DE UITVOERING VAN MA.AK020:
START MA.AKBANKEN EN INNOVATIE-OVERLEG

Ma.ak020 is het Maatschappelijk akkoord van Amsterdam. Dit akkoord is de afgelopen twee jaar
gemaakt door zo’n 600 Amsterdammers: actieve bewoners, maatschappelijk initiatiefnemers,
stadmakers, creatieven, ambtenaren, politici, ondernemers, onderzoekers en andere partners.
Samen zijn wij de helixpartners. Het netwerk Ma.ak020 draagt dezelfde naam. In het akkoord zijn
knersende kwesties geformuleerd waarin mede-eigenaarschap en zeggenschap centraal staan.
Oftewel: van wie is het, wie gaat erover en hoe organiseer je dat dan. In november 2019 is het
Akkoord op hoofdlijnen door wethouder Groot Wassink namens het College ondertekend.

1. Aan de slag met Ma.akbanken - wat betekent dat?
Dit is een startpunt van werk in uitvoering.
We gaan de punten uit het Maatschappelijk akkoord uitvoeren. Dat doen
we aan Ma.akbanken: een nieuw en op maat gemaakt hulpmiddel om
samen knersende kwesties rond democratisering innovatief op te lossen.
Ma.akbanken ontstaan vanuit de akkoordpunten van Ma.ak020 en de
actualiteit in de stad. Denk hierbij aan de gevolgen van de Coronacrisis
voor zzp’ers in Amsterdam, maar ook aan betere positie voor informele
netwerken en het verstevigen van buurtrechten zoals de Right to
challenge. Ma.akbanken zijn voor alle Amsterdammers en kunnen door
iedereen gestart worden, maar altijd in afstemming met Ma.ak020 en haar
gemeentepartner. En volgens de Ma.akbank-grondwaarden, afspraken en
hulpmiddelen die samen zijn opgesteld.
Deelnemers aan een Ma.akbank worden op het onderwerp gevraagd en komen uit de helix.
Mensen die het systeem, de stad en de praktijk kennen en verder kijken dan hun eigen straatje, die
begrijpen dat er verandering nodig is en die ideeën hebben over hoe dat kan. En: die daar vanuit hun
werk of rol een beslissing over kunnen nemen.
Gewenste opbrengsten
De deelnemers aan de Ma.akbank werken samen aan een breed gedragen en meetbare oplossing.
Dat kan variëren van concrete actie tot nieuwe werkwijze tot raadsvoorstel.
Er zijn drie Ma.akbank-varianten (in tijd)
• Oplossing na enkele sessies: direct resultaat boeken, concrete acties;
• Oplossing voor korte termijn en verbetering voor lange termijn;
• Oplossing voor lange termijn: cultuurverandering, systeemverandering.

// Dit is werk in uitvoering, versie december 2020. We werken in co creatie en leren al doende //

2. Aan de slag met Ma.akbanken - hoe doen we dat?
Ma.akbanken kennen allemaal dezelfde grondwaarden en algemeen geldende afspraken.
En ze krijgen allemaal een set op maat gemaakte hulpmiddelen mee.
Grondwaarden aan een Ma.akbank zijn:
• Iedereen is gelijk en zit er voor gemeenschappelijk belang.
• Er is ruimte om fouten te mogen maken, dat hoort bij het ‘anders met elkaar samenwerken’.
• We werken volgens de drie waarden van het Maatschappelijk akkoord: inclusief, respect voor
het nieuwe en voor wat er al is, en al doende leren.
Algemeen geldende afspraken
• Aan de Ma.akbank werken deelnemers samen aan een breed gedragen en meetbare oplossing.
• Deelnemers doen mee aan een Ma.akbank op uitnodiging.
• Aan elke Ma.akbank werken in elk geval mensen met de volgende rollen: inhoudelijk
betrokkenen (helixpartners), directie/gemeente, kennisinstelling, gespreksleiding,
verslaglegging, procesbegeleiding en afstemming met Ma.akteam.
• Alle deelnemers aan de Ma.akbank onderschrijven de grondwaarden en werken aan de hand
van de hulpmiddelen voor de Ma.akbank.
• Voor de start is duidelijk wie de opdrachtgever(s) is van de Ma.akbank.
Hulpmiddelen
Elke Ma.akbank krijgt een set specifieke hulpmiddelen (toolkit) die helpen om aan de slag te gaan,
voor bepaalde tijd samen te werken en succesvolle uitkomsten voor elkaar te krijgen. Deze toolkit
geeft handvatten, richtlijnen en voorwaarden over deelnemers en rollen, planning, leerproces en
meetbaarheid, verslaglegging en communicatie.
De Ma.akbank organiseert haar eigen communicatie. Daarnaast wordt in overleg met het Ma.akteam
een communicatievorm voor het Ma.akbrede netwerk uitgewerkt.
Verloop, planning, duur
Hoe een Ma.akbank verloopt staat in de toolkit.
De snelheid, duur en planning van een Ma.akbank wordt door verschillende factoren bepaald:
de deelnemers zelf, ingewikkeldheid van de kwestie en financiën. Dit wordt per Ma.akbank zelf
uitgewerkt, in samenspraak met het Ma.akteam.

