Hoe werken wij?
50 tinten groen Assendorp organiseert acties en ontmoetingen voor
en door bewoners met als doel de verduurzaming van de wijk
Assendorp.
Geen winstoogmerk
De stichting heeft geen winstoogmerk. Onafhankelijk blijven is een van de belangrijkste pijlers.
Eventueel ontvangen subsidies worden gebruikt om activiteiten met bewoners voor bewoners te
organiseren. Bedongen kortingen komen ten goede aan de bewoners zelf: ze betalen een lagere
prijs.
Wij zijn geen handelsonderneming. We adviseren en ondersteunen bewoners met collectieve
inkoopacties. Bij sommige acties geeft de bewoner zelf opdracht aan een uitvoerder, zoals de
zonnepanelenactie. Bij andere acties geeft 50 tinten groen Assendorp een opdracht tot aankoop of
uitvoering na goedkeuring van de betrokken bewoners. Een voorbeeld is de groene daken. Bij elke
actie maken we duidelijk hoe de verantwoordelijkheden liggen en wat de rolverdeling is.
Aanbieders kiezen
Bij acties kiest een groep initiatiefnemers uit de wijk een of meerdere aanbieders. Op basis van
ervaringen maken ze een groslijst van bedrijven. Ze vergelijken het aanbod op basis van criteria die
ze met elkaar opstellen. We zijn transparant over deze criteria. Veel gebruikte criteria zijn: lokaal of
regionaal bedrijf; een duurzaam product en bedrijfsproces; een bewonersvriendelijke en goede
service; een scherpe prijs. Als bewoners tevreden zijn over het aanbod en de samenwerking goed
bevalt, blijven we met deze bedrijven werken. Feedback van bewoners is altijd welkom. Als
mensen de criteria willen ontvangen en ze staan niet op de website, kunnen ze die bij ons opvragen.
Bij klachten over het aanbod of product vragen we bewoners zelf contact op te nemen met het
bedrijf, omdat ze zelf de opdrachtgever zijn. We willen vragen om ons daarvan op de hoogte te
houden. Zo nodig kunnen wij het bedrijf ook aanspreken. In het uiterste geval kunnen we als
stichting de samenwerking stop zetten.
Bewoners zijn altijd vrij een eigen, andere aanbieder te kiezen. Ze kunnen daarbij onze informatie
gebruiken om een afweging te maken. De stichting heeft geen financieel belang om voor bepaalde
partijen te kiezen. Het maakt ons niet uit bij wie of hoe men het regelt. Wij vinden het belangrijk dat
bewoners aan de slag gaan met duurzame verbeteracties en maatregelen, omdat er zo een steeds
mooiere wijk ontstaat voor ons allemaal.
We zullen altijd blijven waken over onze onafhankelijkheid en staan open voor suggesties en
kritische vragen.
Organisatie van de stichting
De stichting bestaat uit vrijwilligers onder te verdelen in initiatiefnemers, straatambassadeurs en een
faciliterend bestuur die zich samen willen inzetten voor het ideaal om te verduurzamen.
1. Initiatiefnemers

Ons idee is dat de projecten en acties vanuit de bewoners zelf komen. Ons platform kan worden
gebruikt om deze initiatieven te ondersteunen, nieuwe acties te starten en breed in de wijk en stad te
verspreiden. Er wordt gestreefd naar zoveel mogelijk betrokkenheid van bewoners in alle acties en
projecten.
Er is een kern van actieve initiatiefnemers die zich inzetten voor de projecten. Actieve bewoners
komen geregeld bij elkaar in een kerngroep om de plannen en voortgang te bespreken. Deze
kerngroep is flexibel. Initiatiefnemers komen erbij wanneer ze het voortouw nemen in een actie en
gaan ook weer uit de groep als de actie afgelopen is.
2. Straatambassadeurs
Er zijn straatambassadeurs die hun buren op de hoogte houden van acties en signalen uit de buurt
opvangen. Met elkaar bepalen bewoners welke acties of projecten opgezet worden en zorgen ze
voor de organisatie en uitvoering. Zo hebben we een netwerk van Assendorpers die elkaar
informeren over de acties die op de planning staan en oppikken wat er leeft in de wijk. We kunnen
zo eenvoudig de initiatieven bij onze bewoners op een persoonlijke manier onder de aandacht
brengen.Â
3. Bestuur
Onderdeel van de stichting is een functioneel, faciliterend, divers en vrijwillig bestuur om te zorgen
dat de basis in orde is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een penningmeester om subsidiestromen bij de
bewoners of initiatiefnemers terecht te laten komen. Het bestuur bewaakt formeel de doelstelling en
de onafhankelijkheid van de stichting en tevens het correct besteden van subsidie gelden. Het
bestuur heeft zelf geen leidende rol in de koers die we met elkaar varen zolang deze binnen de
doelstelling van de stichting past zoals opgenomen in de oprichtingsakte. Deze doelstelling is het
stimuleren, adviseren en begeleiden van bewoners van Assendorp bij het nemen van maatregelen
die de duurzaamheid van de wijk bevorderen. Het bestuur functioneert op de achtergrond. We
willen een stichting zijn die breed gedragen wordt door de bewoners en dienend zijn aan alle acties
die worden ondernomen. Er wordt niet vanuit provincie of gemeente gestuurd op wat wij moeten
doen als stichting. Het bestuur legt 1 keer per jaar verantwoording af aan de wijk over de
activiteiten en geldstromen.Â Â
Betaalde krachten
Bij sommige acties en activiteiten maken subsidies het mogelijk om mensen in te huren. Zij kunnen
bewoners helpen met inhoudelijke expertise over energiebesparing, vergroening, waterberging,
mobiliteit, communicatie en participatie processen. Daarnaast werken we samen met medewerkers
van de gemeente, Travers en andere organisaties aan de doelstellingen van 50 tinten groen
Assendorp. We hebben als stichting geen liggende gelden of andere geldstromen. Geld is een
middel en geen doel op zich.

