
 
 
 
Amsterdam, 5 december 2019 
 
 
Besten, 
 
We kijken blij terug op de presentatie van het Maatschappelijk akkoord tijdens de Verenigde 
Straten van 9 november. Een verregaande stap naar meer zeggenschap en mede 
eigenaarschap voor Amsterdammers.  
  
Het Maatschappelijk akkoord ligt er 
Het akkoord, opgesteld door 600 Amsterdammers, is op 9 november op hoofdlijnen 
ondertekend door wethouder Groot Wassink. Wat betekent dat en hoe gaan we nu verder? In 
dit gezamenlijk door Ma.ak020 en de gemeente opgesteld bericht lees je over de status en 
volgende stappen.  
  
Wat betekent het akkoord? 
Het Maatschappelijk akkoord is een belofte, en zelfs een verplichting aan elkaar en aan 
onszelf, om mee te gaan werken. Het is ambitieus akkoord, met punten voor de korte en 
langere termijn, op buurtniveau en voor de hele stad. Logischerwijs bekijken we nu in welke 
stappen we verder gaan. In de week voor 9 november heeft het College van B en W het 
Maatschappelijk akkoord besproken. Er zijn Ma.akpunten waarmee direct aan de slag 
gegaan kan worden en punten die eerst nog verdere uitwerking of onderzoek nodig 
hebben. Ook zijn er Ma.akpunten die al in uitvoering zijn en die nog meer stevigheid 
kunnen krijgen. Verderop in dit bericht vind je deze lijst. 
  
Volgende stappen 
De eerste actiepunten uit het akkoord worden voor eind van dit jaar uitgewerkt tot een plan 
met hoe, wat, wanneer, waar en met wie. Indachtig de symbolische puntkomma in het 
akkoord begint het echte werk nu. Dit vraagt om verdergaande samenwerking (co-creatie) 
tussen het Ma.ak020-netwerk en de gemeente. Dat is ook één van de taken van het in het 
akkoord genoemde samenwerkingsinnovatieteam. Begin december is hierover een gesprek 
met de gemeentesecretaris. Ook worden ambtelijk directeuren nauw betrokken. Daarnaast is 
de gedeelde wens om het digitale platform Ma.ak020.nl een grotere rol te geven: hier 
kunnen we communiceren over de stappen, het netwerk versterken, de democratisering van 
Amsterdam tonen en volgen, en een gezamenlijk leren-van-ervaringen-plek maken.  
  
Het akkoord gaat nu daadwerkelijk opgepakt en uitgevoerd worden; een uniek moment. Dat 
willen en moeten we samen doen met alle partners die daarbij van belang zijn, de actieve 
Amsterdammers en de gemeente als belangrijkste voorop. Ook gaan we andere partners 
(onderzoekers, bedrijven, maatschappelijke organisaties) meer betrekken. Dat geldt ook 
voor jullie: laat je zien en horen, zet je netwerk, kennis en ervaring in.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
De punten uit het Maatschappelijk akkoord  
 
Hier gaan we samen mee aan de slag 

• Maatschappelijk aanbesteden 1%-10% van de begroting 
• Met oa verruimde inzet social return en meedenken doelgroep over besteding 
• 2% vd begroting voor deze werkwijze 
• Open spending data / transparantieverplichting  
• 20 Donutdeals 
• Recht op zelfgekozen ondersteuning en onderzoek 
• Community benefits agreement toepassen in de Omgevingswet 
• Permanent leren versterken, oa met publiek-private financiering 
• Centraal online platform als ma.ak020.nl 

  
Dit is al onderdeel van het coalitieakkoord, we gaan dit verder samen versterken 

• Beleidsinnovatieteam 
• Maatschappelijk initiatievenfonds 
• Right to Challenge 
• Right to Bid 
• Right to Plan 
• Buurtzeggenschap (alle buurten) 
• Buurtbegroten (alle buurten) 
• Participatief beleid bij inrichting publieke ruimte 
• (Juridische) ondersteuning Commons 
• Eerste hulp bij initiatieven 

  
Interessant maar vraagt nog stevige gezamenlijke uitwerking 

• Mandaat zo lokaal mogelijk leggen 
• Amsterdamse Raad van State 
• Substantieel deel gemeentelijk klimaatfonds beschikbaar stellen voor 

schaalsprong naar duizenden Amsterdamse initiatieven voor energietransitie 
  
Toekomstdroom 

• Vereveningsfonds Ontwikkelbuurten 
• 10% van de gemeentebegroting participatief begroten 

 
 
Al deze punten zijn nog voor eind deze maand terug te vinden op het digitale platform. Ze 
krijgen daar de komende tijd verdere uitwerking, en worden gekoppeld aan initiatieven en 
ervaringen uit de lopende praktijken. 
 
Als we bedenken wat we met z’n allen in een jaar bereikt hebben, mogen we trots zijn. 
Laten we elkaar helpen dit momentum niet los te laten. Volle kracht vooruit! 
  
 
Hartelijke groet, 
mede namens Rutger Groot Wassink, wethouder Democratisering 
 
Kernteam Ma.ak020 & 
Netwerk Democratisering gemeente Amsterdam 
 


