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VOORWOORD

Deze publicatie is het resultaat het fieldlab ‘Ondernemend 
participeren vanuit de wiik’ van het speerpunt Urban 
Management van de Hogeschool van Amsterdam. Vanuit 
dit speerpunt is de Hogeschool in Amsterdam een meerjarig 
samenwerkingsverband aangegaan met de gemeente 
Amsterdam. Het doel van de samenwerking is niet alleen bij 
te dragen aan nieuwe kennis maar ook aan de daadwerkelijke 
verbetering in de verschillende gebieden in Amsterdam. 
De professionals van de hogeschool, de onderzoekers en 
studenten zoeken daarbij naar verdieping. Ze willen weten 
hoe het nu werkelijk zit, en waarom kansen niet worden 
benut en welke vernieuwende wijzen van aanpak bijdragen 
aan structurele oplossingen. Het fieldlab Ondernemend 
participeren vanuit de wijk is in 2018  en 2019 samen met 
gemeente en initiatieven met onderzoek en experimenten 
gestart om antwoorden te vinden.  

We lezen in deze publicatie hoe op verschillende schaalniveaus 
in de stad wordt gedacht over ondernemend participeren 
en kleinschalig ondernemerschap vanuit de wijk.  Je leert de 
wereld zien door de ogen van bewoners via de persona’s. De 
bewoners  en wijkinitiatieven die hen ondersteunen denken 
niet in termen van ondernemend participeren op dezelfde 
manier als de gemeente maar geven een eigen betekenis aan 
dit begrip.  De verschillende verwachtingen en interpretaties 
van ondernemend participeren maken de samenwerking 
soms complex. Deze publicatie brengt die betekenisgeving 
door bewoners,  zoals het zoeken van een rode draad in hun 
leven door zich te oriënteren op ondernemerschap vanuit een 
uitkering.  Daarbij komt het vinden van passende oplossingen 
benaderd vanuit de dynamiek van de wijk, krachtige 
wijknetwerken en het stellen van duidelijke maar ook haalbare 
doelen als noodzakelijke voorwaardes naar voren.   

Uit de resultaten van het onderzoek komt net als in eerder 
fieldlab onderzoek naar voren dat er tussen de overheid 
en de bij de doelgroep betrokken initiatieven onvervulde 
(financiële) verwachtingen bestaan. Deze verwachtingen 
vragen aandacht De overheid  heeft minder te besteden 
en wil niet meer de hoofdverantwoordelijke zijn voor alle 
maatschappelijke vraagstukken. Wijknetwerken vragen 
ook om financieringsconstructies die passen bij nieuwe 
samenwerkingsvormen. Verwachtingen management, inzicht 
in elkaars wereld en perspectief en vandaaruit samenwerken 
zien we als een gezamenlijke maatschappelijke opgave voor 
de  betrokken spelers in de wijk.  De conclusies die in deze 
publicatie worden getrokken vragen om een nadere dialoog. 
Hoe kan er aan bewoners  meer toekomstperspectief via het 
perspectief van ondernemerschap worden geboden? Wat 
vraagt dat van wijknetwerken en van de stad? Wat moet de 
gemeente Amsterdam van professionals als ‘bruggenbouwer’ 
vragen zodat ondersteunende wijknetwerken worden 
bevorderd?   
Dit onderzoek legt een basis om op verder te bouwen. Het 
speerpunt gaat over in een Centre of Expertise, maar gaat 
door met de zoektocht. Onze onderzoekers proberen in 
de stad verder te gaan met de bewoners en antwoord te 
krijgen op de vraag of nieuwe vormen van denken over 
toekomsplannen en de rol van skills meer aansluiten bij hun 
verwachtingen en inzetbaarheid. De kennis uit dit onderzoek 
maar ook de ervaringen van andere fieldlab projecten –  zoals 
hoe mensen omgaan met armoede, met toekomstplannen 
van jongeren en het denken in termen van skills – komen 
daarbij goed van pas. 

Alex Straathof,  verantwoordelijk lector programma Actieve 
en Weerbare stad,  Centre of Expertise Urban Governance & 
Social innovation, Hogeschool van Amsterdam.   
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Plaatje samenvatting en figuur 8

Leren van deelnemers
•Zorg voor veiligheid, vertrouwen 

toegankelijkheid en 
duidelijkheid

•Zet het perspectief van 
deelnemers centraal

Leren en verbinden in de 
wijk
•Reflecteer regelmatig over te 

bereiken doelen en hoe deze 
bereikt worden, wees alert op 
verborgen verschillen

•Neem de netwerken op 
wijkniveau als basis voor 
samenwerking, in plaats van de 
wettelijke regelingen.

•Geef hierbij een rol aan 
‘boundary spanners’ 
(bruggenbouwers)

Leren  en verbinden binnen 
het stadsbrede netwerk
•Bouw voort op krachtige 

wijknetwerken
•Zorg voor leervermogen van het 

netwerk
•Zorg voor faciliteren van 

buurtnetwerken en initiatieven
•Werk aan vernieuwende  

financieringsconstructies

SAMENVATTING

Voor u ligt de eindrapportage van het  fieldlab Ondernemend 
participeren vanuit de wijk, een samenwerking tussen de 
gemeente Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam en 
wijkinitiatieven zoals bewonersverbanden, sociale onder-
nemingen, en locaties van welzijnsinstellingen in de wijk.
De aanleiding voor het fieldlab vormde een gemeentelijke 
pilot uit 2017. De term  Ondernemend participeren staat in die 
zin voor een werkwijze van de gemeente Amsterdam. Hierbij 
oriënteert een uitkeringsgerechtigde Amsterdammer zich op 
de mogelijkheden van ondernemerschap om op een duurzame 
manier zelfstandig inkomen te vergaren, en zo economisch te 
participeren in de samenleving. Het gaat om mensen met een 
(latente) wens tot ondernemen of ondernemende activiteiten en 
een ondersteuningsbehoefte daarbij. Het gaat om activiteiten 
die erop gericht zijn mensen met afstand tot de arbeidsmarkt 
een sterkere rol te geven in het vormgeven van hun eigen 
toekomst, met nadruk op hun ondernemersmogelijkheden.  
Binnen de gemeente Amsterdam wordt hier vanuit Werk, 
Participatie en Inkomen (WPI) uitvoering aan gegeven door 
middel van verschillende regelingen.

Uitgangspunt en hoofdvraag
Het uitgangspunt van dit onderzoek was dat wijknetwerken 
van gemeente, welzijnsinstellingen en lokale initiatieven  van 
betekenis kunnen zijn in het bereiken van de bovengenoemde 
doelgroep tot in de haarvaten van de buurten, ook vanwege 
hun aansluiting op de leefwereld van bewoners. Het is 
deze diversiteit van soorten initiatieven die de situatie 
ook complex maakt. De hoofdvraag van het Fieldlab 
Ondernemend participeren is. ‘Hoe kan een duurzame 
ondersteuningsstructuur voor kleinschalig ondernemerschap 
en ondernemend participeren in de wijk gecreëerd worden?’  
Het doel van dit rapport is om een beeld te schetsen van 
deelnemers en de samenwerking tussen gemeente en 
initiatieven in de wijk en hun relaties met deelnemers, op 
basis van analyse van het proces in drie stadsdelen/buurten. 
Tijdens het onderzoek bleek al snel dat initiatieven minder 
drempels en een bredere doelgroep hanteerden met diverse 
uitkeringsachtergronden: naast de bijstand bijvoorbeeld UWV 
of  WIA, dan de gemeente voor ondernemend participeren.

De fieldlabtour; leeromgeving voor deelnemers
Fieldlab Ondernemend participeren heeft de vorm gehad 
van een actieonderzoek, dat plaatsvond in 2018 en 2019. 
Het onderzoek richtte zich enerzijds op gemeente en 
initiatieven en anderzijds op de deelnemers. Stappen 
binnen het fieldlab bestonden uit de inventarisatie van 
relevante (wijk)initiatieven in Amsterdam, het ontwerp en 
monitoring van een leeromgeving voor deelnemers in de 
wijk, en het creëren van verbinding tussen spelers in de wijk. 
Via enkele initiatieven werden deelnemers ondersteund 
met een workshopserie “Is ondernemen wat voor mij?”. 
Hierdoor konden we leercondities in verschillende settings 
onderzoeken en best practices en uitwisselingsvormen vanuit 
de vragen van deelnemers destilleren. Deze aanpak kreeg 
de vorm van een fieldlabtour langs verschillende stadsdelen.  
Daarbij werden deelnemers ondersteund door HvA BOOT 
in samenwerking met de wijkinitiatieven. Ter ondersteuning 
hiervan werd een inventarisatie van soorten initiatieven en 
gemeentelijke aanspreekpunten verwerkt in een digitale kaart 
en weergegeven op de website ondernemendparticiperen.nl.  
Hieruit vloeiden diverse conclusies voort zoals:
• Het starten bij “de persoon” in plaats van het 

ondernemerschapsidee biedt een basis voor mensen zonder 
idee en blijkt een stap die deelnemers met een idee veelal 
hadden overgeslagen;

• Reflecteren is geen vanzelfsprekend gegeven. Er is vrij 
intensieve begeleiding bij nodig;

• Het werken met verschillende interactieve en creatieve 
werkvormen stelt mensen met verschillende talenten en 
voorkeuren in staat zich uit te drukken met het “onder 
woorden brengen” in een andere vorm. Het blijkt ook 
bevorderlijk voor de concentratie tijdens de sessies; Vooral 
uitleg met beeld werkt goed;

• Duidelijke communicatie rondom inhoud en wat te 
verwachten is cruciaal, met name voor mensen die op zoek 
zijn naar praktische tips/begeleiding bij het schrijven van 
een ondernemersplan;

• Het afsluiten van de sessies met een certificaat werkt 
stimulerend in de aanwezigheid en geeft een gevoel van 
trots.
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Bij de tour vonden tevens dialoogsessies plaats en zijn  
samenwerkingsnetwerken in enkele stadsdelen verkend. 
Er zijn drie wijken in de stad  geselecteerd:  West, Zuid en 
Oost. Uiteindelijk is er een challenge in het leven geroepen 
waarop  initiatieven zijn uitgenodigd voorstellen in te dienen 
waarbij het perspectief is verbreed door een landelijke 
jury te betrekken. In het rapport wordt aan de hand van 
reflecties vanuit theorie en de schaalniveaus individu, wijk 
en stad gekeken naar lessen voor de toekomst. Hier bouwen 
we voort op de eerdere rapportage Polderen met kennis II 
(Essen e.a., 2018). Het gaat om de vraag hoe een duurzame 
ondersteuningsstructuur rond ondernemend participeren 
en ondernemerschap in de wijk gecreëerd kan worden. We 
focussen ons hier primair op de lessen voor de gemeente.
 
Leren van deelnemers 
De deelnemers ondernemend participeren zijn in eerste 
instantie beschreven via een typologie van kenmerkend 
gedrag zoals zorgenstapelaar, creatieve dromer, gewin-
generator of overheidswantrouwer. Hieruit vloeiden 
uiteindelijk zes verder uitgewerkte omschrijvingen van 
‘persona’s’ voort, die besproken zijn met klantmanagers van 
de gemeente en als tool gebruikt kunnen worden. Het bleek 
cruciaal het perspectief van deelnemers centraal te stellen en 
te zorgen voor veiligheid, vertrouwen, toegankelijkheid en 
duidelijkheid. Omtrent deze doelen en duidelijkheid van het 
begrip ondernemend participeren ontstonden er vragen en er 
bleek er een verschil in doelgroepen en benadering tussen de 
gemeente en initiatieven. Er waren bijvoorbeeld verschillende 
beelden rond de vraag: is ondernemend partciperen een weg 
of een doel op zich, en vraagt dit een kortlopende of een 
meer permanente vorm van ondersteuning? Les is dan ook de 
doelgroep duidelijk af te bakenen. 

Leren en verbinden in de wijk 
De leeromgeving rond ondernemend participeren kenmerkt 
zich volgens de theorie door praktijkgericht leren met 
verschillende partners. Dit is een iteratief proces, een proces 
van reflecteren op en verbeteren van bestaande praktijken 
en experimenteren met nieuwe oplossingen. Om dit voor 
elkaar te krijgen, is wederkerigheid nodig en het stellen van 
realistische doelen zowel voor de deelnemers als voor het 
netwerk zelf. Les is dat partijen in een positie van ‘boundary 
spanner’ ofwel bruggenbouwers (naast participatieadviseurs 
ook beheerders van huizen van de wijk en gebiedsteams) 
nog duidelijker een rol kunnen spelen in het leggen van 
verbindingen en dat het actief ontwikkelen van netwerken 
perspectief biedt. 

Leren en verbinden binnen  het stadsbrede netwerk 
De lessen en daaruit voortvloeiende vragen geven aan dat 
er nog volop werk aan de winkel is, om een vruchtbare 
leeromgeving te creëren tussen gemeente, initiatieven, 
lokale deelnemers en kennisinstellingen, voor een verdere 
doorontwikkeling van de mogelijkheden tot ondernemend 
participeren in de wijk. Het is het meest natuurlijk aan te 
sluiten op de dynamiek van de wijk en hierop investeren, 
omdat partners elkaar daar doorgaans het beste weten 
te bereiken. Te denken valt aan het gezamenlijk in kaart 
brengen van wijknetwerken, en sterker te sturen op 
ontwikkeling hiervan, maar ook te werken aan vernieuwende 
samenwerkingsarrangementen zoals financieringsconstructies.

EINDCONCLUSIE
Een drietal bevindingen uit ons onderzoek bleken van 
cruciaal belang in een complexe setting als deze, waarbij 
allerlei partijen in de wijk samenwerkten volgens het principe 
van “collaborative governance”. Deze bevindingen zijn: het 
maken van duidelijke afspraken;  beschikken over voldoende 
middelen; en zorgvuldig overwegen wie er deelneemt. 
Daarnaast bleken als randvoorwaarden dat er voldoende 
duidelijk gedeelde motivatie is over welke doelen verschillende 
betrokkenen samen wil bereiken; en dat er duidelijkheid is 
over hoe ze deze doelen denken te bereiken.

Terugkijkend op de fieldlabperiode is duidelijk geworden dat 
de daadwerkelijke uitvoering van “collaborative governance” 
in deze setting (nog) te ambitieus was, ondanks de wens 
om volgens dit principe te werken aan het vormgeven van 
ondernemend participeren vanuit de wijk. 

Als betrokken partijen bij Ondernemend participeren vanuit 
de wijk in onderlinge samenwerking met het thema verder 
gaan, is het van groot belang dat de verschillende groepen 
op wijkniveau elkaar nog diepgaander leren kennen. Dat 
is een gezonde basis om met elkaar te onderzoeken wat 
ondernemend participeren voor ieder van hen betekent, wat 
ze als betrokkenen daar nu in willen bereiken, en hoe dat 
vervolgens samen te realiseren is. 

‘Hoe kunnen we met elkaar de deelnemers in de wijk 
ondersteunen uitgaande van hun kracht?’ is een taaie, maar 
belangrijke vraag. Hoewel het antwoord nog steeds gevonden 
moet worden kunnen de lessen uit dit rapport ons hopelijk 
een stap verder brengen.
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1. INLEIDING

Voor u ligt de eindrapportage van het fieldlab Ondernemend 
participeren vanuit de wijk, een samenwerking met de 
gemeente Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam en 
bewonersverbanden, sociale ondernemingen, Zzp’ers en 
locaties van welzijnsinstellingen in de wijk: in dit rapport 
aangeduid als (wijk)initiatieven.

