the nudge
richting Beien
onze belofte

‘het kan ook anders’
anders
Anders. Omdat daar reden voor is. De economie kraakt,
hulpbronnen raken uitgeput, de aarde warmt op, de
democratie heeft z’n glans verloren. We zijn toe aan een
samenleving 3.0. Maar dan is er een transitie nodig. Mondiaal.
Maar laten we lokaal beginnen. Bij energie, voedsel, zorg, werk, vervoer, kunst&cultuur, een andere
micro-economie. Want anders kan. Dat willen we laten zien. Met nieuwe ideeën, nieuwe modellen.
En, ja: dat is best wel experimenteel.
ook
We zijn geen tegenbeweging. We bouwen van onderaf iets nieuws. Zonder de behoefte om ons af te
zetten tegen wat er al is.

visie
nieuwe economie
In een nieuwe economie gaat het om de reële waarde van diensten en goederen, niet marktwaarde.
Maar het gaat ook om een balans tussen maatschappelijke, ecologische en economische waarde. Geld
mag niet ten koste gaan maar staat ten dienste van mensen, natuur en samenleving. Ruilen,
repareren en bewaren passen in een nieuwe economie. Weggooien en verspillen niet. Groeien in
betekenis is ook winst. Geven is net zo belangrijk als nemen. Gaat dat mis, dan ontstaat er ergens
een tekort.
relationeel
Samenleven draait om netwerken van relaties. Relaties zijn in beginsel vrij. Dat houdt in dat we
uitgaan van intrinsieke motivatie. Dat houdt ook in dat we in samenwerking met anderen bouwen op
gedeelde waarden.
vertrouwen
We werken op basis van vertrouwen. Dat betekent dat we afspraken maken en communiceren, maar
niet meegaan in een cultuur van angst, claimen en de daaruit voortvloeiende eindeloze
verantwoordingssystemen.
trial & error
Er is geen blauwdruk voor de samenleving 3.0. Daarom moeten we slim proberen, de moed hebben
om oude paden te verlaten. We zien kansen en zoeken ruimte om te innoveren. Dat gaat niet zonder
risico’s. Die pakken we samen op. Slagen we, dan vieren we samen feest. Falen we, dan nemen we
samen het verlies. Alleen zo komen we verder.
bewustwording en inspiratie
We zitten niet gevangen. Het kan anders. We hoeven niet te wachten. Iedereen kan nu beginnen.
Iedereen kan meedoen. Dat laten we zien.
organisch groeien
Anders betekent dat er veel nieuw is. De transitie naar een samenleving 3.0 is, ook lokaal, niet
zomaar gemaakt. Kant-en-klare plannen of een blauwdruk bestaan niet. Dat is een verklaring
waarom we veel open laten. Er is geen dichttimmeren aan. We erkennen tegelijkertijd dat er
behoefte is aan duidelijkheid en transparantie. Die willen we binnen de noodzakelijke organische
ontwikkeling die we zoeken maximaal geven. Dat zal vaak in de vorm van richtlijnen en intenties
zijn, in plaats van regels en vastomlijnde plannen.

waarde
We erkennen en respecteren de waarde van mensen, van samenleven en van onze leefwereld.
Iedereen kan een bijdrage leveren. Verschillen zijn rijkdom. Samen is beter. Grondstoffen zijn
kostbaar.

missie
Beien is het platform voor de ontwikkeling van de Samenleving 3.0 in Enschede Noord. Dat omvat in
elk geval Mekkelholt, Deppenbroek en Roombeek. Maar als we elders kunnen meebouwen, doen we
dat graag.
Beien is van, voor en door de buurt. Dat betekent dat we in ons huishoudelijk regelement maximaal
inspraak en democratische besluitvorming waarborgen.
We bieden een platform en nemen het voortouw voor nieuwe initiatieven die vorm en inhoud aan
(een deelgebied van) de visie kunnen geven.

bestuur
Het bestuur bestaat voor tenminste twee-derde uit buurtbewoners en alle bestuursleden hebben een
aantoonbare band met de wijk. Bestuursleden zijn geen familie of zakenpartners van elkaar.
Bestuursleden vermijden iedere schijn van belangenverstrengeling, zowel binnen Beien als
daarbuiten. Bestuursleden kunnen een onkostenvergoeding ontvangen, maar zijn niet bezoldigd.

gebruikers en deelnemers
gedeelde waarden
We zoeken gebruikers en deelnemers die inhoud kunnen geven aan een deel van de visie. Daarbij kan
het gaan om partijen uit de wijk, de stad, de regio (in die volgorde).
mix gebruikers en deelnemers
We zoeken een zo rijk mogelijke mix van partijen en initiatieven op de domeinen werk en
participatie, groen en voedsel, zorg en welzijn, mobiliteit, energie, nieuwe economie, cultuur en
educatie.
mix buurt en extern
Partijen ‘van buiten’ kunnen helpen om de vonk in de wijk te laten overslaan, maar in beginsel
hebben initiatieven uit de wijk voorrang.
starters en gevestigde partijen
Starters krijgen en nieuwe initiatieven krijgen prioriteit. Gevestigde partijen kunnen aansluiten als
ze niet in de weg zitten en significant bijdragen aan onze belofte, de visie en de missie.

