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RUIMTE VOOR INITIATIEF 
OPEN AGENDA – AMSTERDAMMERS WERKEN SAMEN AAN EEN VITALE, SOCIALE STAD 

Onze stad is in beweging. Wij, Amsterdammers zijn actief met allerlei 
initiatieven. Heel veel waardevolle initiatieven, waarmee we ons eigen leven, 
dat van elkaar, de buurt en de stad verrijken. En het worden er snel meer. 
Omdat we het belang, de noodzaak of de behoefte zien voor onze straat en 
buurt. We gaan aan de slag, het brengt plezier en brengt ons dichter tot elkaar. 
 
We bouwen ondernemerschap op, met plek voor een leerwerktraject, en soms 
met nieuw werk. We ondersteunen elkaar met informele zorg of helpen elkaar 
op weg richting schuldhulp. We helpen de buurt aan meer openbaar groen, 
onderhouden het en ondersteunen kansen voor kunstenaars. We vullen 
leegstaand vastgoed met initiatief. Langzaam maar zeker groeit het gevoel van 
eigenaarschap en het perspectief in de buurt. Om dat te bereiken trekken we 
lokaal vaak samen op. We hebben elkaar vaak nodig, en herkennen een 
gedeelde agenda. Al doende leren we van elkaar en samen vullen we die 
samenwerking steeds beter in. We versterken elkaar. Onze ervaringen, 
netwerken en ons overzicht komen daarbij goed van pas.  
 
Dat netwerk is groot en strekt zich uit naar alle hoeken van de stad. Overal in 
de stad praten we met elkaar over onze ervaringen en gaan we samenwerking 
aan. Daardoor zien we dat een aantal belangen en inhoudelijke thema’s overal 
terug komen en de lokale agenda overstijgen. Er vormt zich een stedelijke 
agenda. Die sluit op een aantal punten aan op de (politieke) actualiteit, maar 
vaak ook (nog) niet. We hebben de stad heel veel te bieden, maar lopen ook 
tegen grenzen aan. Soms door bestaande regels, soms juist omdat we behoefte 
hebben aan nieuwe afspraken.  
 
We zien dat Amsterdam een stad is met kansen, en we zien ook dat nog lang 
niet iedereen in de stad daar aandeel in heeft. We voelen de noodzaak om 
initiatief te blijven nemen, nieuwe stappen te zetten en elkaar daar in mee te 
nemen.  
 
Met de kennis en ervaring die we de afgelopen jaren hebben verzameld, hebben 
we een gezamenlijke stedelijke agenda opgesteld. Met basisvoorwaarden, 
gezamenlijke acties en ontwikkelpunten voor succesvolle verduurzaming van 
burgerinitiatieven en het welslagen van een participatiesamenleving waar 
iedereen in meedoet. De urgentie is er, de vrijblijvendheid moet er af!  
 
 
DEZE OPEN AGENDA BEHELST: EEN OPEN MARKT, VRIJERE REGELS, 
PLEK IN DE BUURT, INVESTEREN IN MENSEN & EEN STERK STEDELIJK 
NETWERK  
 
 
 
Mogen we ons voorstellen? We zijn een stedelijk, open netwerk van actieve stadsbewoners,  
betrokken ambtenaren, professionals en ondernemers. We hebben ervaring met wijkontwikkeling 
community vorming en sociaal ondernemerschap. We zien dat de netwerksamenleving zich 
ontwikkelt en zijn daar actief bij betrokken.  
We hebben dit document opgesteld omdat we hebben ervaren wat er nodig is om in alle delen 
van de stad verder te kunnen met de ontwikkeling die toewerkt naar actieve participatie van 
stadsbewoners zoals we dat samen willen.  
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Een OPEN MARKT betekent dat buurtpartijen/-coalities een reële en  
gelijkwaardige kans hebben om zelf publieke taken in de buurt uit te voeren 
en mee te doen in opdrachtverstrekkingen. Bewoners pakken op allerlei 
terreinen al de uitvoering  op; daarin moeten zij ondernemend kunnen zijn. 
Een open markt kan op veel manieren gecreëerd worden. Door: 
 

