
 
 

Ma.ak020 netwerkbijeenkomst 23 juni 2022 

Over nut en noodzaak update van het Maatschappelijk akkoord 
 

   

1. AANLEIDING EN DOEL VAN DE BIJEENKOMST 

Aanleiding 

• In het akkoord staat: “het Maatschappelijk akkoord (in dit verslag verder afgekort tot het Ma.ak) loopt 

door tot ten minste 2025 en wordt periodiek vernieuwd”. Het hele akkoord staat hier. 

• Daar heeft het vorige college handtekening onder gezet (zelfs mede bedacht, tot 2025 was Rutgers 

suggestie aan het begin), dus is met een nieuw college de vraag hoe ze zich daartoe verhoudt.   

• Uit evaluaties is voortgekomen dat we (gezien bovenstaande) willen weten:  

o Wat vindt het netwerk van stand democratiseringsagenda, het Ma.ak en van (nieuwe) ambities 

college. 

o Hoe verhoudt nieuw college zich tot het bestaande Ma.ak. 

o Wat vindt het netwerk van de Ma.ak020-ambities zoals geformuleerd in het memo voor de 

nieuwe coalitie (zie hier). 

• We hebben met gemeente afgesproken dit te inventariseren: behoefte en noodzaak van actualisering van 

Ma.ak020 (dus niet een Ma.ak 2.0). Als die er blijkt te zijn dan gaan we die verder organiseren (is nader te 

bepalen vervolgstap).  

• Dat doen we in 2 stappen: nu, en in september.  

o Nu de inventarisatie: wat zien/horen/voelen/willen we zelf in de stad en van/met coalitie en 

raad  

o In september uitwerking op thema’s en een voorzet voor uitwerking (hoe) 

 

Hoofddoel 23 juni 

Inventarisatieronde en antwoord op de vragen:   

• Bestaat er duidelijke behoefte en/of noodzaak voor een periodieke actualisering van het Maatschappelijk 

akkoord (zoals afgesproken in akkoord)?   

• Vinden we dat het nieuwe college voldoende ambitie heeft getoond in het voortborduren op het 

bestaande Ma.ak?  

• Welke agendapunten zien we hier dan uit? 

• En hoe groot is die behoefte en/of noodzaak?  

   

Gewenste uitkomsten 

We willen graag beeld van:   

• Op welke (bestaande/nieuwe) punten is een volgende stap wenselijk/noodzakelijk in de uitvoering van 

het Ma.ak zodat eigenaarschap en zeggenschap verder komen? 

• Wat is als volgende stap nodig/wenselijk in de manier waarop het Ma.ak verder wordt gebruikt in de 

stad?  

 

2. UITKOMSTEN / BEVINDINGEN 

Algemeen 

• Er zit nog altijd veel kracht in Ma.ak020, zowel in het netwerk als in het akkoord zelf. (opkomst, animo, 

discussie). 

• Terugkerende oproep om die die kracht beter zichtbaar en inzetbaar te maken in de stad en de gemeente. 

https://ma.ak020.nl/akkoord
https://ma.ak020.nl/message/68205/memo-voor-de-onderhandelaars


 
 

• De vraag hoe het Ma.ak beter inzetbaar te maken is een centraal thema en opgave, en ontbreekt als 

onderdeel in de tekst van het Ma.ak. Dit kan beter aansluiten op activisme in de stad.  

• Er is behoefte om andere routes voor uitvoering van het Maatschappelijk akkoord door te ontwikkelen 

dan alleen Ma.akbanken. 

• Samen al handelend leren: meer commitment op aangaan. 

Net als in vele andere sectoren, netwerken en initiatieven heeft ook netwerk Ma.ak020 de taak om haar achterban 

opnieuw aan zich te binden, te vergroten, en diverser te maken. Die verantwoordelijkheid wordt sterk gevoeld en 

vraagt verdere aandacht in het vervolg.  

 

Thematische breakouts 

Ma.ak020 versus coalitieakkoord 

• Coalitieakkoord heeft weinig belangstelling (onder de aanwezigen). 

• Korte reactie op coalitieakkoord: toon teveel top-down denken. 