samenwerking
deelnemers en gebruikers
Deelnemers en gebruikers delen onze visie, steunen die op een voor hen relevante manier en leveren
daarmee een bijdrage aan de buurt en aan Beien.
met andere partijen in de buurt
We zoeken samenwerking met andere maatschappelijke partijen in de buurt (denk aan de
Huiskamer). We zoeken naar afstemming van activiteiten en vullen bestaande initiatieven aan.
ZZP’ers kunnen bij ons terecht voor het bouwen aan hun netwerk en voor (goedkope) flexplekken.
In de relatie met ondernemers denken we niet in termen van concurrentie, maar in termen van
toegevoegde waarde, betekenis en een inspiratie zijn.
met andere partijen buiten de wijk
We willen graag samenwerken met alle (lokale) partijen met wie we waarden delen. Waar we
kunnen, willen we kennis delen. We willen een proeflocatie zijn, een experimenteel centrum waar
allerlei partijen onderzoek kunnen doen, innovaties kunnen testen, kennis kunnen komen scherpen
en delen (denk aan innovatieve bedrijven en ondernemers, Saxion en de UT, voorlopers en
ontwikkelaars op het gebied van transitie, maar ook kunstenaars en andere cultuur- en opiniemakers).

maatschappelijk belang
mix commercieel en niet-commercieel
We zoeken een maatschappelijk belang. Dat is primair. Commerciële partijen of initiatieven zijn zeer
welkom, maar alleen als winst zich ook vertaalt in groei in betekenis voor de wijk; in het scheppen
van werkgelegenheid voor mensen voor wie dat minder vanzelfsprekend is of op een andere manier
in een stevige bijdrage aan onze gezamenlijke doelen. Dat zal altijd maatwerk zijn.
We zullen ook zelf activiteiten ontplooien die geld opleveren. De opbrengst daarvan zal altijd op de
een of andere wijze bijdragen aan het verwezenlijken van de visie, cq terugvloeien naar de
samenleving.

pand
We exploiteren onroerend goed. Daar vinden partijen onderdak en is ruimte voor het ontplooien van
activiteiten. De manier waarop we dat doen sluit aan bij onze visie. We zoeken daarom naar
manieren om ervoor te zorgen dat een pand een producent wordt, in plaats van een gebruiker.
De waarde van ons onroerend goed wordt in economisch zin bepaald door ‘stenen’, niet door de
markt, en verder door de betekenis die het heeft voor de samenleving. Dat betekent dat we oude,
afgeschreven panden herbestemmen en nieuwe waarde geven en dat we, als dat aan de orde is, nieuw
bouwen vanuit de producentengedachte.
eigenheid en identiteit
Materiaalkeuzen, inrichting en toepassingen sluiten aan bij onze visie. Waar dat kan, wordt energie,
warmte en voedsel geproduceerd. Duurzaamheid staat centraal.
toegankelijkheid en transparantie
Ons pand is toegankelijk en open, zowel voor gebruikers onderling als voor buurtbewoners. Beien is
eigenaar en beheert, maar doet dat op een manier waarop er een breed mede-eigenaarschap gevoeld
wordt: ‘hier waakt iedereen’. Open, laagdrempelig, licht zijn sleutelwoorden.
actief
We streven maximale activiteit na. Functionarissen en gebruikers stellen zich gastvrij en dienstbaar
op. Wie binnenkomt, mag rekenen op oprechte aandacht. Binnen en buiten is het netjes en verzorgd,
maar ook warm en veilig, niet steriel.
functies
We vervullen allerlei buurtfuncties. Die ontwikkelen we zelf, of we bieden ze onderdak (afhaalplek
voor plastic zakken voor afvalscheiding).
gebruik
Wat we binnen en buiten doen, strookt met de visie. Eten dat we bereiden of aanbieden is zo
verantwoord als mogelijk is (bio, fair trade, lokaal). We maken zo min mogelijk afval en het afval dat
we maken is afbreekbaar en/of wordt gescheiden. Goederen voor de inrichting of het onderhoud zijn
hergebruikt of anderszins duurzaam. Energie en warmte wordt verstandig gebruikt, goed
vastgehouden en zelf geproduceerd. Onderhoud biedt werkgelegenheid en betekenis voor deelnemers
en/of buurtgenoten. De buitenruimte is om te spelen, te ontmoeten en voedsel te produceren.