 

• Een percentage van de reguliere begroting voor inkoop te reserveren voor 
(nieuwe) buurtgebonden partijen 

 
• Aanbestedingsprocessen onder de loep te nemen en toegankelijker en 

laagdrempeliger te maken zodat ook kleine, buurtgebonden partijen en sociale 
ondernemers kunnen meedingen naar de uitvoering van publieke diensten  
 

• Inzicht te geven in de beschikbare budgetten voor en bestedingen ervan in 
de buurt door inzet van bijvoorbeeld buurtbegroting en budgetmonitoring  
 

• De inzet en maatschappelijke meerwaarde van bewonersinitiatief 
kapitaliseren en aanbieden aan de buurt of stad 

 
• Sociaal ondernemers uit te dagen om met effectieve en creatieve 

oplossingen te komen en initiatieven zonder ondernemersambitie mét 
betekenis voor de stad een kans te geven zich te bewijzen  
 
 

• In subsidiebudget ruimte open te houden voor buurtorganisaties die inspelen 
op de specifieke dynamiek in de wijk en stad  
 

• Samen met de buurt de lokale behoefte in kaart te brengen en daar aanbod 
op te ontwikkelen  
 

• Samen te werken met welzijnsorganisaties en bij aanbesteding extra punten 
toe te kennen als ze een percentage van hun opdracht 'doorbesteden' aan 
buurtpartijen  

 
• Samen nieuwe manieren en instrumenten van impactmeting te ontwikkelen 

die de opbrengst van maatschappelijke inzet, ook in financiële termen, 
zichtbaar maken  

 
• Alternatieve financiering zoals lokale fondsen, startkapitaal en crowdfunding 

samen te verkennen, beschikbaar en toegankelijk te maken 
 

• Gebruik te maken van de maatschappelijke meerwaarde van sociaal 
ondernemerschap en vanuit dit perspectief regelgeving aan en/of toe te 
passen 

 
 
Voorbeelden zijn: Buurtbedrijf Pek-o-Bello houdt de openbare ruimte schoon en onderhoudt 
schuttingen, BaZo schildert portieken in opdracht van een woningcorporatie, Lucas Zorgt is 
een zorgcoöp in oprichting, in Holendrecht ondersteunen bewoners elkaar bij toeleiding naar 
schuldhulp, vanuit de Lucascommunity organiseren bewondernemers groenonderhoud en 
voedselvoorziening in de openbare ruimte, de Spaarndammerbuurt verlengt de 
tendertermijn voor een serie buurtmarkten en benadert actief de lokale netwerken,  Aan het 
Makassarplein beheren bewoners hun nieuwe buurthuis De Archipel, in de Indische Buurt is 
het instrument budgetmonitoring door bewoners ontwikkeld, op IJburg hebben bewoners een 
eigen digitaal platform voor ontmoeting en samenwerking. 
 



 
4 

4 

 
 

DE REGELS MOGEN VRIJER wil zeggen dat we de regels en 
protocollen zo willen toepassen – en soms aanpassen – dat alle 
Amsterdammers werkelijk mee kunnen doen in onze stad. Het moet 
makkelijker worden om vanuit een uitkering te werken als vrijwilliger 
of als beginnend ondernemer soms iets bij te verdienen. 
 
