
 
Kernteam Samen Musketon zoekt versterking  

 
De Musketon gaat gemoderniseerd worden, aangepast aan de wensen en eisen van 
degenen die het gebouw gebruiken, met zoveel mogelijk behoud van de cultuurhistorische 
waarden van het gebouw en voldaan aan de eisen van duurzaamheid en hergebruik. 

In het moderniseringsproces hebben bewoners die gebruik maken van het Buurtcentrum, 
ofwel als organisatoren van activiteiten ofwel als deelnemers aan het aanbod, een stevige 
stem opgeëist en gekregen.  
Het Kernteam Samen Musketon is opgericht als een afvaardiging van die gebruikers.  
Ze werkt intensief samen met Welzijn (Buurtcentrum), Buurtteam, Bibliotheek en 
Gezondheidscentrum, zijnde de huurders in het gebouw Musketon. En natuurlijk betrekt ze 
haar achterban actief bij het gehele proces, bij keuzes en beslissingen.  
Om steeds goed beslagen ten ijs te komen heeft Samen Musketon een grote 
‘Meedenkgroep’ en onderhoudt het contacten met gebruikers. 
 Samen Musketon wordt bij haar werkzaamheden ondersteund door een sociaal Makelaar 
van DOCK. 
 
De modernisering van de Musketon gaat een belangrijke fase in. In de ‘fase van het 
Voorlopig ontwerp’ zal de architect ons meenemen van de huidige schetsontwerpen naar het 
voorlopige ontwerp. Daarna volgt de definitieve ontwerpfase. 
Om deze interessante en creatieve maar ook intensieve taak te continueren is Samen 
Musketon met spoed op zoek naar nieuwe kernteamleden.  
 
Wij zoeken mensen die het belangrijk vinden om  

(1) vorm te geven aan goed gefundeerde bewonersparticipatie.  
Met de afdeling Welzijn van Maatschappelijke Ontwikkeling van de Gemeente Utrecht 
zijn afspraken gemaakt om te ‘Co-Creëren’ en er is een participatieplan in de maak.  

(2) de stem van gebruikers van het Buurtcentrum inhoudelijk sterk en duidelijk te laten 
horen aan Welzijn en de andere huurders van het pand.  
Samen Musketon heeft zitting in de Werkgroep Buurtcentrum Musketon en zit met de 
andere (toekomstige) huurders om de tafel om mee te beslissen over alle 
gezamenlijke ruimten en over aspecten die het gehele gebouw aangaan. 
 

Wat vragen we? 
Binnen bewonersparticipatie is communicatie het sleutelwoord voor Samen Musketon.  
Alle gebruikersgroepen hechten grote waarden aan het aan het tijdig en goed geïnformeerd 
zijn.  Wij zijn dan ook op zoek naar mensen die in staat zijn om met behulp van allerlei 
communicatiemiddelen de achterban steeds up-to-date te houden en optimaal te betrekken 
bij wat er speelt.  
Daarnaast zijn betrokkenheid, creativiteit en uithoudingsvermogen belangrijk bij het 
uiteindelijke doel om samen met alle betrokken partijen  een mooi vernieuwd gebouw te 
realiseren. Mooi als je over deze talenten beschikt.. 
 
Wat bieden we? 
We bieden je de kans om samen met ons daadwerkelijk het verschil te maken in het 
moderniseringsproces. Kansen zien en benutten, uitdagingen weten aan te pakken en tot 
een goed eind te brengen, kennis en ervaring opdoen in een best ingewikkeld project. En 
ook sámen werken, samenwerken en plezier hebben. 

Wil je meer weten? Wil je onderwerpen met ons bespreken? Je kunt ons bereiken op 
samenmusketon@gmail.com of telefonisch Alfred van Putten 06-81317761. 

Wij kunnen het niet alleen, maar wel Samen (Musketon). 
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