Factsheet erfenis
Atelier3D houdt wellicht op te bestaan. Om niet alle verworvenheden verloren te laten gaan,
wordt nu onderzocht welke onderdelen kunnen worden ondergebracht bij bestaande en
nieuwe initiatieven. In dit document vind je een overzicht. Hierin zijn nog niet opgenomen de
projecten die mogelijk doorlopen.

Onderdeel

Oplossing

Binnen

A3D heeft in 2015 een proces op gang gebracht dat moet leiden tot een
herstructurering van de organisatie. Dit om de diverse dynamieken binnen
de coöperatie meer ruimte te geven. In de nieuwe structuur wordt de
organisatie opgeknipt in 3 zelfsturende eenheden: Binnen, Buiten en
Projectbureau.
De groep Binnen moet gaan bestaan uit alle leden die in het hoofdgebouw
een ruimte huren. Momenteel bestaat de groep alleen uit het Baudartius
College. Samen met de groep Buiten vormen ze de Huurdersvereniging
De Kas i.o. Als zodanig onderhandelt de groep met de gemeente over de
exploitatie van De Kas.

Buiten

De groep Buiten bestaat uit alle leden die op het buitenterrein of in de
glazen kas een ruimte huren. Deze groep is zich inmiddels aan het
organiseren. Samen met de groep Binnen vormen ze de
Huurdersvereniging De Kas i.o. Als zodanig onderhandelt de groep
momenteel met de gemeente over de exploitatie van De Kas.

Projectbureau

Ook het Projectbureau is zich aan het vormen. De groep bestaat uit zp-ers
en maatschappelijke organisaties die projectmatige activiteiten op het
gebied van duurzaamheid in Zutphen willen gaan ondernemen. Bij
voorkeur wil de groep een ruimte huren in het hoofdgebouw, mocht dat
niet mogelijk zijn, dan wijkt ze uit naar elders in de stad.

Duurzaamheids- A3D is in 2012 ontstaan als antwoord op de vraag van de gemeente
centrum De Kas Zutphen wie het gemeentelijke duurzaamheidscentrum wilde overnemen.
In 2013 heeft ze de aanbesteding gewonnen, in 2014 is ze gestart met de
exploitatie.
A3D beschouwt het al een van haar successen, dat ze er in is geslaagd van
het centrum een bloeiende ontmoetingsplek te maken. Dit ondanks de
forse brand. Het complex heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot 'de groene
huiskamer van Zutphen', waar niet alleen 'duurzame' mensen komen maar
ook de doorsnee bewoner.
De mensen achter A3D is er veel aan gelegen dat De Kas deze rol blijft
houden. Dit vanuit de gedachte dat een duurzamere samenleving er alleen
maar komt als er veel meer mensen meedoen. Een fijne ontmoetingsplek is
daarbij zeer welkom. De gemeente heeft inmiddels aan het A3D-bestuur
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laten weten, het complex als duurzaamheidscentrum te willen handhaven.
Educatiepunt

Een van de taken die A3D van de gemeente heeft overgenomen, betreft
het ondersteunen van de basisscholen met natuur- en milieueducatie. Tot
2016 heeft ze dat gedaan in de vorm van een duurzaamheidsloket. Dit
loket probeerde de vraag van de school en het aanbod uit de Zutphense
leefomgeving bij elkaar te brengen. Om te voorkomen dat de scholen bij
het verdwijnen van A3D voor het betrekken van de leefomgeving op
zichzelf zijn aangewezen, zijn enkele A3D-leden bezig met een doorstart
van het loket in het Educatiepunt Zutpen (educatiepuntzutphen.nl/). Met
de scholen is afgesproken deze voorziening niet tot duurzaamheid te
beperken maar alle educaties te betrekken (kunst, cultuur, gezondheid,
etc.).

Facebook

A3D heeft een facebookpagina opgezet voor locatie De Kas
(www.facebook.com/DeKasZutphen). De nieuwe huurdersvereniging
heeft al aangegeven deze te willen overnemen.

Fondswerving

A3D heeft een Werkgroep Fondsen. Deze heeft in de afgelopen jaren uit
allerlei lokale, regionale, provinciale en landelijke potjes middelen
gevonden voor het uitvoeren van duurzaamheidsprojecten in Zutphen.
Naar schatting gaat het om een ton. Inmiddels is er ook een traject gestart
om Europese gelden beschikbaar te krijgen. Daarbij worden we geholpen
door een voormalige ambtenaar van bij de provincie verantwoordelijk was
voor de Europese subsidies.
A3D zou graag willen dat de fondsvoorziening voor Zutphen behouden
blijft. Het plan is ontstaan een lokaal fonds op te zetten waarmee
duurzame projecten kunnen worden gefinancierd die niet zelf rendabel
zijn. Denk aan de jeugdtuinen (zie onder). Het plan is intussen
geëvolueerd tot een algemeen fonds waarmee allerlei initiatieven
geholpen kunnen worden, ook cultuur, sport, erfgoed, educatie, etc. Het
fonds gaat gelden verzamelen uit de Zutphense samenleving en
beschikbaar stellen aan individuen en groepen die de kwaliteit van de
samenleving willen versterken. A3D heeft een aantal Zutphenaren bereid
gevonden dit Lokaal Fonds Zutphen (of Zutfonds) gestalte te geven.