Dit kunnen we doen door: 
  
 
 

• In de gemeentelijke beschikkingen van professionele welzijn en zorg 
partners expliciete erkenning te vragen van de maatschappelijke 
meerwaarde van vrijwilligerswerk  

 
• Mensen met een uitkering de mogelijkheid te bieden zich vrijwillig in te 

zetten voor de stad zonder hun uitkering kwijt te raken  
 

• Gemeenschappelijke afspraken op stedelijk niveau te maken over:  
o behoorlijke vrijwilligersvergoedingen  
o geleidelijke afbouw uitkering bij startend sociaal 

ondernemerschap  
o ruimte in de regelgeving voor (coöperatief) 

scharrelondernemerschap 
o een helder aanspreekpunt voor collectief ondernemerschap  
o voldoende maatwerk in individuele gevallen 
o prestatieafspraken met partijen die buurtgericht werken. 

 
• Samen de professionele en vrijwillige inzet in de buurt in kaart te 

brengen waardoor aanvulling  ipv overlap kan ontstaan   
 

• Regelluwe zones in Amsterdam te borgen en uit te breiden  
 

• De instroomeisen voor leerwerktrajecten die maatschappelijk effect in de 
weg staan landelijk te agenderen  

 
• Met buurtcoöperaties, zelfbeheerlocaties en de gemeente stedelijke 

afspraken te maken over getrapte verdienmodellen  en transparantie  
   

• Met gebruikmaking van gemeentelijk juristen de juiste regelingen te 
vinden voor risico en aansprakelijkheid bij buurtinitiatieven  
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Een PLEK IN DE BUURT biedt Amsterdammers fysiek ruimte om 
met elkaar initiatieven te ontwikkelen die maatschappelijke 
meerwaarde hebben voor de buurt. De beschikbaarheid van een plek 
is een essentiële voorwaarde voor maatschappelijk initiatief.  
We kunnen meer vastgoed en openbare ruimte in gebruik 
geven/nemen door: 
 
 
 
 

• Gezamenlijk de maatschappelijke meerwaarde van initiatieven te 
kapitaliseren, en daar een gemeenschappelijk rekenmodel voor 
ontwikkelen 
 

• Gezamenlijk te zoeken naar nieuwe lokale coalities om vastgoed 
voor maatschappelijke initiatieven te financieren  
 

• Met gemeentelijk vastgoed een aandeel te nemen in het faciliteren 
van maatschappelijke initiatieven in de stad om zo grotere 
maatschappelijk impact te creëren 

 
• Vanuit verschillende gemeentelijke domeinen gezamenlijk bij te 

dragen aan de benodigde vastgoedfinanciering voor initiatieven die 
een brede maatschappelijke impact realiseren  

 
• De buurt(coalities) als voorkeurspartner te zien bij 

leegstandsbeheer en waar mogelijk tijdelijke afspraken en 
flexibele contracten te hanteren 

 
• De buurt(coalities) te zien als partner in ontwerp, uitvoering en 

beheer van de openbare ruimte 
 

• Zonodig adequate verbindingen te leggen tussen de eigenaar / 
verhuurder, buurtpartijen en betrokken ambtenaren om onnodige 
leegstand (en kosten) te vermijden  

 
• Buurtpartijen een reële kans te geven door middel van ruime 

opstarttermijnen, differentiatie en ingroeihuur  
 

• Het gesprek en wederzijdse begrip tussen initiatiefnemers en 
vastgoedeigenaren van binnen en buiten de gemeente te bevorderen  

 
• Leegstaand vastgoed openbaar te maken  
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INVESTEREN IN MENSEN, in de kracht van Amsterdammers, 
blijft belangrijk. Werken vanuit vertrouwen en mensen in staat 
stellen de nodige ondersteuning te krijgen in het opbouwen en 
versterken van hun talent en hun gemeenschappen, de zgn. ‘dragende 
samenleving’. Voorbeelden laten zien hoeveel dat kan opleveren. 
 
