
 
 
 
Inleiding en afsluiting 1e sessie Ma.akbank over armoede onder werkende 
Amsterdammers 26 aug 2021 

 
Heel even over de oorsprong, context en werkwijze  
Dit onderwerp en de opdracht tot de Ma.akbank komt van wethouder Rutger Groot Wassink 
in afstemming met de directie van WPI. Het doel van deze Ma.akbank is dan ook om zowel 
inhoudelijk op het onderwerp, als op de doelen van democratisering vorderingen te maken: 
uit nieuwe samenwerking nieuwe verbindingen en nieuwe ideeën te laten ontstaan. Om, 
met het commitment vanuit deze opdracht en aan tafel, die uitkomsten ook om te zetten in 
actie. Voor de korte termijn, en daar waar de energie daar kans toe biedt, ook op de lange 
termijn. 
 
Het bijzondere van de Ma.ak-aanpak is dat het altijd tegelijkertijd om inhoud en proces gaat. 
We willen allemaal verder komen op het onderwerp. Dit is wat ons bindt. We weten 
allemaal uit de ervaringen de laatste jaren dat dit soort maatschappelijke opgaven steeds 
complexer worden, dat bestaande oplossingen niet of niet voldoende resultaat opleveren, 
én dat er tegelijkertijd een maatschappelijke en politieke wens is om eigenaarschap en 
zeggenschap meer naar de leefwereld te laten verschuiven.  
 
Met wat we hier gaan nu samen gaan doen, zullen we steeds tegelijk met deze inhoud en dit 
proces bezig zijn. En als het lukt om samen nieuwe ideeën en antwoorden te genereren, dan 
is daarmee een stap in die beoogde verschuiving van eigenaarschap en zeggenschap al 
gezet! 
 
Uitzoomen en inzoomen 
Deze sessie is helaas nog digitaal. Dat hadden we heel graag anders gezien, en we hopen dat 
de volgende anders zal zijn. Elke keer opnieuw vraagt dat veel van ons. Zeker als we samen 
aan iets beginnen wat we nog niet kennen. De Ma.ak-aanpak zal daar speciale aandacht aan 
besteden en jullie ruimte bieden om: goed naar elkaar te luisteren, van elkaar te leren, en 
stil te staan bij het belang van vertrouwen en verbinden. We zullen er daarom af en toe 
gericht naar vragen.  
 
In elk proces op zoek naar nieuwe inhoud en nieuwe verbinding, is het belangrijk ook de 
ruimte te zoeken. Door uit te zoomen en even uit de eigen dagelijkse bubbel te stappen. 
Nieuwe ideeën liggen namelijk buiten de bekende scoop. Zowel leef- als systeemwerelden 
kennen deze bubbels. Aan de Ma.akbank komen we samen in de tussenruimte tussen die 
bubbels; een stap die ons helpt in samenwerken.  
 
Deze opgave is niet alleen complex, maar ook groot: hij raakt aan een heel aantal andere 
opgaven in de stad. In deze Ma.akbank kiezen we ervoor om via het vormen en voeden van 
korte lijnen tussen praktijk, leef- en systeemwereld kansen en nieuwe denkrichtingen in 
kaart te brengen. Om vervolgens te bespreken waar en hoe we snel kunnen schakelen, en af 
te sluiten met een inventarisering van kansen op de langere termijn. En als we elkaar daarin 
hebben gevonden, is een verder vervolg zeker bespreekbaar, met de opdrachtgever en met 
WPI. 
 
 
 
 
 
 



Beeld bij proces van bubbels naar tussenruimte 

 

 

 



 
 
 
Afsluiting 
We zullen nu niet elkaar samenvattingen bekijken, dat kan via de verslaglegging. We maken 
per onderwerp een verslag waarmee jullie volgende keer verder gaan. En we zullen kijken 
naar wat er is beantwoord op vragen als: wie of wat is er nodig, of welke vragen zijn nog 
onbeantwoord gebleven. Uiteraard bekijken we op de inhoud waar de aanknopingspunten 
liggen om volgende keer op door te gaan. En we maken een overzicht van de leerpunten die 
we zien. 
 
Cathelijne heeft bij een break out waargenomen en zal ons nu als afsluiting een korte 
doorkijk geven over hoe wij als Ma.akteam kijken naar het proces en de stappen die we 
maken. 
 
De volgende keer is over 3 weken, op 16 sept. Voor die tijd melden we ons uiteraard. Ook 
met wat en hoe we hierover willen communiceren, afgestemd met de wethouder. De 
volgende keer zullen we meer analytisch naar de input van vandaag kijken met elkaar. 
 
Tot die tijd zijn wij natuurlijk altijd bereikbaar, en kunnen jullie elkaar natuurlijk ook 
opzoeken.  
 
Tot slot: 

- Als jullie straks op de digitale fiets hier vandaan nog een heldere gedachte of idee 
hebben, bewaar die dan goed, wij zullen die per mail opvragen. 

- Wie van jullie geeft nu al aan om tussentijds mee te willen denken over de volgende 
keer? 

- Hierna blijft de zoom nog even open staan, en kunnen we napraten. Dat kan 
natuurlijk niet door elkaar heen. Ik zal dat een beetje leiden, met handen opsteken 
en met chatten kunnen we nog wat delen met elkaar. 

- Namens ons allemaal: heel veel dank en tot over 3 weken 
 
 
Ma.ak020 
Amsterdam, 29-08-21 


