Ma.akbank Armoede onder werkende Amsterdammers
Verslag op hoofdlijnen, 1e sessie op 26 augustus 2021
Inhoud:
o Opening/introductie
o Hoofdpunten uit de break outs
o Hoofdpunten over het proces
o Afsluiting
o Aandachtspunten/vragen uit de voorbespreking voor de 2e sessie
Opening / introductie
Korte voorstelronde:
-

-

Stella de Swart
o Armoedeval terecht gekomen
o Boek ‘Armoede krijg je gratis’
Marieke Gervers
o Ontwerper, via theater in beroepsonderwijs
o Verbazing over bureaucratische systeem
o Hoe werken systemen? → innoveren, verbeteren op mismatch tussen
aanbod en vraag
o Veel ongebruikt potentieel, daar op/in investeren verhelpt armoede
Susanna van Santen
o Schuldhulpverlening Gem. Amsterdam
o Vergroting van het bereik
o Zoekt meer inzicht in de doelgroep

Hoofdpunten uit de break outs
1. ZZP-ers
Met Maartje Bos (Hub Heesterveld), Marlou Emmen (gemeente, sociale basis) Jasper Etten (Ma.ak020), Jennifer Meyer
(Sezo), Virgill Olvira (coalitie zzp ZO), Susanna van Santen (WPI Armoedebestrijding), Stella de Swart (armoede expert),
Ditte Veerman (Ma.ak020)

Constateringen
• Bereik onder ondernemers door gemeente erg laag
• Inventarisatie geeft de problemen goed weer, die zijn hardnekkig en complex
• Kennis delen zou veel (ongemak) kunnen helpen/ voorkomen maar is privacy
gevoelig
Suggesties
• denk aan lokaal opdrachtgeverschap, zoals met Community Wealth Building
• werk meer samen en niet alleen top down mbt zichtbaarheid en betrekken
• kijk ook naar de mensen die nergens voor in aanmerking komen
• denk aan taal en digitaal
Voorstellen
• zet in op kleine doorbraken, kleine stappen, die ondernemers verder helpen
• stadspas beter verbinden aan ZZP'ers (buurtteams inzetten?), koppelen aan lokale
initiatieven/activiteiten, bijvoorbeeld: zet vraag uit onder ZZP'ers over stadpas

•

integraal intake formulier bij gemeente: mooi maar erg groot/lastig; wel opperen
(mandaat?)

2. Jongeren
Met Thierno Balde (student HvA), Iris Dik (zelfstandige), Saskia van Geel (Kandidatenmarkt) Marieke Gervers (sQuare),
Zunga Linger (Ma.ak020), Nies Medema (Ma.ak020), Sjors van der Meer (Ma.ak020), Debbie Rokette (OSB), Maria Skoula
(WPI),

Constateringen
Het zijn vooral jongeren met HAVO en VWO die erin slagen uit armoede te komen. Bereik
jongere werkenden met bestaande regelingen is lastig, vandaar dat dit gesprek al snel focust
op preventie: jongeren bereiken waar ze nog wel samen zijn, in opleidingen: (V)MBO.
Voorstellen
Praktisch ideeën aanpak: menukaart met regelingen van WPI toegankelijk maken ism met
onderwijs en sleutelfiguren van bv Kandidatenmarkt (pilot die opgeschaald kan worden)
3. Schulden/nieuwe economie
Met Cathelijne Berkels (Ma.ak020), Lenny Bijker (Woon), Nooshi Forozesh (EC-O) Menno Houtstra (Kaskantine), Cecilia
Petit (Ma.ak020), Caroline Roodenburg (WPI-schuldhulp), Juanita van Schoonhoven (buurtteam ZO), Jeanette de Waard
(Diakonie Noord), Ilham Salioua (WPI schuldhulp)

Van break out 3 zijn 3 platen gemaakt. Onderstaande gaat over de uitkomsten.

-

-

Hoofdpunten over het proces
Leren van wat we doen is een belangrijke Ma.akwaarde, zowel uit inhoud als uit proces.
Het feestelijke startmoment droeg direct bij aan verbinding en ontspanning.
We kunnen beter neerzetten waarom we samenkomen en wat de gewenste uitkomst is.
We hebben samen een veilige start gemaakt. Waarbij het deels elkaar aftasten was beleefd zijn, luisteren, en rustig wachten tot ieder kon spreken. Het was deels ook precies
wat we nodig hebben: De verscheidenheid aan diepe inhoudelijke kennis kwam in beeld.
De break outs gaan over inhoud, en overkoepelend zien we vergelijkbare procespunten, dus
dat werkt handig.
In 3 Ma.akbank-sessies naar resultaat werken is stevige ambitie, en maakt dat we soms (te)
snel willen gaan, en soms juist (te) langzaam, denk aan uitzoemen en inzoemen.
Uitnodigen beter via een vergaderverzoek (en mails worden vaak maar vluchtig gelezen).
De napraat voorzag in een behoefte.
Verdere inzichten hebben we omgezet in vragen die we de komende keer aan jullie zullen
voorleggen.
Algemene afsluiting:
Aanbod om mee te denken: Virgil Olvira, Maartje Bos, Iris Dik, Saskia van Geel, Stella de
Swart
Aandachtspunten/vragen uit de voorbespreking voor de 2e sessie

-

hoe ver reikt onze ambitie en wat is het mandaat van de Ma.akbank?
hoe kunnen we kennis van initiatieven in de wijken inzetten voor deze Ma.akbank?
Kunnen we een stip op de horizon voor ondernemers maken: betere opdrachten? Betere
opdrachtgevers? Wat is daarin de rol van de gemeente?
ervaring: jongeren voelen zich niet aangesproken door presentatie van het aanbod WPI.
Kunnen we gebruik maken van peer-to-peer aanpak en olievlek werking?
de gehele doelgroep is diffuus en heel divers, dus doelgroepenbeleid niet zaligmakend. Hoe
gaan we daarmee om?
de toegankelijkheid van de gemeente vergroten, hoe doen we dat?
Gebruik van de term Armoede: daar wil bijna niemand mee geassocieerd worden, vraag om
nieuwe term?