We kunnen dit doen door:   
 
 

• De potentie in plaats van de kwetsbaarheid van een gebied als 
uitgangspunt te nemen  

 
• Zelfkritisch te zijn en elkaar aan te (blijven) spreken op het streven naar 

inclusiviteit; iedereen mag meedoen 
 

• Ruimte te bieden voor zelfgekozen ondersteuning 
 

• Waar nodig kwartiermakers, verbinders en procesversnellers van binnen 
en buiten de buurt of de gemeente snel en flexibel in te zetten om mensen bij 
elkaar te brengen, talenten aan te boren, (collectief) ondernemerschap te 
ontwikkelen, doorgroei aan te jagen  

 
 

• Initiatieven krijgen antwoord op maat, om het proces te versnellen formeren 
we zonodig brede ondersteuning en samenwerking vanuit verschillende 
partijen, disciplines en domeinen  
 

• Informatie te delen en toegankelijk te maken en verder te werken aan open 
data  
 

• Gelijkwaardige partnerschappen aan te gaan, verantwoordelijkheden te 
delen, te experimenteren en nieuwe manieren van werken te ontwikkelen  

 
• Digitale uitwisseling tussen alle partijen en groepen te organiseren en 

stimuleren om het zelforganiserend vermogen van bewoners te versterken 
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Met een STERK STEDELIJK NETWERK weten we elkaar te vinden, 
voeren we het gesprek en zoeken we de samenwerking. We spannen ons in 
voor cocreatie met alle Amsterdammers zodat optimaal gebruik gemaakt 
wordt van het sociaal kapitaal dat aanwezig is in de stad.  
 
Dit doen we door:  
 

 
 
• Samen ambities te formuleren voor de toekomst: we hebben allemaal een 

aandeel in de problemen én de oplossingen in deze stad 
 

• Cocreatie vorm te geven vanaf het eerste moment – we realiseren ons dat 
we elkaar nodig hebben 
 

• Elkaar uit te dagen, nieuwsgierig te maken, te betrekken, en met elkaar 
kennis uit te breiden over innovatieve samenwerking, cocreatie en 
waardemeting 

  
• Nieuwe vormen van directe democratie te ontwikkelen als een verrijking 

van de representatieve democratie  
 

• In een aantal experimentgebieden de betekenis van buurtrechten voor de 
positie van actieve bewoners te onderzoeken  

 
• Tussenruimte te creëren voor verschillende invalshoeken, begrip, 

luisteren, openhartig gesprek, uitwisseling, en het delen van onze kennis, 
ervaringen en perspectieven  

 
• Gespreksplatforms te organiseren op lokaal en stedelijk niveau waar we ons 

blijven inspannen om elkaar goed te begrijpen en heldere taal te spreken 
 

• Bestaande netwerken te benutten en nieuwe netwerkvorming op buurt- 
en stedelijk niveau te stimuleren  

 
• Samen te zoeken naar wat we belangrijk vinden, de gedeelde waarden die het 

fundament vormen voor de samenwerking 
 

• Ruimte te nemen om te experimenteren  
 

• Steeds weer nieuwe mensen uit te nodigen om aan te schuiven, hun eigen 
verhaal te vertellen en hun eigen aandeel te benoemen en te nemen en mee 
te doen 

 
 
 
Colofon 
 
Juni 2015 - Deze open agenda is gebaseerd op het delen van kennis en ervaring in de praktijk van bottom up 
initiatieven in de stad in de afgelopen jaren, en meer specifiek op de opbrengsten van het werkatelier Ruimte 
voor initiatief op 23 april 2015. Aan de tekst die nu voorligt is door een aantal initiatiefnemers en ambtenaren 
bijgedragen. Daarvan noemen we hier in willekeurige volgorde: Nies Medema, Jasper Etten, Tanja Bubic, Loes 
Leatemia, Gijsbert van de Lagemaat, Ramon Schleijpen, en een aantal andere ambtenaren en initiatiefnemers 
uit het netwerk van de Bewonersacademie en Lokale Lente. 
 
Deze agenda mag worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden en staat open voor aanvulling vanuit de 
praktijk! 
 
Voorlopig digitaal platform - www.facebook.com/LokaleLente 
 

 