• Oproep/signaal: maak het Ma.ak breder zichtbaar en benut kracht steviger,  

• Haal relatie met raad/commissies aan, wees zorgvuldiger en realistisch in verwachtingen.  

• Activisme: er is ongeduld over resultaten van democratiseringsdoelen in de stad. 

  

Ma.akbanken 

• Potentiële succesformule. Verder doorontwikkelen tot breder succes.  

• Tips: Complexiteit accepteren en aangaan, samen handelen en leren door uitvoering, samen uitvoeren en 

implementeren, ALLE belangen op tafel laten komen, niet blijven hangen in je eigen perspectief. 

• Potentiële Ma.akbank-onderwerpen: gezond voedsel voor iedereen, lokale economie, maatschappelijk 

vastgoed, meervoudige democratie (raakt aan vraag bij Masterplannen). 

  

Instrumentarium democratisering 

• Inventarisatie van de verschillende rollen (de macht, de transitieambtenaar, de raad, de Amsterdammer, 

de samenwerking, de cultuurverandering): nog heel erg zoekend en te weinig interactie/samenwerking 

tussen die rollen. Ga die zoektocht meer samen aan. Maak ‘de macht’ meer onderdeel van het succes.  

• De Instrumentaria t.b.v. democratisering zoals genoemd in het huidige Ma.ak staan op zich niet ter 

discussie. 

• Maak ze vooral inzetbaar(der):  

• Tips: door te ‘doen’, beschikbaar maken (doorontwikkelen), toegankelijk maken, niet nu nog meer nieuwe 

instrumentaria verzinnen. 

 

 Masterplannen 

• “Masterplanallianties” zijn vooralsnog teveel top down initiatieven.   

• Essentieel: de andere, informele netwerken ontsluiten en sleutelfiguren erbij betrekken  

• Conclusie van de sessie is de tegelijkertijd de centrale vraag:   

Met wat, met wie en hoe ontsluiten we informele netwerken in de wijken, buurten en gemeenschappen 

om te zorgen dat bewonersbetrokkenheid groeit en om mede-eigenaarschap van bewoners te faciliteren, 

zodat de burgerbetrokkenheid gewaarborgd wordt in ontwerp, realisatie, uitvoering en implementatie van 

Masterplannen.  

o Neem hier tijd voor.  

o Ma.ak020: kijk welke rol je daarin kan spelen.  

  



 
 

Crash course Ma.ak020 

• Er was vooral interesse voor de werking van Ma.akbanken 

• Voorbereiding Ma.akbanken: neem hier de tijd voor, veel aandacht voor scouting van de juiste 

deelnemers en opdrachtgevers. 

• Zorg voor zichtbaarheid van de Ma.akbanken, de aanpak en de resultaten: deel informatie en successen. 

  

 

3. AFSLUITING 

• Goed dat we weer samen zijn. Veel positieve energie, inspirerend, liefde voor de stad. Tijd voor actie! 

• Afsluiting Esther Lagendijk (stadsdeelbestuurder Noord):  

o Aan de slag om het te gaan ‘doen’: ligt ook taak voor het Ma.ak-netwerk. 

o Blijf democratisering wel agenderen. 

o Niet te ingewikkeld maken; het kan ook in kleine stappen.  

o Praat mét elkaar (niet via mail of óver elkaar). 

• Afsluiting Marije Bierlaagh (Democratisering):  

o Centraal staat samen handelen en leren samen in de praktijk brengen.  

o Aandacht voor: Hoe gaan we dat echt doen zonder complexiteit niet uit de weg gaan?  

o Na de zomer: samen bedenken hoe we hier verder mee gaan 

  

Volgende stap 

Op de volgende avond richten we ons op de aanpak van de gezamenlijke opgave: 

• Met een compacte groep deze aanbevelingen omzetten in een voorstel/plan voor het aanvullen en 

verrijken van het bestaande Maatschappelijk akkoord. 

• Hoe organiseren we dat, hoe organiseren we samenwerking en eigenaarschap op die punten: 

o Met en in de systeemwereld, waar die nog ver afstaat van één wereld? 

o Met en in de leefwereld, die ook een veranderingsopgave heeft? 

• Dit voorstel bespreken we met het college en de raad. 
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