AANLEIDING  VAN HET FIELDLAB
De aanleiding voor dit fieldlab is een gemeentelijke pilot met 
als doelgroep mensen (veelal uitkeringsgerechtigden) met een 
(latente) wens tot ondernemen of ondernemende activiteiten 
en een al dan niet expliciete ondersteuningsbehoefte 
daarbij. Ondernemend participeren staat in die zin voor een 
werkwijze van de gemeente Amsterdam. Hierbij oriënteert 
een uitkeringsgerechtigde Amsterdammer zich op de 
mogelijkheden van ondernemerschap om op een duurzamen 
manier zelfstandig inkomen te vergaren. Waar bij reguliere 
activering vanuit de gemeente de nadruk ligt op meedoen 
of doorstroom naar werknemerschap, is er bij ondernemend 
participeren sprake van een (latente) ondernemerswens, 
waarbij eigenaarschap en het tonen van initiatief worden 
gestimuleerd.  Sommige bijstandsgerechtigden willen aan de 
slag als ondernemer maar de re-integratietrajecten op dat 
gebied (Eigen Werk) zijn nog een brug te ver, omdat die teveel 
gericht zijn op ondernemen en minder op participeren. 

 
‘Ondernemend participeren is een nieuwe 
vorm van participatie met als doel mensen 

met een bijstandsuitkering te ondersteunen 
in het verder ontwikkelen van hun 

ondernemerschaps-vaardigheden, vanuit eigen 
talenten en motivatie’, aldus de gemeente 

Amsterdam (2017)1. 

Het  ‘participeren’ omvat alle activiteiten die bijdragen 
aan het activeren van mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Soms kan dit leiden tot betaald werk, 
bijvoorbeeld in de vorm van een kleinschalige onderneming. 
Het kan echter ook ingezet worden op het uitvoeren van 
onbetaald werk door bijvoorbeeld vrijwilliger te worden. 
In die zin gaat het om activiteiten die erop gericht zijn 
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een sterkere 
rol te geven in het vormgeven van hun eigen toekomst, 
met nadruk op hun ondernemersmogelijkheden. Tegelijk 
hoeft zelfstandig ondernemerschap dus niet altijd het 
einddoel van ondernemend participeren te zijn. Bij 
Ondernemend participeren oriënteren deelnemers zich op 
ondernemerschap, en werken ze aan persoonlijke doelen 

waarbij ondernemerschap een middel is: het gaat hier om 
een vorm van ‘empowerment’: wat kan ik goed, hoe werk ik 
hieraan in de praktijk? Hierdoor ontwikkelen deelnemers een 
ondernemende houding: het denken in kansen en wat deze 
kansen hen op zou kunnen leveren. Het woord ondernemend 
kan hier worden opgevat als een bijvoeglijk naamwoord.
Binnen de gemeente  Amsterdam wordt hier vanuit de 
directie Werk, Participatie en Inkomen (WPI) uitvoering aan 
gegeven onder meer door middel van verschillende regelingen 
zoals onkostenvergoeding, of de  zogenaamde ‘bescheiden 
schaal regeling’ in combinatie met een ondersteuningstraject 
(zie ook Bijlage 3).  

ONDERZOEKSVRAAG    
Wijknetwerken van gemeente, welzijnsinstellingen en lokale 
Initiatieven  kunnen van betekenis zijn in het bereiken van de 
bovengenoemde doelgroep. Zij werken tot in de haarvaten 
van de buurten, ook vanwege hun aansluiting bij de 
leefwereld van bewoners. Ook dragen ze bij aan de diversiteit 
van het ondersteuningsaanbod. Het is deze diversiteit van het 
ondersteuningsaanbod door initiatieven die de situatie ook 
complex maakt. 
 
De hoofdvraag van het Fieldlab Ondernemend Participeren 
vanuit de wijk is. ‘Hoe kan een duurzame ondersteunings-
structuur voor kleinschalig ondernemerschap en 
ondernemend participeren in de wijk gecreëerd worden?’
Het doel is om een beeld te schetsen van de deelnemers en 
het proces van samenwerking tussen gemeente en initiatieven 
in de wijk en hun relaties met deelnemers, op basis van 
analyse van het proces in drie stadsdelen/ wijken. Hieruit 
ontstaan aanbevelingen over de manier waarop de gemeente 
en initiatieven hun samenwerking kunnen inrichten om samen 
de deelnemers optimaal kansen te kunnen bieden. 
Om welke personen gaat het bij het fieldlab Ondernemend 
participeren?
Omdat het van belang is een beeld te krijgen over wie het 
fieldlab gaat, gaan we hier in de inleiding kort op in, om er 
later in dit rapport (in 2.1.) uitgebreider op terug te komen. 
We beschrijven de inkomenspositie, en vervolgens het 
algemene profiel van de doelgroep.

WAT IS DE INKOMENSPOSITIE?
WPI richt zich gezien haar wettelijke taak specifiek op 
mensen met een bijstandsuitkering en niet op andere 
uitkeringsgerechtigden. Initiatieven in de wijk richten 
zich niet alleen op kleinschalig ondernemerschap vanuit 
een bijstandsuitkering, maar tevens op  kleinschalig 
ondernemerschap vanuit andere kwetsbare positie zoals een 
UWV uitkeringssituatie (bij meer kortdurende werkloosheid), 

1 zie ook Plan van aanpak Meer ondernemen, gemeente Amsterdam, 2016.
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een WIA uitkering (bij ziekte) of niet-uitkeringsgerechtigden 
(‘Nuggers’).  Binnen het fieldlab is ervoor gekozen om 
deelnemers ook te bezien vanuit deze (bredere) scope. 

WELK PROFIEL HEEFT DE DOELGROEP?
De doelgroep die ondernemend wil participeren is zeer 
uiteenlopend. Het is om die reden niet mogelijk om een strak 
afgebakend profiel vast te stellen. Het beeld van de mensen 
die wij hebben ontmoet in Oost, Zuid en West en deel heeft 
genomen aan de activiteiten van het fieldlab ziet er als volgt 
uit (zie ook 2.1.). 

• Kwetsbare inkomenspositie. Het leeuwendeel van 
de mensen heeft een bijstandsuitkering of een andere 
uitkering  en is er dus sprake van een kwetsbare 
inkomenspositie. De leeftijden lopen zeer uiteen, de 
meeste mensen (zowel mannen als vrouwen) zijn 
tussen de 30 en de 60 jaar.  Cultureel gezien zijn de 
mensen net zo divers als je van de stad Amsterdam 
kan verwachten. Zij komen uit alle windstreken, maar 
hebben grotendeels met elkaar gemeen dat ze al 
tientallen jaren in de stad wonen. Er is een specifieke 
groep van statushouders, die vaak wat jonger (rond de 
30 jaar) is. Deze groep is nog relatief kort in Nederland 
en beheerst de Nederlandse taal nog niet goed.

• Uiteenlopende levensverhalen. Daarnaast zijn de 
levensverhalen van deze mensen zeer uiteenlopend. 
Soms is er door negatieve ervaringen uit het verleden 
(denk aan ontslag, arbeidsongeschiktheid, etc.) 
argwaan richten anderen of instanties. Dat kan 
participatie en persoonlijke ontwikkeling belemmeren. 
Andere belemmeringen om mee te doen komen 
voort uit praktische aard. Alleenstaanden met 
kinderen kunnen zorg voor hun gezin (of naasten, 
c.q. mantelzorg) bijvoorbeeld niet combineren met 
persoonlijke ontwikkeling. Veel mensen hebben dus 
een bescheiden netwerk en kunnen, willen of durven 
dit niet verder uitbouwen. 

• Idee aanpak maatschappelijk vraagstuk. Tot slot 
valt het op dat veel mensen een idee hebben voor 
en onderneming die een maatschappelijk vraagstuk 
aanpakt zoals eenzaamheid, jongeren op het rechte 
pad houden of ouderen computervaardigheden 
bijbrengen. Ze geven aan geen grote winsten te 
willen behalen maar vooral iets te willen doen voor de 
buurt waar zij wonen en dan op zo’n manier dat ze 
voldoende inkomen genereren voor levensonderhoud.

Kader: Profiel van de doelgroep

Ondersteuningsbehoefte van de doelgroep  De belangrijkste 
noemer is dat de mensen die ondernemend participeren 
allemaal een rode draad in hun leven zoeken en daarbij 
ondersteuning nodig hebben. Zij doen dit echter ieder 
vanuit een eigen grondhouding: de een heeft passie voor 
een product maar weet niet hoe zij/zij dit op de markt 
moet neerzetten,  de ander zit vol met allerlei creatieve 
ideeën maar kan geen mensen aan zich binden om het 
verder te brengen en weer een ander heeft wel een sterk 
lokaal of familienetwerk maar wordt ook geacht informeel 
wederdiensten te leveren en heeft mede daardoor moeite 
om geld te verdienen. De mensen hebben behoefte aan een 
structuur die ze helpt bij de zoektocht naar deze rode draad. 
Hiervoor kijken ze naar elkaar, naar de netwerken in de wijk 
en de lokale overheid. 

LEESWIJZER EN OPZET VAN HET ACTIEONDERZOEK 
Fieldlab Ondernemend participeren heeft de vorm gekregen 
van een actieonderzoek, dat plaatsvond in 2018 en 2019. De 
geplande en genomen  stappen binnen het fieldlab bestonden 
uit het ontwerp van een leeromgeving voor deelnemers in de 
wijk, en het aanbrengen van verbinding tussen spelers in de 
wijk. Het fieldlab fungeerde tevens in de onderzoeksperiode 
als stadsbreed netwerk rond het thema. 

Ontwerp van een leeromgeving voor deelnemers 
In 2018  startte een actie-onderzoek en monitoring van een 
leeromgeving voor deelnemers ondernemend participeren.  
Bij enkele initiatieven c.q. locaties in de stad ondersteunden 
we deelnemers  in de vorm van de Workshopserie “Is 
ondernemen wat voor mij?” vanuit HvA BOOT.  Dit 
ging gepaard met het onderzoeken van leercondities in 
verschillende settings. Deze aanpak kreeg de vorm van een 
fieldlabtour (paragraaf 2.1.).  Binnen het fieldlab zijn we 
ter ondersteuning hiervan gestart met inventarisatie van  
soorten initiatieven, verwerking  daarvan in een voor eenieder 
toegankelijk(geografisch) databestand, met uiteindeijk de 
weergave hiervan op de website ondernemendpartciperen.nl. 
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Verbinden van spelers in de wijk
Bij de tour vonden tevens dialoogsessies in gemixte groepen 
van ambtenaren,  initiatieven  en deelnemers plaats. Hierin 
zijn ook samenwerkingsnetwerken in verschillende stadsdelen 
verkend. Uiteindelijk zijn door WPI team Activering drie 
wijken in de stad  geselecteerd:  West, Zuid en Oost. In de 
dialoog tussen formele en informele partijen bleek het echter 
vaak lastig de doelstellingen voldoende bij elkaar te krijgen, 
zodanig dat dit leidde tot daadwerkelijke vervolgstappen. 
Daarom is er een challenge in het leven geroepen 
waarop initiatieven zijn uitgenodigd voorstellen voor het 
ondersteunen van deelnemers ondernemend partciperen 
en kleinschalig ondernemerschap in hun wijk in te dienen 
waarbij het perspectief is verbreed door een landelijke jury 
te betrekken bij het netwerk. In dit rapport is een eerste 
analyse van samenwerkingsnetwerken in de wijk rond 
ondernemend participeren opgenomen, met gebruikmaking 
van netwerktheorie. Zie ook paragraaf 2.2.

Fieldlab als stadsbreed netwerk  
Als fieldlab organiseerden we een groot aantal bijeenkomsten 
op verschillende schaalniveaus, een en ander is beschreven 
als input voor de analyse van het stadsbrede netwerk in 
paragraaf 2.3.
Reflectie en Analyse Reflecties hierop  zijn, aan de hand van 
theorie over leren en verbinden, opgenomen in hoofdstuk 
3. In hoofdstuk 4 wordt aan de hand van het model van 
drie schaalniveaus individu, wijk en stad, en de theorie van 
collaborative governance, gekeken naar de toekomst.

Figuur 1: Opzet actieonderzoek en rapportage
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 2. HET FIELDLAB IN DE PRAKTIJK 

Centraal in dit hoofdstuk staat de vraag: Hoe heeft 
het fieldlab Ondernemend Participeren vanuit de wijk 
gefunctioneerd in de praktijk? Het fieldlab kent vier 
groepen betrokkenen: (potentiële) deelnemers die (mogelijk) 
ondernemend willen participeren, initiatieven die deelnemers 
hierbij ondersteunen, betrokkenen bij de gemeente en 
tenslotte het projectteam van het fieldlab.

In  2.1. komt de perceptie van deelnemers aan de orde 
en daarna (2.2.) brengen we de netwerken van formele 
en informele partijen in de wijk in beeld, met drie wijken 
als voorbeeld. Tenslotte (2.3.) wordt het verloop van de 
gebeurtenissen in het stadsbrede fieldlab geschetst en naast 
de ontwikkelingen van democratisering geplaatst. Wij vonden 
dit van belang om de ervaringen goed mee te kunnen nemen 
bij het formuleren van de lessen aan het eind, met name die 
rond het stadsbrede netwerk.

2.1. HET PERSPECTIEF VAN DEELNEMERS
Wie zijn de mensen die (willen) ondernemend participeren en 
hoe kunnen zij in staat gesteld worden om hier uitvoering aan 
te geven? Aan deze vragen over (mogelijke) deelnemers is in 
het fieldlab op verschillende manieren aandacht besteed. 
 

1. Ontwikkelen van een typologie van verschillende mogelijke 
deelnemers (‘persona’s) en een aantal basisvoorwaarden 
voor succes

2. Rechtstreeks werken met deelnemers via eigen werksessies 
‘Is ondernemen wat voor mij’?

3. Doorontwikkelen persona’s en workshop met klantmanagers

2.1.1. Typologie en basisvoorwaarden
Voor de mensen in de stad waar het fieldlab zich op richt is 
‘ondernemend participeren’ bij de start van het project nog 
een onbekende term. Daarom zijn we ons eerst goed gaan 
oriënteren op de beoogde doelgroep, om beter te begrijpen: 
voor wie is ondernemend participeren interessant? Voor wie 
minder? En hoe vind je deze mensen?

Kort na de start van het fieldlab ontwikkelden we daarom een 
aantal beschrijvingen van mogelijke deelnemers. Dat gebeurt 
op basis van eerder onderzoek in de stadsdelen Nieuw-West 
en Zuidoost, aangevuld met de resultaten van een workshop 
met een aantal initiatieven (zie Hogenstijn & Meulemans, 
2018). Uiteindelijk ontwikkelden we  acht beschrijvingen 
van  fictieve personen voor wie ondernemend participeren 
interessant zou kunnen zijn. In onderstaand kader zijn drie 
voorbeelden van zulke beschrijvingen opgenomen. 

