
"De nieuwe projectleider is bijzonder blij met 
de inzet van de wijkbewoners. Hoewel het 
welzijnswerk in Lunetten er enkele 
beroepskrachten bij heeft gekregen zou, "De 
Musketon" zonder de steun van vrijwilligers 
nooit goed kunnen draaien, meent hij."

Utrechts Nieuwsblad, 20 oktober 1984.



Agenda
20:00 – 20:05 korte inleiding Maaike namens Musketon gebruikersraad

20:05 – 20:25 Introductie procesbegeleider Alfred & vragenrondje

20:25-20:45 Gezamenlijk basisafspraken maken voor het team

20:45 - 21:10 Kandidaten introduceren zichzelf: 

Korte pauze

21:30 – 21:45 Stemmen (afhankelijk van het aantal kandidaten): maximaal 5 
personen noteren 

21:45 - 22:00 gezamenlijk stemmen tellen & team formeren

N.B. De uiteindelijke avond verliep anders mede ivm problemen met de 
beamer die gelukkig heel effectief werden opgelost door Robert Jan. 



Doel: Goed georganiseerd en in vertrouwen verenigd met 
elkaar samenwerken voor een vernieuwde Musketon voor de 
hele wijk 

Willem Lensink, 
1984



Samen Musketon Team

● Actief partnerschap met gemeente & andere partijen
● Begeleiding door procesbegeleider, omringd door 

kenniskring & gefaciliteerd door gebruikersraad
● Goede, transparante informatievoorziening van en naar 

de gebruikers/bewoners - informerend & raadplegend 
● Ondersteunend digitaal platform voor iedereen
● Openbare, regelmatige vergaderingen: nader te bepalen 

op basis van coproductieafspraken. 



Kenmerken teamleden

- Samen: Inzet voor het gemeenschappelijk belang van 
gebruikers & bewoners

- Divers: leeftijd, culturele achtergrond, interessegebied, 
voorop staat betrokkenheid Musketon

- Communicatief: bereidheid om contact te maken met de 
diverse groepen maar ook individuen. 

- Constructief: bereidheid op zoek te gaan naar een 
gezamenlijke oplossing. 

- Transparant: open & consequent blijven communiceren



Kernteam Samen Musketon: onderstaand basisteam gaat 
van start maar staat open voor aanvulling door andere 
bewoners/gebruikers: 

Lous Brouwer

Inge Puyman

Willem Stokkers

Maaike de Vos 



Meedenkers 

Ties Bressers
Cees van den Brink
Alyanne de Haan
Nico Holtenberg
Martin Kind
Farah Laisina
Shara van de Ven
Margje de Vries



Onderscheid Musketon Gebruikersraad & Samen 
Musketon:
- De Gebruikersraad zal zich namens de gebruikers blijven 

inzetten voor het dagelijks beheer van de Musketon
- Samen Musketon vertegenwoordigd de gebruikers & bewoners 

tijdens het moderniseringstraject
- Het voorstel van Hein van Kruisdijk om alle leden van de 

Musketon Gebruikersraad automatisch zitting te laten nemen in 
het Samen Musketon team werd niet gedragen. De raadsleden 
die deelnemen aan het team doen dat op persoonlijke titel. 



De eerste bijeenkomst van het ontwerpteam blijkt 18 december plaats te vinden, zonder dat 
de bewoners daarbij tijdig uitgenodigd zijn.  Dit ondanks participatietoezeggingen. (zie ook 
volgende slides met processchema) Hoe gaan we hierop reageren:

Voorstel 1:Niet naar vergadering aan maar wel duidelijk signaal afgeven via:
a. mail naar procesmanager waarin bewoners aangeven vanaf het begin 

betrokken dienen te worden bij het proces & derhalve een expliciete en tijdige 
uitnodiging hadden moeten ontvangen, 

b. mail naar Welzijn om kaders coproductie duidelijk af te spreken, 
c. mail naar andere huurders dat wij als gelijkwaardige gesprekspartners graag 

constructief met ze aan de slag willen. - 10 stemmen voor - aangenomen

Voorstel 2: Wel naar vergadering (en dus nog locatie achterhalen) om signaal af te geven 
naar procesmanager & andere deelnemers dat wij als gelijkwaardige partners behandeld 
dienen te worden - 5 stemmen. 

Voorstel 3: Alleen mail naar welzijn om coproductiekaders af te spreken - 0 stemmen.
N.B. Tijdens het overleg werd bewust ruimte gelaten om te luisteren naar de 
afwegingen achter het minderheidsstandpunt. Uiteindelijk werd juist dat standpunt in 
aangepaste vorm aangenomen. 