Jeugdtuinen

Sinds 1923 kent Zutphen schooltuinen. Sinds 1972 bevinden zich die op
het terrein aan de Harenbergweg, nu onder de naam jeugdtuinen. Sinds
2014 worden ze geëxploiteerd door A3D-lid Porte Idee, vanuit een
subsidie van de gemeente. A3D is momenteel bezig de tuinen voor de
toekomst veilig te stellen door ze onder te brengen bij A3D-lid Stichting
Samen Spelend Leren. Voor de noodzakelijke gelden zal geld worden
ingezameld, zie ook onder Fonds.

Materialen

A3D heeft in haar korte bestaan een beperkt aantal materialen aangeschaft.
Ze staan op een inventarislijst (...). De lijst is kort, omdat A3D de meeste
spullen die ze gebruikte al op het Kas-complex aanwezig waren en van de
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gemeente zijn.
De nieuw aangeschafte spullen gaan vermoedelijk bij de afwikkeling van
A3D over naar de gemeente.
Merknaam

Coöperatie A3D is er in de 2 jaar van haar bestaan in geslaagd een sterk
merk in Zutphen neer te zetten: Atelier3D. De naam heeft echter vanaf
december 2015 onder invloed van de faillissementsverhalen in de pers een
flinke deuk opgelopen. Het lijkt daarom onverstandig niet met deze naam
verder te gaan.

Nieuwsbrief

Om allerlei doelgroepen te informeren over duurzame zaken in Zutphen
heeft A3D gebruik gemaakt van een nieuwsbrief. Deze is gemaakt in het
programma Laposta. In dit programma heeft A3D allerlei mailinglijsten
aangelegd (circa 1300 Zutphense adressen). A3D is bereid om derden voor
te lichten over het gebruik van dit medium en de mailinglijsten te delen,
mits aangewend voor duurzame zaken. Geadresseerden die er bezwaar
tegen hebben, kunnen zich onder aan de brief laten uitschrijven.

Website

A3D heeft 2 websites, van de organisatie (www.atelier3d.nl) en de locatie
(www.dekaszutphen.nl). Naar verwachting zal de eerste bij beëindiging
van de bedrijfsacitiviteiten van A3D worden opgeheven, inclusief de emailadressen. De tweede kan worden overgenomen door de nieuwe
huurdersvereniging. Onderhandelingen daarover zijn gaande. Dat betekent
dat de uren (circa 500) en gelden (circa € 4.500) die in de ontwikkeling
ervan zijn gaan zitten, niet verloren zullen gaan.

Facebookpagina A3D beschikt over een Facebookpagina die redelijk gevolgd wordt. De
nieuwe Huurdersvereniging heeft belangstelling hem over te nemen.
Onderhandelingen zijn gaande.
Twitteraccount

A3D beschikt ook over een goed gevolgd Twitteraccount. De nieuwe
Huurdersvereniging heeft belangstelling hem over te nemen.
Onderhandelingen zijn gaande.

David

Voor het beheer van haar organisatie maakt A3D gebruik van het platform
David (www.atelier3d.nl/david/index.php?title=Hoofdpagina). Dit
platform is gebouwd in het softwareprogramma Mediawiki (van
Wikipedia) en bevat bijna 7000 pagina's vol organisaties, werkvelden,
expertises, doelgroepen, projecten, documenten en personen. Aldus geeft
David een gedetailleerd overzicht van wat er zich in Zutphen en regio op
duurzaamheidsgebied afspeelt.
A3D wil deze schat aan informatie niet verloren laten gaan. Ze wordt
voorlopig ondergebracht bij A3D-lid MOOI Informatiebeheer.

Burgerjaarverslag

Om verantwoording aan de bevolking van Zutphen af te leggen voor haar
activiteiten heeft A3D een Burgerjaarverslag 2014 gepubliceerd
(www.atelier3d.nl/wp-content/uploads/2015/04/Burgerjaarverslag2014.pdf). Aan het verslag van 2015 wordt gewerkt.
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Met het opheffen van A3D verdwijnt dit fenomeen. Er wordt nagedacht
over een variant, waarbij verslag wordt gedaan van alle duurzame
activiteiten van alle initiatieven die zich het afgelopen jaar met deze
materie hebben beziggehouden.
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