Kader. Drie fictieve voorbeelden van typen personen die ondernemend participeren

Naam: Yvette van Commewijne
Leeftijd: 39
Typerende uitspraak: “Ik zou zo graag willen dat  de concertbezoekers mijn heerlijke gerechten zouden kunnen proeven”
Yvette is getrouwd, heeft 2 kinderen en woont sinds 2003 in de Bijlmer (H-buurt). Dit doet ze met zeer veel plezier, onder 
andere omdat ze er veel van haar Surinaamse roots terugziet in de buurt waar ze woont. Yvette heeft een enorme passie 
voor de Surinaamse en Caribische keuken. Ze kookt regelmatig voor haar buren op de galerij, zeker als die het financieel 
even minder hebben. Haar man heeft een flexbaan en zelf heeft ze ook niet veel te besteden. Ze moeten ieder dubbeltje 
omdraaien om het hoofd boven water te houden. Ze zou heel graag de exotische gerechten, die ze zo goed kan bereiden, 
delen met anderen. Ze denkt er wel eens over om een kraampje te openen vlakbij de ArenA en de Ziggo Dome maar heeft 
geen idee waar ze moet beginnen om dit te verwezenlijken. (Zie ook tabel 1: Passievolger).

Naam: Fatima Özgulyan
Leeftijd: 36
Typerende uitspraak: “Iedereen die ik spreek zegt ‘wat een interessant idee’ maar uiteindelijk helpt niemand mij.”
Fatima woont al haar hele leven in Amsterdam Nieuw-West. Ze heeft geen gemakkelijke jeugd gehad, school vroegtijdig 
afgebroken en al jong getrouwd en kinderen gekregen. Jarenlang heeft ze zich op de opvoeding van haar kinderen 
geconcentreerd. Nu haar drie kinderen steeds zelfstandiger worden, wil Fatima eindelijk aan de slag met de creatieve ideeën 
waarmee ze al jaren rondloopt. Zo wil ze mensen helpen die uit moeilijke gezinnen komen, iets doen aan het probleem van 
obesitas en ook het onderwijs verbeteren en toegankelijker maken. Ze probeert mensen te interesseren voor haar ideeën, 
maar vindt weinig aansluiting. Als ze gevraagd wordt hoe ze haar ideeën wil omzetten in een plan, kan ze daar geen goed 
antwoord op geven. (Zie ook tabel: Creatieve dromer).
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Naam: Achraf el Hamzani
Leeftijd: 25
Typerende uitspraak: “Een maat van mij heeft een dikke Audi terwijl ik mijzelf elke dag in een volle bus moet proppen voor 
een baantje waar niemand naar mij omkijkt.”
Van de vriendengroep waarmee hij in Slotervaart opgroeide, was Achraf duidelijk de slimste. Als jongens haalden ze veel 
kattenkwaad uit, waarbij Achraf vaak de bedenker was. In de puberteit gingen veel vrienden de verkeerde kant op. Dat bracht 
Achraf in een lastig parket. Aan de ene kant was er de loyaliteit naar zijn vrienden, aan de andere kant ook zijn eigen keuzes. 
Achraf heeft, gesteund door zijn familie, de verleidingen van snel geld weten te weerstaan en ging voor een mbo-studie 
economie. Maar een stageplaats vinden was lastig, hij bleef steken in bijbaantjes zonder toekomstperspectief en nu hij na veel 
gedoe zijn studie eindelijk heeft afgerond, blijkt een ‘echte baan’ nauwelijks te vinden. Achrafs familie verwacht dat hij geld 
gaat verdienen. Zijn vrienden trekken ook aan hem. Wat nu? (Zie ook tabel 1: Informele uitwisselaar).

De beschrijvingen zijn samengevat in een typologie, een omschrijving in één woord en één zin (zie tabel 1). In deze fase is de 
bedoeling van de omschrijvingen en typologie dat deze een basis bieden voor discussie, en ook kunnen helpen bij het verder 
afbakenen van de doelgroep.

Tabel 1. Acht typologieën van mogelijke deelnemers Ondernemend participeren

Voor elk van de types is vervolgens de ondersteuningsbehoefte 
uitgewerkt. Op basis van alle types concluderen we dat mensen 
voor wie ondernemend participeren bedoeld is vaak afwachtend 
en soms wantrouwend zijn ten opzichte van oplossingen of 
regelingen die vanuit de overheid aangeboden worden (dit komt 
het sterkst naar voren bij het type ‘overheidswantrouwer’). 
Het is dus essentieel om de voorwaarden te scheppen om 
mensen in staat te stellen vanuit een positieve keuze deel te 
nemen’ (Hogenstijn & Meulemans 2018, p. 16). 

Dat leidt tot drie basisvoorwaarden om, ondanks mogelijke 
terughoudendheid, de beoogde doelgroep in staat te 
stellen deel te nemen aan activiteiten rond ondernemend 
participeren (ibid., p. 17-18): 

Passievolger heeft passie voor een product of activiteit en ziet ondernemen als mogelijk middel om met passie aan de 
slag te gaan, maar heeft weinig affiniteit met de zakelijke kant

Creatieve dromer zit vol ideeën en creativiteit, maar is matig in het verder brengen en uitvoeren ervan. Hij/zij kan zichzelf 
niet goed op de kaart zetten en hierdoor moeilijk een netwerk opbouwen

Overheidswantrouwer wil alles zo veel mogelijk zelf doen en de overheid zo min mogelijk informatie geven over zijn/haar 
activiteiten

Gewin-generator is voornamelijk uit op het verwerven van zo veel mogelijk geld voor zichzelf, ondernemen is daarin een 
(tijdelijk) middel

Koudwatervrezer is vooral op zoek naar bestaanszekerheid en wil zo min mogelijk risico lopen op verlies van zekerheden 
zoals een bestaande uitkering

Zorgenstapelaar wil wel ondernemen, maar heeft financieel en op andere leefgebieden (bv zorg) zodanige problemen dat 
ondernemen op het tweede plan blijft en praktisch lastig uitvoerbaar blijkt

Informele uitwisselaar heeft een sterk lokaal / familienetwerk en kan hierdoor heel veel voor elkaar krijgen, maar wordt ook 
geacht informeel wederdiensten te leveren en heeft mede daardoor moeite om geld te verdienen

Zorgende twijfelaar moet hard werken om het gezin te kunnen onderhouden en heeft verschillende tijdelijke banen gehad. 
Elke keer was er weer hoop op een vast contract maar nooit is het er van gekomen. Wil eigenlijk niet 
meer in loondienst dus misschien is ondernemen wel iets. Is dit echter wel te combineren met een druk 
gezinsleven?

1. De eerste voorwaarde veiligheid is gericht op het bieden 
van zekerheid over het huidige inkomen en duidelijkheid 
over het einddoel van deelname. Duidelijkheid is nodig 
over vragen als: Wat is het eindpunt van het programma en 
wat betekent het als deze onverhoopt niet gehaald wordt? 
Een ander element van veiligheid is het bieden van een 
leeromgeving, waarin vallen en opstaan mogelijk is.

2. De tweede voorwaarde vertrouwen is erop gericht 
dat deelnemers open durven zijn. Dat impliceert ‘dat 
programma-elementen zoals coaching in principe niet door 
klantmanagers worden aangeboden, want die hebben een 
machtspositie m.b.t. een uitkering’ (ibid, p. 17).
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3. De derde voorwaarde toegankelijkheid heeft een 
inhoudelijke en een praktische component. Inhoudelijk 
gaat het over het niveau van ondersteuning, dat al snel 
als te hoog wordt ervaren en dus aangepast wordt aan de 
mogelijkheden en behoeften van de doelgroep. Praktisch 
gezien hebben veel mogelijke deelnemers zeer beperkte 
middelen en netwerken, wat impliceert dat ondersteuning 
dichtbij georganiseerd moet worden, in de eigen wijk.

Gedurende het fieldlabtraject kwam naar voren dat er  
verschillende ideeën over de deelnemers rond ‘ondernemend 
participeren’ bestaan bij de gemeente en vanuit de 
initiatieven. Bij de gemeente Amsterdam is ‘ondernemend 
participeren’ een vorm van ondersteuning voor mensen in de 
bijstand, die daar op voorspraak van hun klantmanager voor 
in aanmerking kunnen komen, terwijl de initiatieven die bij 
het fieldlab betrokken zijn geen eisen stellen ten aanzien van 
bijvoorbeeld de uitkering. Hier komen we in het volgende 
hoofdstuk op terug.

2.1.2.  Eigen leersessies met deelnemers ondernemend 
participeren
In deze fase wordt er in het fieldlab voor gekozen om als 
fieldlab een eigen pilot met deelnemers te ontwikkelen, 
in samenwerking met initiatieven en HvA-BOOT. BOOT, 
dat staat voor Buurtwinkel voor Onderwijs, Onderzoek en 
Talentontwikkeling is een programma van de Hogeschool 
van Amsterdam met locaties in verschillende Amsterdamse 
stadsdelen, waar allerlei activiteiten worden georganiseerd 
met buurtbewoners, studenten, docenten en onderzoekers. 
De persona’s en basisvoorwaarden worden gebruikt bij het 
ontwikkelen van deze eigen leersessies.

Vanaf juli 2018 wordt geëxperimenteerd met een serie 
leersessies, met als centrale vraag “Is ondernemen wat 
voor mij?” Hiervoor werkt HvA-BOOT en met initiatieven 
in de stadsdelen West (Produktiehuis), Oost (Boost) en Zuid 
(Makersnetwerk / Combiwel).
Met coördinatoren van het initiatief is er een verkennend 
gesprek vastgesteld wie mogelijke deelnemers zijn en welke 
inhoud aan bod zou kunnen komen. Ook is onderwerp hoe 
deelnemers geworven kunnen worden, waarbij het initiatief 
de leidende rol heeft. 

Er is speciale aandacht voor een voor deelnemers toegankelijk 
en veilig traject, rekening houdend met de (diversiteit van 
de ) doelgroep zoals omschreven. De serie leersessies die 
uiteindelijk wordt ontwikkeld heeft de volgende kenmerken: 
1. Het leertraject bestaat uit drie sessies van elk ongeveer drie 

uur. Tussen elke sessie zit een periode van twee weken.
2. In de opbouw van de sessies heeft storytelling een 

belangrijke rol: zowel het persoonlijke verhaal van de 
deelnemers als het verhaal rond zijn/haar ondernemende 
idee

a. In de eerste sessie staan de eigen talenten en kwaliteiten 
centraal, met als hoofdvraag: ‘Wie ben ik en wat kan ik?’ 
Dit wordt gedaan aan de hand van een moodboard. (foto 
moodboard)

b. In de tweede sessie krijgen de deelnemers de 
mogelijkheid om hun eigen ondernemende idee te 
verkennen. Hiervoor wordt een simpele versie van 
het ‘Business Model Canvas’ gehanteerd. Deelnemers 
worden onder meer gestimuleerd om kritisch na te 
denken over kosten en potentiële klanten voor de nieuwe 
onderneming. 

c. In de derde en laatste sessie werken de deelnemers aan 
de vraag waar de eigen sterke en zwakke kanten liggen 
in relatie tot hun ondernemende idee, en formuleren ze 
een hulpvraag. 

3. Aan het einde van de derde en laatste sessie houdt elk 
van de deelnemers een pitch. Hierin introduceren de 
deelnemers zichzelf met talenten en kwaliteiten, hun idee 
en hun hulpvraag. Bij de pitch wordt een klein publiek 
uitgenodigd van betrokkenen bij het initiatief / het 
betrokken stadsdeel. 

4. Na de pitch krijgen de deelnemers die het traject doorlopen 
hebben een certificaat van deelname uitgereikt. (foto 
certificaat)

Werksessie BOOST

Werksessie BOOST



ONDERNEMEND PARTICIPEREN VANUIT DE WIJK

16

De bijeenkomsten vinden allen plaats in de setting van de 
initiatieven, mede om een veilige en vertrouwde omgeving 
te kunnen bieden. In de praktijk is de uitvoering niet bij elk 
initiatief hetzelfde. In West blijkt tijdens de eerste sessie dat 
de vragen van de deelnemers al wat meer toegespitst zijn 
op ondernemerschap en wordt in samenspraak een andere 
invulling gezocht voor het vervolg. Hier vindt uiteindelijk een 
aanvullende sessie plaats rond het Social Business Model 
Canvas, in samenwerking met een deskundige zelfstandig 
sociaal ondernemer (Ria Braaf).
In Oost en Zuid wordt de serie van drie sessies uitgevoerd 
als gepland. Bij elk van de initiatieven doen ongeveer tien 
deelnemers mee. Enkele deelnemers zijn niet alle sessies 
aanwezig.
Aan het einde van de laatste sessie vullen deelnemers een 
evaluatieformulier in. Ook volgt een evaluatie van de sessies 
met betrokkenen bij het initiatief en de sessieleiders. 

Conclusies evaluatie ten aanzien van leersessies 
deelnemers
De belangrijkste conclusies van de evaluatie zijn: 
• De focus op vorm i.p.v. inhoud stelt deelnemers van 

verschillende niveaus in staat om in een zelfde sessie 
deel te nemen; 

• De structuur van het opbouwen van een pitch biedt 
houvast en een inhoudelijke afsluiting van sessies;

• Het starten bij “de persoon” i.p.v. het idee biedt een 
basis voor mensen zonder idee en blijkt een stap die 
deelnemers met een idee veelal hadden overgeslagen;

• Reflecteren is geen vanzelfsprekend gegeven. Er is vrij 
intensieve begeleiding bij nodig;

• Het werken met verschillende interactieve en 
creatieve werkvormen stelt mensen met verschillende 
talenten/voorkeuren in staat zich uit te drukken of te 
oefenen met het “onder woorden brengen” in een 
andere vorm. Het blijkt ook erg bevorderlijk voor de 
concentratie tijdens de sessies; 

• Vooral uitleg met beeld werkt goed;
• Duidelijke communicatie rondom inhoud en wat te 

verwachten is cruciaal, met name voor mensen die 
op zoek zijn naar praktische tips/begeleiding bij het 
schrijven van een ondernemersplan (hier richtten de 
sessies zich niet op); 

• Het afsluiten van de sessies met een certificaat werkt 
stimulerend in de aanwezigheid bij de sessies en geeft 
een gevoel van trots/accomplishment;

• De pitches aan het eind van de laatste sessie bieden 
een goede setting voor betrokkenen rondom 
Ondernemend Participeren om deelnemers te 
ontmoeten en te horen met wat voor ideeën en vragen 
ze zitten. Ook biedt het aanknopingspunten voor 
vervolgstappen. Het is belangrijk om hierover goede 
informatie en mogelijkheden te bieden. 

Na afronding van alle trajecten heeft HvA-afstudeerder 
Harkirat Singh de sessies met initiatieven en deelnemers 
verder geëvalueerd en daarvoor onder meer met enkele 
deelnemers een langer interview gedaan. Daaruit blijkt nog 
een aanvullend punt. Vanuit deelnemersperspectief blijkt 
vooral dat duidelijkheid gewenst is: ‘[…] deelnemers vonden 
dat het leertraject onduidelijk was […] waarbij geconcludeerd 
kan worden dat het van belang is dat deelnemers 
voorafgaande aan het traject inhoudelijk op de hoogte zijn 
van de verwachtingen van het leertraject’ (Singh, 2019, p. 
22-23). Ofwel, voor deelnemers is het belangrijk het einddoel 
en het vervolgperspectief van deelname aan de sessies te 
weten.