3. Wie beslist welke Ma.akbank er komt?
Iedereen kan een Ma.akbank-onderwerp voordragen. Voorlopig beslist het Ma.akteam en gemeentelijk
partner Team Democratisering samen welke er komt en wanneer. Met zwaarwegend advies van het op
te stellen Innovatie-overleg. De beslissing voor Ma.akbankonderwerpen komt voort uit: de
akkoordpunten van Ma.ak020, de actualiteit in de stad, en daar waar de energie zit: is het onderwerp
urgent en kansrijk? Ook het eigenaarschap en de financiering van een Ma.akbank is een beslissende
factor.
Ma.akbanken zijn een co-productie: er is een (co-)opdrachtgever zoals bijvoorbeeld een stadsdeel,
wethouder, gemeentelijke afdeling en/of een andere organisatie uit de stad. (Co-)opdrachtgever
betekent ook (co-) financier. Alle betrokken partners zorgen voor draagvlak in hun eigen organisatie of
netwerk en voor de juiste personen aan de Ma.akbank.
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4. Wat voor soort Ma.akbanken kunnen er komen?
Ma.akbanken worden opgestart rond een inhoudelijke thema, bijvoorbeeld jongeren en werk.
De gewenste uitkomsten zijn punten uit het Maatschappelijk akkoord, zoals buurtrechten of donutdeals
of meer zeggenschap voor jeugd. Een thema kan ook een stadsdeel of buurt zijn, of een samenwerking
tussen verschillende stadsdelen, bijvoorbeeld ‘veilige inclusieve pleinen’.
Hieronder urgente thema’s die het afgelopen jaar (2020) vanuit diverse hoeken van het Ma.aknetwerk
naar boven kwamen:
1. Positie voor informele netwerken in zorg en welzijn (op korte termijn: Match Ma.akers*)
2. Werk voor de jeugd
3. Wijkeconomie en armoede onder zzp’ers
4. Integrale financieringsregeling maatschappelijk initiatief
5. Recht op Buurtplatforms
6. Integraal gebruik van maatschappelijk vastgoed (oba’s, buurthuizen, broedplaatsen)
7. Gebiedsontwikkeling en inclusieve omgevingsvisie
8. Energietransitie, vastgoed en economie: commoning en buurtrechten
9. Participatie in ontwikkelbuurten (oa buurtbudgetten)
10. Gedeeld Amsterdams online platform
* Tijdens de eerste Corona-maanden werkte het Ma.akteam en -netwerk onder de noemer Match Ma.akers
aan het urgente thema ‘mismatch tussen offline nood en online aanbod’. Dat zorgde voor geslaagde snelle
acties en raakte tegelijkertijd aan hardnekkige kwesties rond de positie van informele netwerken en
sleutelpersonen.

5. Innovatie-overleg
Het op te stellen Innovatie-overleg gaat het proces, de uitkomsten en de effecten van de Ma.akbanken
monitoren en helpen de afspraken uit het Maatschappelijk akkoord stevig te verankeren in de stad. In
het Innovatie-overleg zitten Amsterdammers met gezag in maatschappelijke organisaties, overheid,
politiek, bedrijven en kennisinstellingen. Het draagt eraan bij dat dat de werkwijze van Ma.akbanken
verspreid wordt en structureel en duurzaam bijdraagt in de toekomst. Daarnaast inventariseert het
overleg kansen voor democratiserings-innovatie voor de komende jaren; het vervolg op Ma.ak020.

6. Kenmerken van de Ma.ak020 werkwijze
Een greep: bouwen aan vertrouwen en draagvlak, sterke positie tussen leef- en systeemwerelden,
delen van de maaltijd, jarenlange ervaring in lokale en politieke, organisch, waken over waarden,
samenbrengen van proces en inhoud, goede communicatie, brede verbindingen in de stad, inspelend
op actualiteit, bewust taalgebruik, ontwikkelen veiligheid en erkenning, ontwerpkracht, strategisch, cocreatief, oog voor korte en lange termijn, cross-disciplinair, krachtig netwerk.

Meer informatie
Nieuwsbrief, Platform Ma.ak020 en fb groep Stem van Amsterdam of mail akkoord020@gmail.com.
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