Networkshops Werkconferentie ‘De Werkplaats MaakdeBuurt’,
maandag 19 december in Almere
Start workshops 17.40 uur
NETWORKSHOP 1
Geef ons de ruimte (maatschappelijk vastgoed voor initiatieven)
olv Wilfred Lintsen (Sterkmanagement en Verbindingscentrum De Fontein Deventer)
• Over voorkeursrecht voor leegstaande en leegkomende gebouwen voor maatschappelijke initiatieven, nieuwe
systematiek maatschappelijk vastgoed, prijsbepaling en maatschappelijke meerwaarde. Met o.a. Jan Jaap
Kolkman (wethouder Deventer), Willian Kirchner (buurtkantoor Doornakkers Eindhoven), Anita Groenink
(Coöp Midwest A’dam).
NETWORKSHOP 2
Gebiedsgericht werken en meer zeggenschap voor bewoners
olv Fenneke van der Deijl (Urban Villagers)
• Over zeggenschap en veranderen. Wat moet er gebeuren om ruimte en regie aan bewoners te laten? En wat heeft
de gemeente nodig om comfortabel los te kunnen laten? Networkshop over volwaardige samenwerking tussen
gemeente en bewoners, over meer mandaat voor ambtenaren, het ontwikkelen van een bewonersinitiatief en het
verdelen van zeggenschap. Met o.a. Jeroen van Berkel (wethouder A’dam-West), Arnoud Olde (Hilversum
Verbonden), Cora Spaans (VINDplaats Zenit Almere), Jaap Prummel (Buurtkamer Bestevaer A’dam-West),
Linda Vosjan (Natuurlijk IJburg) en Carina Verhulst (Drents Dorp en Circulo Eindhoven).
NETWORKSHOP 3
Het recht om uit te dagen en zelf plannen te maken voor stad, straat en buurt
olv Thijs van Mierlo (LSA Bewoners)
• Over right to challenge, voorwaarden voor overnemen publieke taken, do’s and dont’s en hoe afspraken te borgen.
Met Yasin Torunoglu (wethouder Eindhoven), Ines Balkema (projectleider RtC gemeente R’dam), Henk Kosse
(SIJS speeltuinen R’dam), Arnoud Hekkens (Gemaal A’dam-West), Marinus Knulst (Natuurlijk IJburg).
NETWORKSHOP 4
Van buurtagenda naar buurtbegroten en buurtbesteden
olv Eisse Kalk (Agora Europa)
• Over de buurtagenda als basis voor buurtbegroten en buurtbesteden: het vastleggen van prioriteiten in het
bestedingsbudget voor een buurt op basis van een buurtagenda, ruimte maken in reguliere (zorg en welzijn)
budgetten, herverdeling via burgerjury. Met o.a. René Peeters (wethouder Almere), Nevin Özütok (DB A’dam-Oost),
Pierre Mehlkopf (Meevaart A’dam-Oost), Paul Vloothuis (Platform Filmwijk Almere) en Wil Roode (Wilskracht Werkt
R’dam).
NETWORKSHOP 5
Vormen en waarden van meervoudige democratie
olv Niesco Dubbelboer (Agora Europa)
• Over draagvlak, wijkreferenda, burgerjury, differentiatie, betrokkenheid en inclusiviteit. Kortom over de vormen en
waarden van meervoudige democratie. Met o.a. Ingeborg Hoogveld (Leefbaar Rotterdam, VNG commissie Maatwerk
Democratie), Gerda Lenselink (Almere Buitenstad), Arjo Klamer (wethouder Hilversum).

NETWORKSHOP 6
Een maatschappelijke topsector
olv Silvia de Ronde Bresser (Kracht in Nederland)
• Over de beweging van duizenden maatschappelijke initiatieven met bewezen maatschappelijke meerwaarde
(waarvan er meer dan 1.050 aan de MAEX genoteerd zijn), in feite de maatschappelijke topsector. Het is dringend
gewenst dat op ministerieel niveau aandacht komt voor extra middelen, het samenbrengen van ambtelijke kennis,
vrijstelling van en meer ruimte in regels. In deze networkshop bespreken wat er nodig is en vooral hoe je zelf kunt
samenwerken met deze sector om je beleidsdoelen te realiseren, maatschappelijke verantwoord in te kopen, te
innoveren, etc.
NETWORKSHOP 7
Werken tussen tactieken en publieken
Presentatie en gesprek olv Thijs van der Steeg (gemeente Almere)
• Over het onderzoek dat Thijs van der Steeg i.s.m. Arnold Reijndorp heeft verricht naar de vernieuwing van de
verhouding tussen overheid en maatschappij. Door niet langer bestuurskundig maar sociologisch te kijken, ontstaat
een andere blik op de organisatie van de samenleving en de invulling van het publiek domein. Burgers zijn veel
verder dan de overheid aanneemt. Niet alleen in de organisatie van alledag, maar ook in hun strategieën om
‘publieken’ te vormen die zich ontfermen over hun omgeving. Dat vraagt om een andere overheid die stopt met
eindeloos praten over ‘loslaten’ en ‘faciliteren’. Dit alles vraagt om terugkeer van de publieke dienaar
(bijv. de uitleenambtenaar), die frank en vrij werkt met en tussen de (zelf)organisatie van burgers.
NETWORKSHOP 8
Oosterwold als lichtend voorbeeld
Presentatie en gesprek olv Ivonne de Nood (gemeente Almere)
• Over de Almeerse wijk Oosterwold als praktijkvoorbeeld, waarbij initiatiefnemers leidend zijn in de ontwikkeling van
de gehele woon- en leefomgeving. Met een beperkte set aan spelregels en weinig sturing vanuit de overheid. Waar
leidt dit toe, wat zijn eerste ervaringen in de praktijk van de pioniers en wat zijn lessen voor andere gemeenten?
NETWORKSHOP 9
Code Oranje, oproep voor een nieuwe democratie
olv Bert Blase (wnd burgemeester Vlaardingen)
• Over de oproep van ongeveer 200 bestuurders, raadsleden, professionals en wetenschappers om zowel lokaal als
landelijk nieuwe democratische vormen toe te passen en ruimte te geven voor variatie daarin. Wat betekent dit voor
de praktijk en welke acties zijn nodig om de verscheidenheid aan ideeën te realiseren? Plus een oproep aan
gemeenten om mee te doen als voorhoedegemeente, waarbij deze vanaf 2018 structureel een participatief
democratisch instrument toevoegen in de lokale democratie en het bestuur daar op aanpassen.
Met o.a. Jeroen van Urk (voorheen griffier, adviseur en raadslid).
NETWORKSHOP 10
Raad2020 Almere
olv Boukje Elgersma (raadsgriffie Almere)
• Over de beweging die de gemeenteraad van Almere onder de noemer ‘Raad2020’ in gang heeft gezet om meer en
beter aan te sluiten bij de ontwikkelingen in deze samenleving, waaronder initiatieven uit de stad. Door meer
werkbezoeken, kennis ophalen, motiemarkten organiseren of vergaderen op locatie. Een gesprek over de vraag hoe
we de verbinding tussen raad en initiatieven verder kunnen versterken.