2.1.3 Doorontwikkelen persona’s en dialoog met 
klantmanagers
Begin 2019 verschuift de focus van het fieldlab (zie 2.3) 
en komt er weer meer aandacht te liggen op het door-
ontwikkelen van de werkwijze rond ondernemend 
participeren als samenwerking met initiatieven en het 
gemeentelijke programma. Er wordt in deze fase dus niet 
rechtstreeks vanuit het fieldlab met deelnemers gewerkt. In 
plaats daarvan worden de eerder geformuleerde typen door-
ontwikkeld tot nader uitgewerkte persona’s op basis van de 
ervaringen in de leersessies, om deze verder te kunnen toetsen. 

Persona’s (Coorevis e.a., 2016)
Wat is een persona? 
• een gestructureerde omschrijving van een 

archetypische gebruiker van een product of dienst. 
• te gebruiken voor testen van aanbod om een beeld 

te krijgen hoe een samenwerking zou kunnen gaan 
werken en dilemma’s /criteria boven water te halen.

• hiermee creëer je ‘echte’ mensen in plaats van 
algemene doelgroepen. 

• je leert de gebruiker beter te begrijpen, waardoor 
de diensten beter kunnen worden ingericht op deze 
gebruiker.  De meer extreme gevallen van de doelgroep 
geven inzicht in waar potentiële gebruikers tegen aan 
lopen.

• Bevat onder meer de volgende elementen: Drijfveer en 
ambitie; competenties  en sociale context.

In april 2019 is er een gezamenlijke sessie van fieldlab en 
klantmanagers van Werk, Participatie en Inkomen (die 
uitkeringsgerechtigden begeleiden) en andere betrokkenen 
vanuit de gemeente. Hierin spelen de persona’s een centrale 
rol. In deelgroepen bespreken de klantmanagers twee 
persona’s in detail, met als vragen:
-Is de persoon herkenbaar en realistisch?
-Hoe kan deze persoon ondersteund worden?
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Over Valerie
Valerie is 39 jaar, alleenstaande moeder van twee 
kinderen (15 en 13 jaar) en zit in de  bijstand. Ze heeft 
zelf een moeilijke jeugd gehad. Haar moeder kon niet 
goed voor haar zorgen en vader was uit beeld, 
waardoor ze deels bij haar tante en deels  in tehuizen 
en pleeggezinnen is opgegroeid. 
Met de vader van haar kinderen heeft ze tien jaar 
geleden gebroken. Sindsdien leidt hij een weinig stabiel 
leven en hebben ze nog sporadisch contact. 

Belangrijk om te weten
Haar kinderen zijn het 
allerbelangrijkste in haar leven, 
maar juist de laatste maanden 
heeft Valerie flinke ruzies met 
haar oudste dochter. Dat houdt 
haar erg bezig.

Wijk
Valerie en haar kinderen wonen in  een kleine 
bovenwoning in Noord (Vogelbuurt). Ze komt zelden in 
een andere wijk.

Opleiding en werkervaring
Valerie heeft met veel moeite een mavo-diploma
gehaald.  Ze heeft in verschillende winkels en in de 
horeca gewerkt., maar sinds  ze alleenstaande moeder 
is, heeft ze voornamelijk in de bijstand gezeten.

Participeren
De afgelopen tien jaar heeft Valerie niet alleen 
voor haar kinderen gezorgd, maar ook voor haar 
tante, die chronisch ziek was. Ongeveer vier 
maanden geleden is zij overleden.  Valerie rouwt 
nog, maar tegelijk voelt ze ruimte om nu zelf aan 
nieuwe dingen te beginnen.  Ze  is actiever 
geworden in een buurthuis, waar ze al 
regelmatig kwam voor  bijeenkomsten van een 
netwerk van mantelzorgers. Af en toe helpt ze 
anderen met vertalen: Valerie spreekt Arabisch.

Ondernemen
Een uitgewerkt idee voor een onderneming heeft 
Valerie niet, maar ze wil in elk geval mensen 
helpen. Ze denkt aan een soort huis voor 
kinderen die het moeilijk hebben, waar ze gezond 
kunnen eten, sporten en spelen. Ook wil ze wel 
helpen  om nieuwkomers (allochtonen of 
asielzoekers)  met kinderen wegwijs te maken in 
de stad. Dat wil ze graag in samenwerking met 
anderen doen, want alleen kan het niet.

Hoe komt ze binnen?
Valerie is goed op de hoogte van 
het programma in het buurthuis. 
Toen ze dit zag langskomen, leek 
het haar wel interessant. Ze is 
leergierig, maar onzeker over haar 
plek in een groep.

Valerie Nurmohammed Ruimte 
voor 
foto

Dit leidt tot levendige discussies. Al snel wordt duidelijk 
dat een aantal persona’s niet in aanmerking komt voor het 
programma Ondernemend Participeren van de gemeente, 
omdat dit zich exclusief richt op bijstandsgerechtigden in 
trede 1 en 2, waarbij klantmanagers alleen in actie komen 
als er sprake is van ‘belemmeringen’ voor het participeren, 
met werk als ultieme variant. Over andere persona’s wordt 
getwijfeld of deze in aanmerking komen. Naar aanleiding 
daarvan ontstaat discussie: hoe zorg je dat gelijke gevallen 
gelijk behandeld worden?

Mede door deze sessie komt voor alle betrokkenen duidelijk 
op tafel dat de doelgroep van de  klantmanagers van de 
gemeente veel smaller is dan de mensen die belangstelling 
tonen voor ondersteuning rond ondernemend participeren via 
de initiatieven in de wijk,  gezien o.a. de gestelde eisen aan de 
‘doorstroomsnelheid’ en het type uitkering. 
De input van de sessie is vervolgens gebruikt om de persona’s 
door te ontwikkelen tot hun definitieve vorm. Uiteindelijk zijn 
er zes persona’s ontwikkeld (zie de eerstvolgende figuur voor 
een voorbeeld, en Bijlage 1 voor een totaaloverzicht).

 
Figuur 2: Voorbeeld van een definitieve persona, dit betreft een van de persona’s met bijstandsuitkering
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CONCLUSIE: BEELDEN OVER EN HET PERSPECTIEF VAN 
DEELNEMERS
Ondernemend participeren is bedoeld voor mensen in de stad 
met een (latente) ondernemerswens waarbij eigenaarschap 
en initiatieven worden gestimuleerd. Voor deze mensen 
is ‘ondernemend participeren’ vaak (nog) een onbekende 
term. Het is niet meteen duidelijk voor wie ondernemend 
participeren nu precies interessant is, en voor wie minder. 
Dat komt ook door een verschil in de doelgroep vanuit 
gemeente en vanuit initiatieven. Wat naar voren kwam is 
dat de doelgroep van de  klantmanagers van de gemeente 
veel smaller is dan de mensen die belangstelling tonen 
voor ondersteuning rond ondernemend participeren via de 
initiatieven in de wijk.
De zes beschrijvingen van een fictief persoon voor wie 
ondernemend participeren interessant zou kunnen zijn 
(persona’s) zijn een handig middel gebleken om discussie 
over de doelgroep te structureren en kunnen helpen om in 
de toekomst meer duidelijkheid te creëren voor deelnemers. 
Op basis van alle persona’s samen kunnen we voorzichtig 
concluderen dat mogelijke deelnemers rond ondernemend 
participeren vaak afwachtend en soms wantrouwend zijn 
ten opzichte van oplossingen of regelingen die vanuit 
de overheid aangeboden worden. Het is dus essentieel 
om de voorwaarden te scheppen om mensen in staat te 
stellen vanuit een positieve keuze deel te nemen, waarbij 
vier basisvoorwaarden centraal staan. Aan de eerder 
geformuleerde voorwaarden veiligheid, vertrouwen en 
toegankelijkheid voegen we vanuit de ervaring in het fieldlab  
duidelijkheid toe. 

2.2. OP ZOEK NAAR VERBINDINGSMOGELIJKHEDEN 
IN DE WIJK

 
“Ik wil beginnen. Ik kan ergens stage gaan 

lopen om te leren over hoe je een bedrijf moet 
opzetten. Dat is wat ik wil leren maar ook wil 
ik meer oefenen met de Nederlandse taal. Ik 
weet alleen niet wie mij daarbij kan helpen”,   

Iman (focusgesprek in Huis van de Wijk  de Pijp 
op 20 juni – 2019). 

Een belangrijk element in de fieldlab-aanpak is het hanteren 
van de wijk als uitgangspunt. Dit is de omgeving die het 
meest relevant is voor de doelgroep, en waar initiatieven 
actief zijn. 
We bespreken eerst de achtergronden en consequenties van 
het hanteren van de wijk als uitgangspunt en beschrijven 
vervolgens netwerken rond ondernemend particperen in 
drie wijken. Van elk van de drie wijken is een netwerkanalyse 
gemaakt. 
Er zijn  verschillen zichtbaar waaronder in schaalniveau 
en mate van formele versus informele omgeving, en 
daarmee gepaard gaande oriëntatie. Initiatieven zijn vaak 
gericht op een ander (vaak kleiner) schaalniveau dan 
stadsdelen of gebiedsteams,  terwijl de directie Werk, 
Participatie en Inkomen stedelijk is georganiseerd, maar  de  
stadsdeeloriëntatie ‘belegt’ bij o.a. participatieadviseurs. 
Netwerken verschillen sterk in omvang per wijk en er is nog 
maar zeer beperkt sprake van daadwerkelijke onderlinge 
samenwerking.
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2.2.1. DE WIJK ALS ARBEIDSBESTEL

Intermezzo: De wijk als arbeidsbestel op kleine schaal
In het fieldlab wordt de praktijk, de kleinschalige economie van 
de wijk, als uitgangspunt genomen. Deze vormt daarbij een 
praktijk waar ‘formele arbeid’ gecombineerd wordt met allerlei 
andere vormen van activiteiten en die een bijdrage leveren aan 
de economie in het stadsdeel. De wijk’ moet daarvoor in een 
relevant kader worden geplaatst. ‘Wij zien in dit kader de wijk 
als een arbeidsbestel (naar van Hoof, 2007) op kleine schaal 
waarbij in de driehoek burgers - markt - overheid constant 
interactie plaatsvindt hebben als het gaat om arbeid en 
hiermee dus ook participatie. De interactie binnen de wijk als 
arbeidsbestel bestaat uit het afstemmen van vraag en aanbod 
(het allocatieproces), het creëren en organiseren van producten 
en/of diensten die waardevol zijn voor buurtgenoten (het 
benuttingproces) welke weer zijn afgekaderd in gemeentelijk 
beleid en regelgeving (het reguleringproces). De actoren in de 
driehoek, bestaande uit bewoners, ondernemers en ambtenaren 
ontmoeten elkaar in de wijk waarbij ieders handelings-
perspectief mede wordt bepaald door de rol die men 
vervult. Ambtenaren zien de wijk bijvoorbeeld vanuit het perspectief van regulering, terwijl ondernemers zich primair richten op het 
samenbrengen van vraag en aanbod. De burgermaatschappij mengt zich hier tegenwoordig ook in en organiseert zich rond nieuwe 
ideeën die sterk vanuit lokale kennis tot stand komen.  

Vanzelfsprekend is de praktijk complexer want burgers die bijvoorbeeld proactief een collectief oprichten om bij te dragen aan een 
inclusieve wijk komen ook in aanraking met allocatieprocessen. Met andere woorden, ze krijgen te maken met marktvraagstukken. 
Ook ambtenaren hebben hiermee te maken want een nieuw idee vanuit bewoners is immers altijd de moeite waard om over na 
te denken. Echter, een voorwaarde voor de gemeente om dergelijke ideeën te kunnen ondersteunen is dat ze op de een of andere 
manier een formele inbedding hebben. De verschillende actoren lopen, zowel individueel of als collectief dus tegen de grenzen aan 
van de eerder genoemde allocatie-, benuttings- en reguleringsprocessen.  
De  interactie als gezamenlijke driehoek in de wijk is om deze redenen ook zeer complex. In de praktijk komen formele en informele, 
betaalde en onbetaalde activiteiten in combinatie voor en spelen netwerken een grote rol. Het zijn hierin de formele activiteiten die 
het meeste aandacht krijgen, deze zijn immers zichtbaar want waarde wordt hier in geld uitgedrukt. Bij informele activiteiten speelt 
dit uiteraard ook, echter wordt de werkelijke waarde van de ruil niet altijd vastgelegd of wordt waarde niet in geld uitgedrukt. De 
ideevorming vanuit bewoners start vaak vanuit het informele. 
Tijdens eerder onderzoek in Zuidoost (Meulemans e.a., 2017) werd een breed scala aan buurtinitiatieven ontdekt die vanuit 
een passie voor de wijk zijn ontstaan. Deze initiatieven waren vrijwel allemaal opgezet door mensen met een onzekere 
arbeidsmarktpositie zoals wij deze ook hebben ontmoet in het fieldlab. Het bleek dat zij elkaars kennis en kunde graag willen 
benutten maar niet goed om kunnen gaan met de formele marktmechanismes van vraag en aanbod of regels vanuit de overheid. 
Veel van deze initiatieven raken dan ook verstrikt in de complexe driehoek en houden vervolgens niet lang stand. 
• Vanuit het perspectief van de burger beperkt de wijk zich dus niet tot de formele regelingen. Voor de burger is er geen 

onderscheid tussen het vergaren van een inkomen, helpen in het buurthuis en het verzorgen van een familielid terwijl economie, 
participatie en welzijn wel gescheiden domeinen zijn in bestuur en beleid.  In de stadsdelen waar meer sociaal economische 
kwetsbaarheid is dan elders in Amsterdam vraagt het economisch vestigings- en leefklimaat dus ook duurzame aandacht. Er is 
weliswaar veel lokale bedrijvigheid en maatschappelijk initiatief, maar het is vaak kwetsbaar.  

• Vanuit een gebiedsgericht perspectief verschillen sociaaleconomische posities van bewoners met een uitkering en kleinschalige 
ondernemers misschien niet zoveel. Ze bewegen in dezelfde sociale kringen en economische structuren, bevinden zich vaak rond 
het inkomensminimum en hebben een beperkte actieradius. Toch zijn er bewoners die met een positieve grondhouding proactief 
voor zichzelf en de ander waarde willen creëren (vrij naar Nussbaum, 2011). Waarde is hierbij dan meer dan geld alleen. Iemand 
anders helpen en hier weer een wederdienst voor terugkrijgen wordt ook gezien als waardecreatie. Bewoners zijn zoekende naar 
mogelijkheden die de wijk biedt om te leren hoe zij dit kunnen doen. Zij kijken hiervoor naar de driehoek burgers-markt-overheid, 
maar daarin bestaat nog geen veilige leeromgeving waarin je kan vallen en opstaan. Als er iets mis gaat, is het systeem vaak kwets- 
baar en ontstaan er bij een toch al kwetsbare groep nieuwe financiële problemen (Meulemans, 2017, Meulemans & Hogenstijn, 2019). 

Plaatje figuur 3 

De wijk als 
arbeidsbestel 

op kleine 
schaal

benuttingsproces 
(afstemmen vraag 

en aanbod (o.a. 
ondernemers)
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(gemeentelijk beleid 

en regelgeving)

allocatieproces 
(creëren en 
organiseren 

produkten en 
diensten o.a. door  

burgers)

Figuur 3. De wijk als arbeidsbestel (naar van Hoof, 2007)
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2.2.2. SPELERS IN DE WIJK
Wie zijn dan precies de spelers in de wijk die we 
tegenkwamen bij ondernemend participeren? Deze zijn divers. 
Veel wijken in Amsterdam kennen wijkondernemingen, sociale 
ondernemingen en buurtinitiatieven die zich hierop richten.  
We maken in dit kader onderscheid tussen drie groepen.

