Gebiedscoöperatie Eemland – versie 0.2
Wie zijn wij?
We zijn een organisatie van, door en voor burgers. Wij oprichters en leden zijn naast onze baan
burgers, net als jullie. Even voorstellen...
Waarom bestaan we?
Onze missie is om waarde te creëren voor het gebied en alles en iedereen dat hier groeit en bloeit.
Dat doen we langs coöperatieve waarden waaronder inclusiviteit, gelijkwaardigheid, wederkerigheid,
circulariteit en duurzaamheid.
Wat betekenen die waarden?
Inclusiviteit en gelijkwaardigheid betekent dat iedereen meetelt. Ieder mens is uniek en bijzonder en
ieders talent is nodig. Er is voor iedereen een plek en we maken geen onderscheid in belangrijkheid.
Wederkerigheid
Balans is een natuurwet en dat is belangrijk. Er is balans In wat je brengt en haalt en daar zijn we
open en eerlijk over.
Circulariteit
De balans geldt voor onze leefomgeving net zo. Wat we eruit onttrekken geven we ook weer terug.
Dat teruggeven is nodig om te zorgen dat mens, dier en natuur floreren.
Duurzaamheid
Door keuzes te maken met lange termijn en algemeen belang voor ogen borgen we biodiversiteit en
schone lucht en gezonde voeding voor onze kinderen en kleinkinderen.
Integraliteit
Aangezien alles samenhangt kijken en werken we integraal. Door integraal samen te werken met
overheid, burgers en bedrijfsleven worden er nieuwe oplossingen mogelijk. Die nieuwe oplossingen
zijn nodig, zoals voldoende goede jeugdzorg en het betaalbaar houden van zorg voor iedereen.
Leren en ontwikkelen
Als we alles blijven doen zoals we het nu doen is het resultaat precies dat wat we nu al hebben.
Nieuwe oplossingen vragen om nieuwe spelregels. Die gaan we samen ontwikkelen. Leren en
experimenteren is daarom enorm belangrijk. Ook daar creëren we de randvoorwaarden voor.
Vertrouwen
Leren kan pas als er veiligheid is, zonder goed/fout denken. Uit ‘fouten’ zijn de meest briljante
uitvindingen ontstaan, zoals de gloeilamp.
Eigenaarschap
Mensen die zich eigenaar voelen handelen ook als eigenaar en nemen verantwoordelijkheid.
Burgerkracht
Wij burgers hebben veel meer invloed dan we denken, zeker als we samenwerken en onze kennis,
ervaring en kwaliteiten elkaar versterken.
We zorgen dat mensen gaan staan, verantwoordelijkheid nemen en de handen uit de mouwen
steken voor de waarden die belangrijk voor hen zijn. We noemen dit burgerkracht.
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Waarden in het gebied houden
Wij zorgen voor de voedingsbodem en voor de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van die
burgerkracht en het eigenaarschap wat daarbij past. Ook letterlijk, want we houden ook waarde in
het gebied door (gezamenlijk) eigenaar te blijven of worden van grond, boerderijen en duurzame
energie.
Zo stimuleren we ook de lokale economie, waarin welzijn voorop staat.
Hoe doen we dat?
Dat doen we onder meer door te inspireren, informeren, verbinden en kennis te delen. Door
bestaande burgerinitiatieven te versterken en verbinden en nieuwe te stimuleren.
Weten - Willen - Kunnen - Doen
Hoe sturen we op gebiedswaarde?
Om te sturen op Gebiedswaardeontwikkeling is onze visie en aanpak het gebied zowel als een
ecosysteem als een organisatie te zien. Wij brengen alle resources die bijdragen aan de
gebiedswaarde in kaart. Portfoliomanagement wordt dit genoemd. Hierdoor wordt de samenhang
zichtbaar. Je kunt dan zien waar de overlappingen en lacunes zitten die aandacht behoeven. Er wordt
ook zichtbaar wat het rendement van activiteiten is. Daardoor kunnen middelen veel effectiever
ingezet worden. Zo kunnen er ook middelen vrijkomen voor de aanpak van thema’s waarvoor nu
geen ruimte is.
Zodoende kan er integraal gestuurd worden op de Gebiedswaarde en de opgaven van de stad. Dat
komt ons allemaal ten goede.
Met wie werken we samen?
We zijn een open coöperatie. Iedereen is welkom. We werken samen met alle mensen en partijen
die onze waarden onderschrijven. Dat ben jij als burger(initiatief), vereniging of stichting,
kerkgenootschap, de overheid waaronder de gemeenten, NGO’s, het bedrijfsleven en
welzijnsorganisaties.
Samenvattend
De gebiedscoöperatie wordt gedreven door liefde voor alles wat groeit en bloeit, zorg voor natuur en
een samenleving die welzijn en gezondheid voor iedereen waarborgt. En dat in een professionele,
bedrijfskundige context.
Bouw mee!
Wat heb je nodig om mee te bouwen aan die samenleving?
Vertel het ons. Wij horen het graag.
Samen gaat het ons lukken.

Voor meer informatie zie ook: https://gebiedscooperatie-eemland.nl
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