www.bit.ly/criteriaplatform
Hieronder een lijst van mogelijke criteria die gebruikt kan worden wie (welke
groep/organisatie) in ‘’de buurt’’ het initiatief wordt gegeven om een platform op te richten of
als buurtplatform erkend te worden
Wie als overheid in kracht zetten ?
● Ordenen ze info voor en communiceren die naar de buurt zo breed mogelijk?
● Nemen ze anderen mee?
● Werken ze vanuit en met de zwakkeren van de samenleving?
● helpen ze anderen op weg om op eigen benen te staan? (capability development)
● Staan ze open dat anderen kunnen aanhaken (Als anderen kiezen dat niet te doen,
dat is aan hen uiteraard)
● Hebben ze de capability om te mobiliseren en draagvlak en achterban te creëren
laten zien
● Komen ze niet alleen op voor een smal smaldeel maar diverse groepen in de buurt
● Het gaat om dat je laat zien echt het beste wil voor de buurt, niet voor jezelf.
● Hebben ze uitvoeringskracht, inschatting van
○ likely to get things done (doeltreffendheid)
○ The cost of getting things done (doelmatigheid)
● Maatschappelijk rendement (gebruik de MKBA* bril )
○ Inclusief of het experimenteer/ leer ruimte levert voor de stad breed
● Je hoeft niet alles goed te doen, maar proberen ze het en sturen ze bij
● Helpen ze het coalitieakkoord vooruit
● Weten ze ook zelf extern geld en support voor de buurt te mobiliseren? Geeft ons
geld, het belastinggeld, daarmee multiplier effect
● Hebben ze een goede schare van adviseurs om zich heen (kunnen werven) die hen
met raad en daad terzijde staan
● Surfen ze op de energie van onderop , en onder eigen regie, in plaats van dat ze een
groep zijn die door externen is samengesteld of de mensen institutioneel gevraagd
dit te gaan doen?
● Stellen ze echte dingen doen voor echte bewoners in de echte wereld voor
papierwerk?
● etc

*MKBA = Maatschappelijke Kosten Baten Analyse > waar je een brede integrale benadering
en afweging doet, ipv een smalle verkokerde benadering neemt

NB: Om verwarring te voorkomen: Buurtplatform als label staat voor een bepaalde
status. Dat laat onverlet dat de buurtorganisatie in diverse buurten onder heel andere
namen en met een diversiteit van insteken kunnen opereren, Elke buurt is anders. VVE,
Wijkraad, Hart voor de ..., Buurtplatform is een status, geen naam.
Het is ook aan de bewoners zelf op welke ‘’schaal’’ men zich wil organiseren. Vaak zal
dat per straat, flat of wijkje gebeuren met daarboven een koepel die als buurtplatform
dient voor de hele buurt. Dat is niet noodzakelijkerwijs hoe Amsterdam zich in
administratieve eenheden opdeelt. Zo bestaat de administratieve eenheid Bijlmer Oost
uit de E , de G en de KBuurt