Initiatieven: 
Economische activiteit in de wijk komt veelal vanuit zzp-ers, 
kleine bedrijfjes, starters die werken vanuit huis, op 
flexplekken of in broedplaatsen, maar ook van kleinschalige 
maatschappelijke initiatieven in de zorg, de activering, het 
groenbeheer of zelfbouw. Deze groepen lijken potentieel te 
hebben om de economische dynamiek en aantrekkelijkheid 
van de gebieden buiten de Amsterdamse ring te vergroten. 
In de praktijk werken zij echter ook vaak vanuit een precaire 
situatie en blijken zij een grote behoefte aan samenwerking 
en ondersteuning te hebben. Daarnaast bevinden zich in 
de  stadsdelen ‘participatiecentra’  en ‘wijkcentra’ voor 
vrijwilligers. Avance (2018) maakt in de evaluatie van het 
programma Ondernemend participeren van de gemeente 
Amsterdam een onderscheid naar  organisatievorm, te weten 
buurtcollectieven, coöperaties en sociale ondernemingen2. 

Wijklocaties:  
Dit zijn ruimtes waarvan het doel is de  leefbaarheid van de 
wijk te stimuleren. Ook gaat het om het aanbieden van ruimte 
aan bewoners om actief te zijn, te ondernemen, mee te doen, 
andere mensen te ontmoeten, te vergaderen, iets te leren.  
Zowel bewonersinitiatieven als sociale ondernemingen vinden 
dan ook vaak een plek in ‘Huizen van de wijk’. De stadsdelen 
ondersteunen deze voorzieningen uit de  financiering  van de 
‘sociale basis’ voor de buurt. Huizen van de wijk worden vaak 
beheerd door welzijnsinstellingen en in enkele gevallen door 
bewonersorganisaties.

Gemeente:
Vanuit de gemeentelijke organisatie zijn er binnen elk 
stadsdeel meerdere gebieden die elk een gebiedsteam 
hebben, die werkt volgens de werkwijze gebiedsgericht 
werken, met gebiedsplannen en gebiedsanalyses als basis. 
De gebiedsmakelaars houden voeling met de bewoners.  WPI 
team activering is stedelijk georganiseerd maar heeft ook 
participatieadviseurs en klantmanagers gekoppeld aan de 
verschillende stadsdelen.  

2.2.3. VOORBEELDEN VAN WIJKNETWERKEN IN OOST, 
ZUID EN WEST   
De voor dit fieldlab door WPI team Activering geselecteerde 
stadsdelen zijn: Zuid, West en Oost. We gaan kort in op de 

aan Ondernemend participeren gerelateerde wijknetwerken, 
zoals we die tegenkwamen in 2019. 

We definieren netwerken hier als een sociale structuur op 
basis van de sociale relaties (of gebrek daaraan) tussen een 
afgebakende groep actoren (Groenewegen & Ferguson, 2016). 
In kaart gebracht zijn de samenwerkingsrelaties, waarbij 
we samenwerking interpreteren als de samenwerking en 
informatieuitwisseling welke is waargenomen binnen het 
fieldlab Ondernemend Participeren, beperkt tot het onderwerp 
ondernemend participeren in de wijk.  De weergegeven actoren 
zijn initiatieven (geel) gemeente (rood) en wijklocaties (blauw). 
Samenwerkingsrelaties in het verleden zijn met een stippellijn 
aangegeven. 
Een pijl met twee punten is een wederkerige samenwerkings-
relatie; een pijl in één richting geeft aan dat een relatie 
eenzijdig is of als zodanig wordt ervaren.

BETROKKEN PARTNERS IN HET WIJKNETWERK IN ZUID
Het samenwerkingsnetwerk in de Pijp is onderstaand weer-
gegeven. De netwerken zijn opgesteld op basis van het per-
spectief van de onderzoekers en geven weer welke actoren met 
elkaar samenwerken.  Het netwerk wijst uit dat er globaal twee 
overlappende clusters van elk drie actoren zijn. Een dergelijk 
cluster van drie actoren heet een ‘triade’. Het Huis van de wijk  
de Pijp verbindt beide clusters.  Het stadsdeel is niet direct 
verbonden met de initiatieven maar indirect, via de wijklocaties.

 
 

Figuur 4: wijknetwerk ondernemend participeren in Zuid  

1 Die verschillen in organisatievorm tussen de partijen zijn volgens Avance (2018) terug te zien in de wijze waarop ‘klanten’ het Ondernemend 
participeren traject ervaren maar in dit  rapport wordt alleen gefocusd op op de netwerken. .



LESSEN OVER LEREN EN VERBINDEN OP DRIE SCHAALNIVEAUS

21

Toelichting figuur wijknetwerk ondernemend 
participeren in Zuid 

Zuid is ingedeeld in de gebieden Buitenveldert en 
Zuidas, De Pijp, Oud-Zuid en de Rivierenbuurt. Aan 
de initatievenkant is vooral het Makersnetwerk en 
Coöperatie de Springplank zichtbaar, vanuit huis van de 
wijk de Pijp (Combiwel) respectievelijk het Wijkcentrum 
de Pijp.  Het Makersnetwerk De Pijp, geiniteerd vanuit 
welzijnsorganisatie Combiwel is een collectief van en voor 
ondernemende bewoners met een bijstandsuitkering 
of in armoede. Het is een plek waar gestimuleerd 
wordt dat men  stapjes in zelfstandigheid gaat zetten 
samen met andere deelnemers, coaching op op talent 
plaatsvindt zoals een gildemeester en een leerling. Aan 
het Makersnetwerk is een aantal professionele makers 
gekoppeld die deelnemers helpen zich professioneel 
te ontwikkelen in hun ondernemende vaardigheden. 
Voorbeelden zijn het Lunchcafé, Naaiatelier (tassen), 
Beautysalon en een houtwerkplaats. 
Aan het eind van de experimentperiode van WPI ligt het 
accent volgens de gemeente erg op het welzijnswerk en 
wordt de gemeentelijke subsidie van het Makersnetwerk 
echter niet gecontinueerd of overgenomen door het 
stadsdeel. Springplank de Pijp  is een kleine  sociale 
coöperatie, uit de buurt ontstaan. Dit houdt in dat 
betrokkenen met hun aanwezige talenten, in een 
haalbaar traject , parttime of volledig weer met de 
maatschappij mee kunnen draaien. Er is begeleiding van 
de mensen van het wijkcentrum de Pijp. 

Betrokken partners in het wijknetwerk in West
Samenwerkingsnetwerk West kent een verbinding van 
de van gemeente met 2 wijklocaties. Aan de andere kant 
is er een relatief uitgebreid en sterk verknoopt netwerk 
van initiatieven zichtbaar. Ook in deze netwerkstructuur 
spelen de wijklocaties van Amstelring en Combiwel een rol 
in het verknopen van de verschillende clusters. De sociale 
onderneming Litte Boomerang werkte in het verleden samen 
met WPI (zie ook Essen e.a., 2018).

  
 

Figuur 5: netwerk ondernemend participeren in West

Toelichting figuur netwerk ondernemend 
participeren West 

West is ingedeeld in de gebieden: Centrum West, Oud 
West- de Baarsjes, Bos en Lommer en Westerpark. In 
West zijn er veel initatieven en grote delen van West 
kampen met grootstedelijke armoede gerelateerde 
problematiek. Aan de initatievenkant zijn  vooral 
Produktiehuis en Little Boomerang in beeld bij de 
gemeente op het gebied van ondernemend partciperen. 
Het Productiehuis West  is een BuurtWerkGemeenschap 
in Amsterdam West, die zich inzet voor betere 
arbeidskansen, maatschappelijke participatie en financiële 
zelfredzaamheid van buurtbewoners met een afstand 
tot de arbeidsmarkt (Zie ook Essen e.a., 2018). Daarnaast 
is er de sociale onderneming Little Boomerang, die zich 
richt op met maken van kleding. Little Boomerang  is 
een initiatief in Amsterdam West waar buurtbewoners 
met een afstand tot de arbeidsmarkt samenkomen. Het 
initiatief probeert deelnemers met specialistische bagage 
(kennis van en ervaring met naaiwerk) te werven. Het 
oogmerk is om lokaal en op sociale wijze kinderfashion 
te produceren, onder meer door bestaande materialen 
her te gebruiken. Beide  initiatieven zijn (veelal) in 
Huis van de Wijk de Tagerijn in de Baarsjes te vinden. 
Stichting Aminah, is een breder georienteerd  initatief dat 
uiteindelijk aan de challenge Ondernemend Partciperen 
deelneemt.  Dit bevindt zich in Bos en Lommer maar 
neemt deel aan een samenwerkingsnetwerk met de 
andere informele spelers. 

Gemeente,	WPI Gemeente	,Stadsdeel	West 

Huis	van	de	wijk		
De	Tagerijn		

 

Amstelring	
Bos	&	Lommer 

	Produktiehuis Little		
Boomerang 	Aminah 
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BETROKKEN PARTNERS IN HET WIJKNETWERK IN OOST
Bij het netwerk in Oost valt op dat er geen wijklocatie actief 
is in dit netwerk (bijvoorbeeld een Huis van de Wijk, zoals in 
Zuid). Desondanks is de structurele verbinding een triade  van 
twee initatieven met WPI, die stamt uit de samenwerking 
rond ondernemend Participeren in 2017, die in het fieldlab is 
doorgezet, maar geen structurele relatie rond ondernemend 
partciperen heeft opgeleverd. 

 

Figuur 6: netwerk ondernemend participeren in Oost   

Toelichting figuur netwerk ondernemend 
participeren in Oost 

Oost is vanuit de gemeente Amsterdam geografisch 
ingedeeld in de gebieden: Oostelijk Havengebied, 
IJburg en Zeeburgereiland, Indische Buurt, Oud-Oost en 
Watergraafsmeer. In Oost zijn er veel langer bestaande 
initiatieven voortvloeiend uit eerdere wijkontwikkeling. 
Aan de initiatievenkant van het netwerk ondernemend 
participeren is vooral BOOST in beeld. BOOST is 
een bewonerscommunity in Amsterdam Oost waar 
vluchtelingen en buurtbewoners die graag iets voor 
deze doelgroep betekenen, samenkomen. In het kader 
van Ondernemend participeren lijkt BOOST vooral in te 
zetten op participatie, met het oogmerk om de doelgroep 
verder te laten komen in hun ontwikkeling en een eigen 
volwaardige plek in de samenleving te verwerven. 
Vanuit WPI was er eerder tevens een samenwerking 
met Tugela 85, een kunstenaarscollectief. Tugela85 is 
een ontmoetingsplek en broedplaats voor kunstenaars 
en cultureel ondernemers. Beide genoemde initiatieven 
zitten in Watergraafsmeer. Er is dus begin 2020 geen 
samenwerking of netwerk van initatieven met de 
gemeente Amsterdam in Oost die zich specifiek richt 
op ondernemend participeren. Het feit dat vanuit Oost 
uiteindelijk ook geen challenge voorstel door een initatief 
is ingediend, houdt mogelijk verband hiermee. Wel zijn 
er andere financieringslijnen vanuit het stadsdeel met de 
twee initiatieven en zijn er verkenningen gemeest met 
een groep klanten van WPI. 

VERGELIJKING WIJKEN
Wat valt in algemene zin te concluderen uit deze 
netwerkstructuren? Er zijn duidelijke verschillen: in West zijn 
de netwerken iets uitgebreider, in Zuid beperkter, waarbij 
formele partijen zoals Huizen van de wijk domineren. In Oost 
zijn er veel informele initatieven, maar zijn de netwerken met 
initiatieven van de gemeente rond ondernemend participeren 
zeer beperkt (alleen lijnen uit het verleden). Een van de 
initatieven, BOOST, is gericht op nieuwkomers, en die ‘vallen’ 
binnen de gemeente niet onder WPI team Activering.
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2.2.4. CONCLUSIE VERBINDINGSMOGELIJKHEDEN IN DE WIJK   
Vooruitlopend op de verdere analyses in dit rapport zijn  de volgende verschillen zichtbaar waaronder in schaalniveau en informele 
danwel formele achtergrond, bijbehorende werkwijze en cultuur.
Initiatieven zijn vaak gericht op een ander (vaak kleiner) schaalniveau dan stadsdelen of gebiedsteams,  terwijl WPI team Activering 
de buurtoriëntatie belegt bij participatieadviseurs.

Wpi team Activering Stadsdeel Welzijnsinstellingen/ 
Huizen van de wijk

Initiatieven

Schaalniveau Oriëntatie Stadsbreed, 
wijknetwerken belegd bij 
participatieadviseurs 

Stadsdeel;  gebiedsteams 
per gebied

Stadsbreed (in opdracht);
huizen van de wijk per 
gebied

Buurt of wijk, danwel 
thematisch

Hoewel de netwerkstructuren van de Zuid, West en Oost op 
elkaar lijken (goed verbonden triadische constructies) zijn er 
grote verschillen in cultuur en netwerken tussen de spelers 
in de wijk. WPI heeft vanuit de gemeente een stadsbrede 
organisatie en doelen gericht op afgebakende doelgroepen 
en specifieke wettelijke kaders. Initiatieven kennen een 
informele werkwijze en zijn gericht op een brede doelgroep 
in de wijk, en kennen veel minder of geen drempels voor 
mogelijke deelnemers. Een deel van de initiatieven verkeert 
in een financieel kwetsbare situatie wegens afhankelijkheid 
van kortlopende subsidies. Dit  beïnvloedt de oriëntatie en 
de gespreksagenda. Stadsdelen en welzijnsinstellingen (die 
bv. wijklocaties beheren) laveren hier tussendoor.  Hier is 
de voorzichtige conclusie uit te trekken dat die wijklocaties  
(naast stadsdelen) een belangrijke verbindende factor zijn 
zijn voor de verbinding tussen intiatieven en gemeente, en 
dus voor de verbinding tussen formeel en informeel. De 
omvang van uitwisselings netwerken op het thema verschillen 
sterk per stadsdeel. In West is het netwerk van initiatieven 
groeiend waarbij een van de initiatieven, het Produktiehuis 
een stimulerende rol vervult als spin-off van andere initatieven 
en ZZP-ers. 

 
Gezien deze setting zijn er veel verschillen te overbruggen 
in de samenwerking tussen het netwerk van formele en 
informele organisaties in de wijk. Alleen het netwerk in 
Zuid kende een intensieve samenwerking op kleinschalig 
ondernemerschap of ondernemend participeren tussen 
de gemeente en een initiatief. Deze had  echter het 
karakter van een experiment en wordt na 2019 niet 
vervolgd. In de volgende delen van dit rapport proberen 
we nader zicht te krijgen op de verkenningen vanuit het 
fieldlab hoe vanuit deze verschillen vorm te geven aan 
een duurzame ondersteuningsstructuur voor kleinschalig 
ondernemerschap , door te  leren en verbinden in de 
wijken. 
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2.3.  LEREN BINNEN HET STADSBREDE NETWERK 

Verloop van de gebeurtenissen in en parallel aan het fieldlab  

Onder de noemer ‘leren binnen het stadsbrede netwerk’ 
wordt het verloop van de ontwikkelingen van het fieldlab 
en parallel hieraan gemeentelijke ontwikkelingen geschetst, 
waarmee het fieldlab een relatief sterke interactie had.  

