Sociaal coöperatief Participienter
Beschrijving
Een platform dat ruimte biedt voor initiatiefnemers binnen de gemeente
Leidschendam-Voorburg om samen te werken. We wisselen kennis uit. We
inventariseren waar knelpunten liggen. We bedenken samen oplossingen. We
komen op voor belangen van onze eigen initiatieven, maar ook voor andere en zelfs
nieuwe initiatiefnemers in de toekomst. Samen met de gemeente en andere
gevestigde partijen in het sociale domein zijn wij een nieuwe maatschappelijke
partner. Als ervaringsdeskundigen geven wij gevraagd en ongevraagd advies aan
gemeente en andere betrokken partijen op het gebied van burgerparticipatie en
initiatiefnemen. Wij organiseren bijeenkomsten en workshops om zo de positie en
kaders van burgers met goede plannen duidelijker en steviger te maken.
Locaties:
Allereerst digitaal via de website Participienter. Maar ook door bijeenkomsten op
wisselende locaties.
Voorbereiding:
 Budget aanvragen bij vlietwensen
 Website maken en lanceren
 Initiatiefrijke burgers verzamelen die zich aansluiten bij het platform als
ervaringsdeskundige
 Nieuwe initiatieven aantrekken die baat hebben bij de ervaringsdeskundige
hulp.
 Denktank samenstellen bij de gemeente
 Denktank samenstellen van gevestigde maatschappelijke partners
 Juridische denktank
 2 bijeenkomsten organiseren en daarna de lijn voortzetten
Uitvoering
Wij gaan als initiatiefnemers inventariseren wat knelpunten zijn op het gebied van
participeren als burgers op het gebied van sociale cohesie versterkende projecten
die de leefbaarheid ten goede komen. Dit gaat van kleine initiatieven zoals de jeu de
boule baan tot aan sociaal ondernemen. Binnen dit scala brengen wij in kaart waar
winst behaald kan worden. Deze informatie delen wij met de werkgroep binnen de
gemeente. Samen gaan wij uiteindelijk middels een of meerdere werksessies met
wethouder en gemeente uitwerken tot afspraken en oplossingen. Zo ontstaat een
vruchtbare samenwerking. Groei.
Voordelen
Bevordering van sociale cohesie in een wijk. Ook mensen met een zwak netwerk de
mogelijkheid bieden om weer mee te doen. Geeft kracht aan mensen om weer te
voelen dat ze mee mogen doen en beslissen. Maakt de buurt mooier en gezelliger en
socialer. Bruisende sfeer van kleine participienters die de buurt opleuken met hun
energie en initiatieven. Steun voor deze mensen. Een nieuwe maatschappelijke
partner voor de gemeente om mee in gesprek te gaan en afspraken mee te maken.
Een groep die zich sterk maakt voor de belangen en wensen maar ook voor naleving
van afgesproken grenzen. Een duidelijk speelveld bedongen door actieve bewoners
en progressieve beleidsmedewerkers binnen de gemeente.
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Wat nog nodig?
Er zijn nog een aantal acties nodig, zie zijn verdeeld en worden nu nagekomen:
 website is in oprichting
 stichting(oprichting), na subsidietoekenning opstellen van statuten in overleg
met gemeente en betrokken partijen
 Bijeenkomsten en oprichting en operationeel maken van de werkgroepen.
Extra mogelijkheden
Het bijzonder statuut en initiatiefkeurmerk
Middels afspraken met gemeente vastgelegd in een bijzonder statuut bekrachtigd
door een notaris kunnen een waarborg van kwaliteit en continuïteit bedongen
worden. Afspraken over speelveld en slagkracht en onderlinge samenwerking als
nieuwe maatschappelijke partner.
Daaruit kan een keurmerk volgen dat nieuwe initiatiefnemers grotere slagkracht biedt
maar ook duidelijkheid over rechten en plichten.
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