
	  

	  

Nieuwsbrief	  BewonersWeb,	  3	  juni	  2014	  

Beste	  mensen,	  

■	  BewonersWeb	  bijeenkomst	  in	  het	  Klokhuis	  
Zo’n	  jaar	  geleden	  hebben	  we	  in	  wijkcentrum	  ’t	  Middelpunt	  het	  BewonersWeb	  opgericht.	  Sindsdien	  
heeft	  het	  Web	  niet	  stil	  gezeten.	  Als	  verbinder	  en	  versterker	  van	  BI’s	  (burgerinitiatieven)	  is	  er	  immers	  
genoeg	  te	  doen	  in	  Amersfoort.	  Een	  stad	  die	  blijkbaar	  landelijk	  bekend	  staat	  als	  koploper	  op	  het	  

gebied	  van	  bewonersinzet.	  De	  kerngroep	  van	  het	  Web	  wil	  graag	  verantwoording	  afleggen	  en	  de	  
leden	  bijpraten	  over	  de	  activiteiten	  van	  het	  afgelopen	  jaar.	  Ook	  overleg	  over	  de	  koers	  voor	  een	  
nieuw	  seizoen	  hoort	  daarbij.	  We	  komen	  samen	  in	  het	  Klokhuis	  op	  18	  juni	  a.s.	  van	  19.00-‐20.00	  uur.	  

Na	  deze	  korte	  bijeenkomst,	  starten	  we	  een	  nieuw	  project:	  de	  pilot	  ‘Sociale	  firma’.	  Heb	  je	  daar	  
belangstelling	  voor	  geef	  je	  dan	  op	  (zie	  hieronder).	  

■	  Pilot	  ‘Sociale	  firma’	  
Op	  de	  Vervolgconferentie	  over	  arbeid	  van	  het	  BewonersWeb	  van	  7	  mei	  jl.	  op	  de	  HUA,	  werd	  door	  
deelnemers	  enthousiast	  gereageerd	  op	  een	  voorstel	  om	  een	  pilotproject	  te	  starten	  voor	  de	  
oprichting	  van	  een	  ‘Sociale	  Firma’.	  De	  voorbereiding	  voor	  de	  eerste	  bijeenkomst	  heeft	  veel	  te	  lang	  

geduurd.	  	  Waarvoor	  onze	  oprechte	  excuses!	  
Het	  goede	  nieuws	  is	  dat	  we	  op	  18	  juni	  as.	  een	  start	  willen	  maken	  met	  de	  eerste	  bijeenkomst,	  waar	  
we	  met	  elkaar	  gaan	  bepalen	  wat	  de	  concrete	  stappen	  zijn	  om	  een	  Sociale	  firma	  te	  realiseren.	  

Als	  we	  terughalen	  wat	  op	  de	  betreffende	  conferentie	  door	  deelnemers	  naar	  voren	  werd	  gebracht,	  is	  
het	  uitgangspunt:	  	  
1)	  een	  bedrijfsvoering	  vanuit	  een	  fysieke	  locatie	  (gebouw)	  dat	  diensten	  biedt	  in	  de	  vorm	  van:	  

2)	  	  laagdrempelige	  ontmoeting,	  zo	  mogelijk	  gecombineerd	  met	  dagbesteding	  voor	  geïndiceerde	  
groepen,	  zo	  mogelijk	  op	  basis	  van	  een	  mix	  van	  vrijwilligerswerk	  en	  betaald	  werk	  
3)	  in	  combinatie	  met	  kleine	  loonvormende	  projecten/winkels/diensten	  die	  door	  deelnemers	  aan	  de	  

Sociale	  Firma	  op	  de	  betreffende	  locatie	  georganiseerd	  worden	  
4)	  dit	  alles	  georganiseerd	  vanuit	  het	  principe	  van	  de	  ‘kracht	  van	  de	  deelnemers’	  op	  basis	  van	  een	  
concreet	  programma	  dat	  zij	  met	  ondersteuning	  van	  het	  BewonersWeb	  en	  (desgewenst)	  van	  de	  

diensten	  van	  deskundigen	  die	  hun	  kennis	  willen	  delen,	  gaan	  uitvoeren.	  
Bij	  de	  eerste	  bijeenkomst	  zijn	  we	  te	  gast	  bij:	  wijkcentrum	  het	  Klokhuis,	  Weberstraat	  2,	  3816	  VC,	  	  op	  
18	  juni	  a.s.	  om	  20.00	  uur.	  

In	  verband	  met	  de	  voorbereiding	  is	  het	  noodzakelijk	  om	  je	  aan	  te	  melden	  voor	  deze	  bijeenkomst.	  
Dat	  kan	  via:	  kerngroepweb@gmail.com	  of	  telefonisch:	  033	  4805458	  (	  eventueel	  voicemail	  
inspreken).	  

■	  Zet	  jouw	  activiteit	  op	  de	  agenda	  van	  bewoners033.nl	  
Na	  een	  vliegende	  werkt	  de	  redactie	  van	  de	  nieuwe	  site	  bewoners033.nl	  nu	  aan	  een	  verdere	  
kwaliteitsverbetering.	  Daarvoor	  is	  het	  werk	  van	  correspondenten	  die	  vanuit	  de	  wijken	  of	  stedelijke	  

projecten	  verslag	  willen	  doen	  rond	  bewonersprojecten	  onontbeerlijk.	  De	  agenda	  van	  de	  site,	  wordt	  
nog	  veel	  te	  weinig	  gebruikt	  door	  de	  50	  deelnemers	  die	  bij	  ‘Initiatieven’	  staan	  vermeld.	  En	  goed	  
gevulde	  agenda	  betekent	  ook	  een	  betere	  planning.	  Wil	  je	  meer	  info?	  Mail	  dan	  naar:	  
redactie@bewoners033.nl 
 
	  

 



	  

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  