 Fase 2017 2018 2019 2019

Ontwikkeling fieldlab Aanloop van het fieldlab. Start van het fieldlab, 
fieldlabtour en 
leersessies deelnemers 
in samenwerking met 
enkele initiatieven.

Doorontwikkeling 
werkwijze Ondernemend 
participeren in de wijk 
door WPI ondersteund 
binnen het fieldlab, 
gesprekken met 
initiatieven in enkele 
wijken. 

Challenge Ondernemend 
participeren in de wijk 
voor initiatieven.

Betrokken bij fieldlab 
community o.a.

Gemeente: WPI 
Ondersteuning 
ondernemers; 
Amsterdamse school.
Community van  
Initiatieven en 
deelnemers in alle 
stadsdelen.

Gemeente: WPI 
Team ondernemend 
participeren, Meedoen 
werkt, Amsterdamse 
school. 
Community van 
initiatieven en 
deelnemers, waarvan er 
drie (West, Zuid, Oost)  
nauw betrokken met 
‘hun’ stadsdelen via de 
leersessies.

Gemeente: WPI team 
Activering (Stadsdelen).
Community van 
initiatieven uit netwerk 
WPI in drie stadsdelen 
(West, Zuid, Oost).

Gemeente:  WPI team 
Activering, Meedoen 
werkt stadsdelen en 
Amsterdamse school.
Community van 
initiatieven uit West, en 
Zuid, enkele ‘nieuwe’ 
initiatieven uit West en 
Zuidoost, landelijke jury  
alsmede   stadsbrede 
community. 

Gerelateerde 
ontwikkeling 
gemeente

Pilotproject Onder-
nemend participeren 
gemeente (in afronding).

Evaluatie pilotproject 
rond Ondernemend 
participeren door de 
gemeente.

Overdracht taken Onder-
nemend participeren 
naar team Activering.

Programma Meer werk, 
meer banen.
Democratiseringsagenda

Ook zijn in onderstaande tabel betrokken stakeholders 
kort weergegeven.  De beoogde omvang van het netwerk 
overdracht van taken en verschillende prioriteiten binnen WPI 
in deze periode, en diverse parallelle ontwikkelingen binnen 
de gemeente en initiatieven met name het Maatschappelijk 
akkoord en het programma Meer werk, meer banen,  maken 
van het opbouwen van een stadsbreed lerend netwerk een 
complexe opgave.  
 

Tabel 2: Ontwikkelingen van het fieldlab ondernemend participeren en betrokken organisaties in fasen

De ontwikkelingen van het fieldlab verdeeld over de tijd worden in Bijlage 2 meer in detail beschreven. Deze zijn gedestilleerd uit 
de verslagenreeks van alle bijeenkomsten rond het fieldlab zoals tevens weergegeven in die Bijlage.  
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Parallelle ontwikkelingen: democratisering binnen 
de gemeente Amsterdam 
Gedurende de periode van het fieldlab vinden een 
aantal parallelle ontwikkelingen plaats binnen de 
gemeente Amsterdam, die relevant zijn voor het fieldlab. 
Amsterdam heeft in deze periode o.a. te maken met 
wisseling van de politieke koers en verantwoordelijk 
wethouders, waarbij de democratiseringsbeweging  van 
toenemend belang wordt. Het Maatschappelijk akkoord 
(bekend als Maak020), dat in het najaar 2019 wordt 
gepresenteerd, is bedoeld voor alle partijen en personen 
die actief een rol spelen bij de ontwikkeling van de 
stad. De manier van samenwerken tussen bewoners en 
maatschappelijk initiatiefnemers, de gemeente en andere 
partijen in de stad wil men duurzaam veranderen.  Binnen 
Maak 020 zijn plannen: zoals  ruimte in de begroting 
voor maatschappelijk aanbesteden, buurtbegroten met 
buurtbudgetten, verruiming van de inzet van social 
return, een maatschappelijk initiatievenfonds opgericht 
met bijdragen van verschillende partners. 
Er zijn een aantal relevante aanhakingspunten in 
deze agenda voor ondernemend participeren. Uit 
Maak020 ontstaan bijvoorbeeld initiatieven voor 
innovatieve praktijken, social returnverplichting voor 
bedrijven en instellingen, sociale impactmeting  en 
ondernemersnetwerken. Het maatschappelijk akkoord 
heeft geen juridische status maar is getekend door 
vele partijen en bewoners.  Binnen de gemeentelijke 
organisatie houdt naast de wethouder de o.a. de 
programmamanager democratisering  zich bezig met het 
maatschappelijk akkoord.   

 

CONCLUSIE LEREN BINNEN HET STADSBREDE NETWERK
Bovenstaand is het verloop van de ontwikkelingen van 
het fieldlab en gerelateerde gemeentelijke ontwikkelingen 
geschetst in vier fasen, met daaraan toegevoegd het verloop 
binnen de community.  Ten aanzien van het leren  valt 
onder meer op dat het zwaartepunt vanuit de gemeente 
bij WPI ligt waarbij er echter steeds andere afdelingen 
betrokken zijn, wat verband houdt met de overdracht van 
taken binnen WPI na de eerdere start van ondernemend 
participeren binnen de gemeente. Op de achtergrond 
speelt dan het programma ‘Meer werk, meer banen’ 
maar ook  de democratiseringsagenda welke aandacht 
vragen van gemeente en initiatieven. In de laatste fase 
wordt een landelijke jury van de challenge betrokken om 
het perspectief op het onderwerp  te verbreden. Hoewel 
het onderzoeksproces de nodige voortgang had, en de 
bijeenkomsten levendig, maakte de wisseling van personen en 
prioriteiten van de diverse spelers binnen het fieldlab het leren 
met de stadsbrede community een complex uitgangspunt. Het 
leggen van een stevig fundament in een aantal wijknetwerken 
is van belang om een betere basis te bieden. 
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3. REFLECTIE OP LEREN EN VERBINDEN MET PARTNERS 
IN DE WIJK

De hoofdvraag waar het fieldlab zich op richtte was: ‘Hoe kan 
een duurzame ondersteuningsstructuur voor ondernemend 
participeren (bij initiatieven) in de wijk gecreëerd worden?’

Deze vraag is – op basis van projectervaringen – vanuit twee 
perspectieven aangevlogen, namelijk leren en verbinden.: 
Leren is een ontwikkelproces dat plaatsvindt den ingebed is in 
dagelijkse praktijken, middels reflectie op, en aanpassen van, 
de normen en waarden die aanleiding geven tot handelen 
en routines (Hislop 2018). Verbinden is het ontwikkelen van 
sociale relaties, die nodig zijn om kennis te kunnen opdoen 
dan wel te delen. 
Daarnaast is uit eerder onderzoek (Essen et al., 2018) 
gebleken dat drie stappen nodig zijn om tot een werkende 
ondersteuningsstructuur voor deelnemers te komen rond 
ondernemend participeren: Verbinding scheppen met deel-
nemende bewoners, bieden van een leeromgeving  en 
ontwikkelen van inhoud omtrent ondernemerschap. De 
initiatieven bleken een informele leeromgeving te bieden, 
waarin ruimte werd geboden voor de individuele, context-
gebonden ervaring van de deelnemers als basis voor verdere 
ontwikkeling. De initiatieven uit het netwerk legden hierbij elk 
hun eigen nadruk. In het leertraject vanuit het fieldlab lag een 
sterkere nadruk op formeel leren. De combinatie van formeel 
en informeel tussen de initiatieven zelf en de verbinding met 
netwerken in de wijk is echter nog niet gemaakt. 

Hoe hierover te leren met initiatieven, wijklocaties en 
gemeente als partners in de wijk en hierbij te komen tot 
betere leerprocessen van het samenwerkend netwerk in de 
wijk? Deze vraag onderzoeken we in dit hoofdstuk.

3.1. LEREN  
Gezien de context van fieldlabs als leeromgeving is een 
praktijk benadering op leren van toepassing3. 

Praktijkbenadering van leren 
Een praktijkbenadering van leren betekent dat informatie in 
een specifieke context wordt toegepast, dat een persoon 
vervolgens in staat is die context (beter) te interpreteren, dat 
hij/zij vervolgens daar consequenties aan kan verbinden voor 
zichzelf – en eventueel zijn/haar omgeving – en zijn/haar 
handelen daar eventueel op aanpast. Vanuit dit perspectief 
is leren een reflectieproces waarbij cognitie en praktijk 
worden verbonden, waarin informatie gecontextualiseerd 
wordt en daarbij tot nieuwe inzichten en aangepaste 
routines leidt. Informaliteit en (inter-)subjectiviteit zijn hierbij 
sleutelwoorden, dat wil zeggen relaties tussen mensen, hun 
contextuele inbedding en de praktijk ‘community’ waartoe 
ze zich verhouden zijn bepalend in het leerproces. 

De praktijkbenadering van leren impliceert dat het creëren 
van een leeromgeving geen eenvoudige taak is: door de 
contextgeboden en praktijkgeoriënteerde aard van het 
leerproces bestaat er geen ‘one size fits all’ leeromgeving. 
Sterker nog, er is een grote variëteit aan methodes en kennis 
nodig om een relevant leerpalet te kunnen ontwikkelen dat 
aansluit bij de diverse ‘leerbehoeften’ van de verschillende 
deelnemers in een fieldlab.  
Het creëren van een leeromgeving wordt hierdoor een 
iteratief proces: alles begint bij het bieden van een structuur 
voor reflectie op bestaande praktijken, daar lessen uit te 
trekken, om vervolgens een omgeving te creëren waarbij 
geëxperimenteerd kan worden met het toepassen van die 
praktijken. Dit is in lijn met de werkwijze binnen fieldlab 
communities. 

 
3 Brown & Duguid, 2001; Hislop 2018
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Figuur 7

aanpassen bestaande 
praktijken

bieden van een 
reflectiestructuur

lessen uit bestaande 
praktijken

experimenteeromgeving 
nieuwe praktijken

leren van experimenten

Figuur 7: Leren met partners als iteratief proces

Beers e.a. (2016) gaan in op het leren over systeeminnovaties 
in organisatienetwerken (zoals ook in de opzet van 
fieldlabs). Effectief (sociaal) leren4 vindt volgens hen plaats 
waar drie dimensies van leren  met elkaar op 1 lijn komen 
en verweven zijn. (1) nieuwe of veranderde  kennis (het 
wat),  (2) nieuwe of veranderde acties (het hoe), en (3) 
relaties (het wie). Deze dimensies zijn weer aspecten van de 
inhoud van communicatieve interacties (waar mensen over 
praten).  Beers e.a. (2016) pleiten voor een reflexieve praktijk, 
waarbij zinvolle acties naar verandering goed verbonden 
zijn met onderliggende a veronderstellingen.  Onder deze 
voorwaarden leidt het tot daadwerkelijke impact.

Reflectie op leren in de community rond ondernemend 
participeren

Passend bij het ‘leerperspectief’ omtrent ondernemend 
participeren is in het eerste jaar van het fieldlab een eigen 
serie workshops ontwikkeld met als titel ‘een ondernemende 
start’, en gericht op de kernvraag ‘is ondernemen wat voor 
mij?’ Belangrijkste uitkomsten van dit leertraject waren dat 
• interactieve en creatieve werkvormen goed aansluiten bij de 

doelgroep
• relatief veel begeleiding nodig is
• het starten vanuit de persoon van de deelnemer goed werkt
• het bieden van duidelijkheid over inhoud, einddoel en 

vervolg van de sessies belangrijk is.

In het tweede jaar van het fieldlab verschoof de focus naar 
‘verbinden’ met het netwerk van praktijkpartners. Verbinden 
is het ontwikkelen van sociale relaties, die nodig zijn om 
kennis te op hun beurt  weer te kunnen opdoen dan wel 

delen. Dit proces van kennisdelen ligt ten grondslag aan 
praktijkgericht leren, zoals hierboven beschreven. Kennisdelen 
vindt plaats, wanneer mensen zich verbonden voelen 
met een specifieke praktijk, wat tegelijk bijdraagt aan het 
ontwikkelen van een informeel netwerk (of ‘community of 
practice’) van gelijkgezinden rondom die praktijk, mensen die 
zichzelf herkennen in een specifieke problematiek. Ofwel: 
zich verbinden met een netwerk, en dus participeren in een 
specifieke praktijk, is een kerndimensie van kennisdelen en 
leren, en des te belangrijker in de context van dit onderzoek, 
dat gericht is op participatie als doel op zich. Dit is een 
tweezijdig proces tussen het individu en de netwerkomgeving, 
waarbij het individu zowel bijdraagt aan de algehele kennis 
als aan het reflectieproces van een netwerk, en waarbij 
hij/zij tegelijk te maken heeft met ‘netwerk effecten’ die 
kennisdelen al dan niet mogelijk maken. 
Daarbij valt te denken aan weerstand tegen het aanpassen 
van gevestigde praktijken of tegen het ontsluiten van 
informatie of contacten, normatieve druk, etc. (DiMagio & 
Garup, 2009). Mede om deze redenen is het van belang om 
bij het faciliteren van leerprocessen ook aandacht te besteden 
aan de dynamiek in en om een netwerk. Een neutrale actor in 
het netwerk kan daarbij een belangrijke rol spelen in expliciet 
aandacht geven aan netwerkverbindingen.  

3.2. VERBINDEN  
Verschillende dimensies spelen een essentiële rol in het 
realiseren van verbindingen in leergemeenschappen, we 
lichten hier twee uit: 

Intrinsieke motivatie  
Om te komen tot effectieve systeeminnovaties  en te kunnen 
leren in organisatienetwerken zijn sociale verbindingen van 
belang naast nieuwe of veranderde  kennis (het wat), en 
acties (het hoe).  
De basis hiervoor is echter de intrinsieke motivatie van 
betrokkenen; zeker waar het gaat om zelfverkozen, informele 
relaties. Wanneer deze relaties toegevoegde waarde bieden, 
zal men ervoor kiezen in die relaties te investeren; wanneer 
dit niet langer het geval is, verliest ook de investering haar 
waarde. Autonomie, competentie en verbondenheid zijn 
hierbij kernwoorden (in lijn met Ryan & Deci, 2017).  

Boundary spanning 
Een andere dimensie  die een rol speelt is de rol van 
een verbindende actor in het realiseren van dergelijke 
overkoepelende verbindingen tussen begrensde netwerken 
(‘boundaries’). Een dergelijke verbinder wordt in de literatuur 
vaak aangeduid als ‘boundary spanner’ (bruggenbouwer). Een 

4 De social learning theory houdt in het kort in dat mensen leren van andere mensen door middel van technieken als observatie, 
nabootsing en interactie.  
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boundary spanner heeft doorgaans een sleutelpositie in een 
structuur waarin uitwisseling van informatie en ervaringen 
kan plaatsvinden. Terugblikkend op de netwerken zoals 
hierboven geschetst, zijn dat  bijvoorbeeld de wijklocaties en 
het gebiedsteam, die de link leggen tussen initiatieven en de 
gemeente. Deze structuren geven tegelijkertijd aan, dat een 
boundary spanner ook een gevoelige positie inneemt, doordat 
hij/zij bepalend is voor het stromen van informatie tussen 
clusters (Fleming & Waguespack, 2007). Het ontwikkelen 
van een vertrouwensbasis is dus cruciaal om een effectieve 
leeromgeving te realiseren, vooral in een context van ongelijke 
machtsverhouding (Long, Cunningham & Braithwaite, 2013), 
zoals in het geval van dit fieldlab. 

