Share & Link – dat ben ik, Sabine Lutz.
Ik doe onderzoek naar nieuwe allianties en coöperaties.
Daarnaast bereid ik projecten voor, om in de praktijk en met mensen uit de praktijk
nieuwe kennis te verwerven, binnen één regio of met meerdere regio’s in Europa.
Coöperatie ‘nieuwe stijl’
In de afgelopen jaren hebben de traditionele coöperaties een nieuw elan gekregen.
Meestal zijn het burgers die het heft in eigen handen nemen, bijvoorbeeld voor de zorg
of hun energievoorziening. Mijn onderzoek richt zich op iets anders, namelijk de coöperatie ‘nieuwe stijl’ waarin verschillende stakeholders uit verschillende sectoren en domeinen met een perspectief op de lange termijn willen gaan samenwerken. Hun speelveld kan de regio zijn, maar ook een dorp, een wijk of een buurt. Daarvan heb je er nog
niet zo veel. De Gebiedscoöperatie Westerkwartier is hier een voorbeeld van. Wat de
leden van de Gebiedscoöperatie bindt is dat ze de kwaliteit en de vitaliteit van de regio
op peil willen brengen en houden. De Gebiedscoöperatie is hun gezamenlijke onderneming.
Wil je succesvol en langdurig op die manier met elkaar samenwerken, dan moeten alle
betrokkenen – burgers, ondernemers, ambtenaren, onderwijsinstellingen en onderzoekers – nieuwe vaardigheden leren en in nieuwe rollen met elkaar coöpereren.

Gelukkig doe ik dit alles niet alleen. Mijn belangrijkste
samenwerkingspartners zijn:
• Kenniswerkplaats Westerkwartier
• Gebiedscoöperatie Westerkwartier
• AOC MBO
• Hanzehogeschool Groningen
Wilt u meer weten of heeft u opmerkingen?
Stuur gewoon een mail naar salut@share-link.eu,
dan meld ik me bij u.

Leerproces
Dit is een leerproces dat alleen gemeenschappelijk kan worden vormgegeven. Hier ligt
mijn belangstelling. Het fundament hiervoor werd gelegd door Shared Space, een
omvangrijk programma dat ik mee heb ontwikkeld en uitgevoerd. Vertrekpunt was
een nieuw concept voor de inrichting van onze straten en pleinen, samen met alle
betrokkenen. Gaandeweg werd duidelijk dat het verder gaat dan alleen het fysieke
ontwerp en de realisering ervan. Als de straat of het plein eenmaal klaar is, gaat dan
verder alles vanzelf? Of gaat het dan pas echt beginnen? Hoe goed zijn we met het
‘zelf regelen’? En hoe goed is de overheid om anders te gaan handhaven?
Hier ligt mijn belangstelling. Hoe pakken de verschillende stakeholders dat aan? Welke
obstakels of problemen komen zij tegen? En hoe lossen ze die op? Hoe zorg je ervoor
dat je van elkaar en met elkaar leert en niet bij elk nieuw project weer bij nul hoeft te
beginnen?
Rijk, provincies en gemeenten gaan er van uit dat burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties zich steeds meer betrokken voelen bij elkaar en samen in de
maatschappij willen investeren. Maar daarvoor zijn heel wat veranderingen nodig.
Welke dat zijn en hoe je die realiseert – daar wil ik graag de vinger achter krijgen. Deze
vorm van onderzoek is een never ending story. Resultaten uit het ene onderzoek worden toegepast, getest en geactualiseerd. Daaruit ontstaan weer nieuwe onderzoeksvragen, nieuwe projecten en nieuwe inzichten.