Reflectie op verbinden in de community rond ondernemend 
participeren

Voor het perspectief rond ‘verbinden’ zijn na de fieldlabtour 
langs initiatieven in verschillende stadsdelen in het eerste 
jaar aan het fieldlab verbonden, ook in het tweede jaar 
van het fieldlab een aantal mogelijkheden tot verbinding 
verkend. Zo is er in 2019 vanuit de WPI zijde van het fieldlab 
verbinding gezocht met partners in een drietal stadsdelen 
(Zuid, West en Oost). Daarnaast is er een stadsbrede challenge 
in het leven geroepen waarbij het netwerk door de HvA 
verbreed is buiten Amsterdam om lessen over bijvoorbeeld 
relevante voorbeelden zoals ‘scharrelondernemerschap’ uit 
Breda en coöperaties en fondsen op te halen. Initiatieven in 
Amsterdam kunnen daarmee hun voordeel doen en eigen 
ondersteuningsstructuren opzetten. Gezamenlijk zouden 
de initiatieven ook een ‘leergemeenschap’ kunnen vormen 
rondom ondernemend participeren. 
 
Het daadwerkelijke verbinden is echter niet vanzelfsprekend. 
Om dit voor elkaar te krijgen, is wederkerigheid nodig. 
Wederkerigheidsgedrag in netwerkrelaties kan bevorderd 
worden door verschillende condities te organiseren: 
onderlinge afhankelijkheid, elkaar weten te bereiken, 
meerlagigheid en toekomstperspectief (Zuidersma 2019, 
p. 17-18). Daarvoor is ook langdurige betrokkenheid van 
kernspelers nodig. Het is het meest natuurlijk als daarbij 
aangesloten wordt de dynamiek van de wijk omdat 
partners elkaar daar doorgaans het beste weten te bereiken 
(gemeente, wijklocaties, en initiatieven). Zogenaamde 
‘Boundary spanners ‘kunnen zoals bovenstaand beschreven 
een rol spelen in het leggen van deze verbindingen.

Twee opvattingen van ondernemend participeren
De vraag is of ‘ondernemend participeren’ alleen worden 
gezien als een traject, waaraan mensen meedoen die 
uiteindelijk hopelijk zelfstandig gaan ondernemen? 
Of is ‘ondernemend participeren’ niet alleen een 
weg maar ook een doel op zich – te weten een vorm 
van participeren waarin mensen zich op een meer 
permanente basis kunnen bevinden? 
Daarmee rijst tevens de vraag hoe een ‘duurzame 
ondersteuningsstructuur’ er vervolgens uitziet. 
 
Aan de ene kant wordt ondernemend participeren 
beschouwd als een ‘dienst’ waarmee (vanuit de 
deelnemer gezien) tijdelijke ondersteuning wordt 
geboden in het traject naar zelfstandig ondernemerschap. 
Hierbij ligt de nadruk op ‘leren’ waarbij een leertraject 
een voor de hand liggend ondersteuningsmodel is. 
Aan de andere kant is ondernemend participeren 
misschien een meer permanente vorm van ondersteuning 
voor kleinschalig ondernemerschap, vanuit 
participatiedoeleinden opgezet. Bij dit tweede perspectief 
ligt de nadruk meer op ‘verbinden’ en het faciliteren van 
netwerken. 

3.3. CONCLUSIE LEREN EN VERBINDEN
Er kunnen nog belangrijke stappen worden gezet 
om de geleerde lessen om te zetten in een  voor 
deelnemers bruikbare vorm van ondersteuningsstructuur. 
Uitgangspunt hierbij is het denken in de vorm van 
een ondersteuningsstructuur, waarbij de ontwikkeling 
en ‘klantreis’ van deelnemers leidend is, los van de 
leercontext (informeel / formeel leren), of inkomenssituatie 
(bijstand, andere uitkeringsinstantie zoals UWV of niet-
uitkeringsgerechtigd).  

De leeromgeving  rond ondernemend participeren in de 
wijk kenmerkt zich volgens de theorie door praktijkgericht 
leren met verschillende partners. Dit is een iteratief proces, 
een proces van reflecteren op en verbeteren van bestaande 
paktijken en experimenteren met nieuwe oplossingen. Om 
op deze manier te kunnen leren in organisatienetwerken  zijn 
verder sociale verbindingen van belang  naast  nieuwe of 
veranderde  kennis (het wat),  en acties (het hoe).  
Om deze sociale verbindingen voor elkaar te krijgen, is 
wederkerigheid nodig.  
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Er kan, gebruikmakend van deze reflectie,  nog een slag 
gemaakt worden om de ervaringen vanuit het fieldlab 
praktisch bruikbaar te maken voor de community rond 
ondernemend participeren, en om deze zelfstandig door te 
zetten tot duurzame ondernemers initiatieven.  Daarnaast 
lijkt er een centrale partij of vertrouwde ‘boundary spanner’ 
nodig die een duurzame verbindingsstructuur biedt waarin 
uitwisseling van informatie en ervaringen op een veilige 
manier kan plaatsvinden.  
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Plaatje samenvatting en figuur 8

Leren van deelnemers
•Zorg voor veiligheid, vertrouwen 

toegankelijkheid en 
duidelijkheid

•Zet het perspectief van 
deelnemers centraal

Leren en verbinden in de 
wijk
•Reflecteer regelmatig over te 

bereiken doelen en hoe deze 
bereikt worden, wees alert op 
verborgen verschillen

•Neem de netwerken op 
wijkniveau als basis voor 
samenwerking, in plaats van de 
wettelijke regelingen.

•Geef hierbij een rol aan 
‘boundary spanners’ 
(bruggenbouwers)

Leren  en verbinden binnen 
het stadsbrede netwerk
•Bouw voort op krachtige 

wijknetwerken
•Zorg voor leervermogen van het 

netwerk
•Zorg voor faciliteren van 

buurtnetwerken en initiatieven
•Werk aan vernieuwende  

financieringsconstructies

4. SAMEN VERDER

Hier bouwen we voort op de eerder genoemde drie schaalniveaus zoals vermeld in het laatste Hoofdstuk van Polderen met kennis 
II, Essen e.a., 2018. Deze keer richten we ons op het thema leren en verbinden. In dit hoofdstuk refereren we met enkele quotes 
tevens aan vergelijkbare lessen uit andere grote steden, uit de publicatie Plekken van hoop en verandering,  van het lectoren 
Platform stad en wijk (2019).

 

Figuur 8: samenvatting lessen over leren en verbinden rond ondernemend participeren op drie schaalniveaus

4.1. LEREN VAN DEELNEMERS

Zorg voor veiligheid, vertrouwen, toegankelijkheid en 
duidelijkheid

In de beginfase van het fieldlab zijn drie basisvoorwaarden 
geformuleerd waaraan moet worden voldaan om mensen 
in staat te stellen deel te nemen aan activiteiten rond 
ondernemend participeren veiligheid, vertrouwen en 
toegankelijkheid. Op basis van de ervaringen in het fieldlab 
voegen we daar ‘duidelijkheid’ aan toe.
In het fieldlab zijn waardevolle ervaringen opgedaan over 
leren in netwerken in de wijk. Tegelijk moet geconstateerd 
worden dat aan de basisvoorwaarden voor deelnemers nog 
niet geheel wordt voldaan.
Op het gebied van veiligheid en vertrouwen is vooral de 
positie van deelnemers in een uitkeringssituatie (meestal 
bijstand) ingewikkeld. Zij moeten omgaan met klantmanagers 
die een machtspositie hebben met betrekking tot hun 
uitkering. Vertrouwen en veiligheid zijn in deze situatie zeker 
niet vanzelfsprekend. 
De voorwaarde toegankelijkheid heeft een praktische en een 
inhoudelijke component. De praktische fysieke nabijheid kan 
vooral worden geboden door initiatieven in de wijk waar 
deelnemers wonen. De inhoudelijke toegankelijkheid heeft 
te maken met het (taal)niveau van de ondersteuning. Uit de 
praktijk blijkt dat het startniveau van deelnemers zeer sterk 
uiteen loopt, zodat een intake gevolgd door ondersteuning op 
maat nodig is.

Aan de voorwaarde duidelijkheid wordt nog niet voldaan, 
zolang het einddoel van ondernemend participeren niet 
helder is. Voor de deelnemers in een uitkeringssituatie geldt 
verder dat er ook onduidelijkheid kan zijn over de verhouding 
tussen het gemeentelijke programma ondernemend 
participeren en de doelstellingen van initiatieven in de wijk.

Zet het perspectief van deelnemers centraal, en betrek hen 
binnen de community
 
In het fieldlab is veel geworsteld met de vraag wie de 
(potentiële) deelnemers voor ondernemend participeren zijn, 
en hoe hen te betrekken.
Na een eerste inventarisatie van mogelijke deelnemers en hun 
ondersteuningsbehoeften (Hogenstijn & Meulemans, 2018) is 
ervoor gekozen een eigen leeromgeving te creëren en deze als 
pilot uit te voeren bij en met initiatieven in de wijk. Zo werkte 
het fieldlab rechtstreeks met deelnemers en kon waardevolle 
informatie worden ingewonnen over welke activiteiten wel; 
en niet aansluiten bij de doelgroep en wat hun verwachtingen 
en wensen zijn.
De verwachting was in 2019 dat via het gemeentelijk 
programma deelnemers betrokken zouden worden. Dit 
kwam met vertraging op gang. Daardoor was er  minder 
rechtstreeks contact met de deelnemers. Hun input werd 
vooral opgehaald via de initiatieven. Voor een vervolg valt 
aan te bevelen om de doelgroep structureel in het fieldlab te 
betrekken, voor een constante ‘reality check’.
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4.2. LEREN EN VERBINDEN IN DE WIJK  

Om uitgangspunten te vinden voor een werkende 
collaborative governance van gemeente en initiatieven in de 
wijk refereren we aan het vorige hoofdstuk en tevens aan 
het tussentijdse onderzoek Polderen met kennis II (Essen, 
e.a.,en 2019).  De kennis omtrent collaborative governance 
(het door de overheid, de gemeenschap, en de private sector 
gezamenlijk vormgeven en uitvoeren van beleid en bestuur), 
dat voor samenwerking tussen allerlei partijen een aantal 
elementen van cruciaal belang is om de raderen van de 
samenwerking soepel te laten draaien (Emerson e.a., 2011), 
ligt in lijn met de reflecties over leren en verbinden in het 
voorgaande hoofdstuk. Zo moeten er voldoende middelen 
en duidelijk afspraken zijn over te bereiken doelen en hoe 
deze bereikt moeten worden, en moet er sprake zijn van een 
gelijkwaardige motivatie.  Onderstaand een aantal lessen.

Reflecteer regelmatig over te bereiken doelen en hoe deze 
bereikt worden, wees alert op verborgen verschillen

Flexibiliteit van het netwerk is van waarde gezien de diversiteit 
aan kennisvragen, maar leidt ook tot ‘verborgen’ verschillen 
en diffusie met betrekking tot het realiseren van  het doel. 
Het is van belang regelmatig te reflecteren over het doel, hoe 
dat vanuit de verschillende deelnemers wordt beschouwd, en 
waar aanscherping nodig is.  De vraag is of ‘ondernemend 
participeren’ alleen kan  worden gezien als een traject, 
waaraan mensen meedoen die uiteindelijk hopelijk zelfstandig 
gaan ondernemen? Of is ‘ondernemend participeren’ niet 
alleen een weg maar ook een doel op zich – te weten een 
vorm van participeren waarin mensen zich op een meer 
permanente basis kunnen bevinden?  Daarmee rijst tevens 
de vraag hoe een ‘duurzame ondersteuningsstructuur’ er 
vervolgens uitziet.  

Neem de doelstellingen van spelers binnen netwerken op 
wijkniveau als basis voor samenwerking, in plaats van de 
wettelijke regelingen

We zagen verschil tussen het werken vanuit wettelijk 
perspectief op terugdringen van de bijstandspopulatie, 
en de drempelloze doelstellingen van initatieven in de 
wijk, die ook Nuggers, en deelnemers WIA en en UWV 
achtergrond aantrokken. We hebben gezien dat als de 
gemeente wil samenwerken met initatieven in de wijk, 
ondernemend participeren als gemeentelijke regeling 
een te specifiek uitgangspunt vormt om een wederkerig 
samenwerkingsnetwerk op te baseren. 
Dit ligt soms ver van doelstellingen van initiatieven af. 
Indien WPI en initiatieven met elkaar aan tafel zitten zonder 
intermedierende rol van een tussenpartij ontstaat soms een 
stagnering in de netwerksamenwerking waarbij gebrek aan 
vertrouwen of openheid kan optreden. Conclusie is daarnaast 

dat het levend houden van een een dergelijk netwerk een 
grote zorgvuldigheid vereist en alleen goed kan functioneren 
met een wederzijdse open houding. Daarnaast is het 
belangrijk om heel zorgvuldig de doelstelling af te bakenen, 
en vervolgens  zorgvuldig te  bepalen wie er deelneemt aan 
de community.

 
“Werk vanuit vertrouwen verder aan het 

ontwikkelen en onderhouden van netwerken, 
bouw vitale coalities met relevante partijen, 

organiseer peer support en ontsluit de 
collectieve intelligentie van netwerken. “  

 (Hogendoorn e.a. in  Platform stad en wijk  
(2019)). 

Geef een rol aan vertrouwde ‘boundary spanners’ binnen 
deze netwerken

Een belangrijke les voor de leeromgeving in de wijk is dat 
een zo gelijkwaardig mogelijke verhouding tussen alle 
betrokkenen kan helpen om  aan de basisvoorwaarden te 
voldoen. De vier groepen betrokkenen bij de community zijn 
gemeente, initiatieven en deelnemers, en kennisinstelling.
Het fieldlab was een tijdelijk middel om een duurzame 
community te ontwikkelen. Op het gebied van activering 
spelen bij de gemeente de  botsende rollen van de overheid 
– als uitkeringsinstantie (bestaanszekerheid) t.o.v. de overheid 
als ontwikkelingsbevorderende partij.  We hebben gezien dat  
onderling vertrouwen tussen gemeente en initiatieven vaak 
beperkt is. Er is een verschil tussen individuele mensen van de 
gemeente en de structuren die zij vertegenwoordigen.
Betrokkenheid van een onafhankelijke partij, met een 
structurele lokale binding, blijft echter nodig om die 
duurzame community te faciliteren.  Het is belangrijk is vanaf 
het begin te bepalen wie er voldoende belang bij heeft om 
dat doel te behartigen – en deze inspanning dus vanuit de 
gemeente te ondersteunen.  
Maak020 danwel de stadsdelen lijken binnen de gemeente 
het meest geequipeerd om die ondersteuning te faciliteren: 
bijvoorbeeld een netwerk van het stadsdeel, een fonds of 
financier die niet direct in contact is met de deelnemers, 
waarbij de doelstelling van de initiatieven leidend zijn. 

Werk aan vernieuwende financieringsconstructies

Ongelijkheid speelt een rol in de verhoudingen tussen  
gemeente en kennisinstelling enerzijds; en initiatieven en 
deelnemers anderzijds. Over het element van financiering 
hierin moet zeker verder gedacht worden.
De initiatieven worden weliswaar in elke fase van 
ondernemend participeren betrokken, maar hun deelname 
wordt niet (structureel) financieel gefaciliteerd, zoals bij de 
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gemeente of wijklocaties. Dit werd door initiatieven ervaren 
als problematisch. Initiatieven moeten immers ook financieel 
het hoofd boven water houden. Enkele initiatieven vonden het 
fieldlab vanuit hun eigen doelstellingen erg belangrijk, hadden 
de mogelijkheid hier veel eigen tijd in te steken en deden dit 
dan ook. De betrokkenheid van andere initiatieven was of 
werd minder intensief. 

De verhoudingen rondom geld waren ook zichtbaar in de 
laatste fase van het fieldlab bij de challenge. Hierbij konden 
initiatieven kans maken op een budget, als hun plannen 
werden goedgekeurd door een jury die door het fieldlab was 
samengesteld. Slechts een klein deel van initiatieven ging 
hierop in, mede omdat de financieringsvraag die gepaard ging 
met de uitnodiging hiermee niet op voorhand was opgelost. 
Ongelijke verhoudingen rondom geld zijn niet gemakkelijk 
op te lossen. Interessant zijn in dit licht broodfondsen en 
microfinancieringsconstructies die de afhankelijkheid van 
overheid en subsidiegevers wegnemen zodat meer uitgegaan 
kan worden van een “level playing field gedachte”.

“Volg het ritme van het maatschappelijk initiatief: zorg bij het 
ondersteunen van initiatieven dat hun taal en levenscyclus 
leidend is voor de afspraken die worden gemaakt en laat 
bestuurlijke en ambtelijke processen niet domineren. “ 
Meerkerk, J. en Majoor S. Platform Stad en wijk, (2019).

4.3. LEREN  EN VERBINDEN BINNEN HET 
STADSBREDE NETWERK

Uit voorgaande lessen komt een aantal vragen naar voren:
Voor de gemeente: Hoe kunnen we  inzetten op een lerende 
organisatie als gemeente, enerzijds het waarborgen de 
continuïteit en opbouw van netwerken rond activering op 
langere termijn en anderzijds inzetten op lerende professionals 
en beleggen van de rol van verbindende “boundary spanners” 
in de wijk bij gebiedsteams of beheerders van wijklocaties? 
En hoe kunnen we een  lerend netwerk voortzetten 
rondom de vraag: hoe ontwikkelen we een duurzame 
ondersteuningsstructuur voor kleinschalig ondernemerschap 
in de wijk?  

Voor initiatiefnemers: Welke voorstellen kunnen we samen 
doen om in te zetten op ontwikkeling van samenwerkende 
netwerken in de wijk? 

Voor kennisinstellingen: Hoe kunnen we leerprocessen in 
de stad faciliteren en ondersteunen en tegelijkertijd de 
autonomie van deze leerprocessen waarborgen? Hoe kunnen 
initiatieven beter geëquipeerd worden om kennisvragen te 
articuleren, en we als kennisinstellingen daarop inspelen om 
lokaal leren te bevorderen?

Voor fondsen:  Hoe stimuleren we fondsvorming  voor 
ondersteuning van deelnemers  en ondersteuning van de 
ontwikkeling van  initiatieven die bezig zijn met activering met 
een langere termijn perspectief?   

Deze vragen geven aan dat er nog volop werk aan de 
winkel is, om een vruchtbare leeromgeving te creëren 
tussen gemeente, initiatieven, lokale deelnemers en 
kennisinstellingen, voor een verdere doorontwikkeling van de 
mogelijkheden tot ondernemend participeren in de wijk. 

4.4. EINDCONCLUSIE

We startten dit hoofdstuk met een drietal bevindingen 
uit ons onderzoek, die van cruciaal belang bleken in een 
complexe setting als deze, waarbij allerlei partijen in de 
wijk samenwerkten volgens het principe van”collaborative 
governance”. Deze bevindingen zijn: het maken van duidelijk 
afspraken;  beschikken over voldoende middelen; en 
zorgvuldig overwegen wie er deelneemt. Daarnaast bleken 
als randvoorwaarden dat er voldoende duidelijk gedeelde 
motivatie is over welke doelen verschillende betrokkenen 
samen wil bereiken; en dat er duidelijkheid is over hoe ze deze 
doelen denken te bereiken.

Terugkijkend op de fieldlabperiode is duidelijk geworden dat 
de daadwerkelijke uitvoering van “collaborative governance” 
in deze setting (nog) te ambitieus was, ondanks de wens 
om volgens dit principe te werken aan het vormgeven van 
ondernemend participeren vanuit de wijk. 

Als betrokken partijen bij Ondernemend participeren vanuit 
de wijk in onderlinge samenwerking met het thema verder 
gaan, is het van groot belang dat de verschillende groepen 
op wijkniveau elkaar nog diepgaander leren kennen. Dat 
is een gezonde basis om met elkaar te onderzoeken wat 
ondernemend participeren voor ieder van hen betekent, wat 
ze als betrokkenen daar nu in willen bereiken, en hoe dat 
vervolgens samen te realiseren is. 

‘Hoe kunnen we met elkaar de deelnemers in de wijk 
ondersteunen uitgaande van hun kracht?’ is een taaie, maar 
belangrijke vraag. Hoewel het antwoord nog steeds gevonden 
moet worden kunnen de lessen uit dit rapport ons hopelijk 
een stap verder brengen.
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BIJLAGE 1 VERLOOP VAN HET FIELDLAB

EIND 2017: AANLOOP  EN START VAN HET FIELDLAB

Pilot Ondernemend Participeren gemeente Fieldlab als leercommunity rond ondernemend 
partiperen in de wijk

In 2016 en 20175 krijgt de ambitie  (zelfstandig) ondernemerschap 
als re-integratie-instrument beter te benutten voeten aan de 
grond. Initiatieven in andere steden, waaronder met name het 
‘scharrelondernemerschap’ in Breda, vormen de inspiratiebron 
hiervoor.  Dit ligt in lijn met de ambities rond lokale economische 
structuurversterking. Als experiment start de gemeente met  
verschillende regelingen zoals onkostenvergoeding, of de 
zogenaamde ‘bescheiden schaal regeling’ in combinatie met een 
ondersteuningstraject. 

Naast enkele experimenten met initiatieven op het gebied van 
ondernemend participeren als onderdeel van het programma 
Meedoen werkt van de gemeente Amsterdam, is er een 
pilotproject waarbij een speciaal team van klantmanagers van 
de gemeente Amsterdam aan de begeleiding van cliënten 
die ondernemend participeren. Dit team heeft mensen zowel 
individueel begeleid als ook in groepsverband bij een coöperatie 
of bewonersinitiatief.

Omdat de gemeente zoekt naar een manier om een lerende 
community rond  Ondernemend partciperen in de wijk vorm te 
geven,  wordt in samenspraak met de HvA besloten een fieldlab 
te starten6. Er vindt eind 2017  een aantal bijeenkomsten over 
ondernemend participeren plaats met initiatieven en de gemeente. 
Hierbij komt onder meer het onderwerp informatie en voorlichting 
van bewoners over ondernemend participeren naar voren.

“Ondernemend participeren met gemak, voor nu en in de 
toekomst”

Missie geformuleerd  tijdens bijeenkomst netwerk Ondernemend 
participeren met initiatieven, eind 2017.

In februari 2018 is er een brede aftrap van het fieldlab in Boost 
waarbij tevens een viertal workshops wordt georganiseerd.  HvA 
start voorjaar 2018 met ontwikkeling van beschrijvingen van 
mogelijke deelnemers, een typologie (Zie ook 2.1.). Dat gebeurt 
op basis van eerder onderzoek in de stadsdelen Nieuw-West en 
Zuidoost, aangevuld met de resultaten van de workshop met een 
aantal initiatieven tijdens de kick off.

5 (Koersbesluit re-integratie Gemeente Amsterdam 2016, vastgesteld in 2017.
6 gemeentelijk project Meer ondernemen.
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2018: FIELDLABTOUR EN LEERSESSIES DEELNEMERS

Fieldlab: leersessies deelnemers samen met initiatieven Gerelateerde ontwikkelingen gemeente: evaluatie pilot 
Ondernemend participeren

Er vindt in het voorjaar 2018  een Fieldlabtour plaats met de 
Amsterdamse school van de gemeente, met als thema de rol 
van initiatieven op wijkniveau bij Ondernemend participeren 
en kleinschalig ondernemerschap in de wijk. In het fieldlab ligt 
in deze periode de nadruk op het ontwikkelen, uitvoeren en 
evalueren van leersessies met de deelnemers alsmede de website 
en digitale omgeving rond ondernemend participeren.  Vanaf juli 
2018  vinden leersessies “Is ondernemen wat voor mij?” plaats 
met deelnemers vanuit initiatieven in West (Produktiehuis), Oost  
(Boost) en Zuid (Combiwel), bestaande uit een serie van drietal 
sessies aan de hand van storytelling en een aanvullende sessie in 
samenwerking met een ZZP-er over Social Business Model Canvas7

In december 2018 is er een bespreking van de tussenresultaten 
van het fieldlab plaats: o.a.  rond leersessies voor deelnemers, 
ontwikkelde demo website annex digitale omgeving en een 
tussentijds flankerend onderzoek intiatieven als leeromgeving voor 
ondernemerschap in de wijk (Essen e.a., 2018). .

Daarnaast vindt er een kennismaking  van aanwezige initiatieven 
met team Activering plaats, die Ondernemend Participeren binnen 
WPI vanaf dan gaat trekken als definitieve werkwijze.

In deze periode is  Team Ondernemend Participeren  van WPI in 
mindere mate betrokken bij het fieldlab omdat ze vooral gericht 
is op het leveren van input voor de evaluatie  van de  (aan het 
fieldlab voorafgaande) pilotproject  van WPI rond Ondernemend 
participeren, in verband met  het besluit om al of niet verder 
hiermee te gaan.

Evaluatie van deze pilot rond ondernemend Participeren (en 
daarmee van de activiteiten van dit dedicated team) vindt plaats 
vanuit programma Meedoen werkt van de gemeente. Na de 
zomer 2018 verschijnt er een rapport van onderzoeksbureau 
Avance Impact waarin deze pilot positief wordt geëvalueerd, met 
name voor individuele deelnemers8. 

Uit het evaluatierapport van deze werkwijze door Avance Impact 
blijkt dat vooral de individuele begeleiding van klantmanagers 
effect heeft laten zien voor de participatie van de deelnemer.

Uit dezelfde evaluatie is ook gebleken dat de samenwerking 
tussen de klantmanagers van de gemeente (WPI) en de initiatieven 
nog verbeterd kan worden. Dit heeft in de experimenteerfase van 
het gemeentelijke programma Meedoen werkt minder aandacht 
gekregen dan verwacht.
(Rapport Avance 2018: Evaluatie Ondernemend participeren als 
gemeentelijk experiment.)

7 Door Ria Braaf, Axiomamanagement.
8 Wel wordt in deze periode  filmmateriaal samen ontwikkeld  naar aanleiding van een verzoek van een groep bij het fieldlab 

betrokken initiatiefnemers.
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2019: DOORONTWIKKELING WERKWIJZE ONDERNEMEND PARTICIPEREN IN DE WIJK

Fieldlab: ontwikkeling werkwijze WPI met partners in 
drie buurten

Gerelateerde ontwikkeling gemeente: Meer werk, meer 
banen

Binnen het fieldlab wordt gezocht naar aanhaking bij WPI. De 
resultaten van het rapport van Avance worden meegenomen 
in de plannen van het fieldlab.9 Er zijn in deze periode tevens 
maandelijkse bijeenkomsten van HvA met WPI team activering en 
Meedoen werkt. 

Er is een bijeenkomst in februari 2019 waarbij besproken en 
besloten wordt te komen tot een doorontwikkeling van de 
werkwijze rond Ondernemend participeren door team Activering 
in samenwerking met initiatieven, dat zal worden gevolgd (en 
ondersteund) door het fieldlab. Voorjaar 2019  vinden in drie 
stadsdelen verkennende gesprekken plaats met initiatieven om 
de werkwijze rond ondernemend participeren gezamenlijk door 
te ontwikkelen in drie stadsdelen: West (Productiehuis), Oost 
(Stadsdeel)  en Zuid (Combiwel Makersnetwerk, Springplank 
de Pijp en stadsdeel). Gemeentelijke financiering van een  van 
de gemeentelijke pilots voorafgaand aan het fieldlab: het 
Makersnetwerk in Zuid wordt (helaas) afgebouwd in 2019. Er is 
vooralsnog geen nieuwe subsidie. Omdat team activering het tnog 
niet volledig op sterkte is, komt de gemeentelijke? werving van 
deelnemers niet goed op gang.

Daarnaast organiseert het fieldlab deelnemersreizen rond het 
doorontwikkelen van een aantal persona’s. Daarbij wordt 
gebruikt gemaakt van een rubricering om de beschrijving beter 
te structureren en te verfijnen, om uiteindelijk te komen tot 
6 persona’s10. In april 2019 is er een gezamenlijke sessie van 
fieldlab en klantmanagers met als hoofdonderwerp de persona 
beschrijvingen van deelnemers. Hier komt voor alle betrokkenen 
duidelijk op tafel dat de doelgroep van de OP-klantmanagers van 
de gemeente veel smaller is dan de mensen die via de initiatieven 
belangstelling toonden voor ondersteuning rond ondernemend 
participeren, zie ook 2.3..

In deze periode speelt het programma vanuit de wethouder 
Groot Wassink, Meer werk, meer banen (n.d. 2019) dat de 
gemeente langs drie lijnen wil inzetten om meer Amsterdammers 
die langdurig een bijstandsuitkering hebben weer perspectief te 
geven op de arbeidsmarkt: 1. voorkomen dat mensen een beroep 
moeten doen op een uitkering, 2. een sterker op uitstroom naar 
werk gerichte aanpak, en 3. waar nodig mensen gesubsidieerd 
werk bieden. Ondernemend partciperen is tot dan toe niet in 
het programma meegenomen, maar  WPI Team activering wil 
dit wel inbrengen in het instrumentarium11. Deze ontwikkeling 
zet druk op maatregelen als Ondernemend participeren omdat 
bijstandsgerechtigden ‘versneld’ aan het werk moeten en hier 
dus meer tijdsdruk op komt.  Hierdoor dreigde het Ondernemend 
participeren wat uit beeld te raken.

9 Januari 2019 vindt voor een breder publiek van gemeente en initatieven presentatie en paneldiscussie plaats van het flankerend 
HvA onderzoek met de Amsterdamse school rond de rol van initiatieven op bij activering  in de wijk.  Daarna vindt een atelier 
Meedoen in de buurt vanuit WPI plaats waarbij nieuwe acties worden geformuleerd met meerdere experimenthouders van 
Meedoen Werkt gerelateerd aan activering

10 Team activering geeft naar de HvA aan moeite te hebben met communiceren via de fieldlab website, wegens het feit dat 
informatie intern gemeentelijk goedgekeurd moet zijn. Ze zien daarnaast weinig interesse voor de leersessies, hoewel deelnemers 
en initiatieven over de laatste tevreden waren. Met de laatste twee activiteiten wordt daarom gewacht.

11 Het college investeert in de komende jaren te om een impuls te geven aan de dienstverlening voor mensen die langdurig bijstand 
ontvangen om hen te ondersteunen om de stap naar werk te maken. Er is een pakket aan maatregelen gericht op 50 plussers, 
jeugd met een migratieachtergrond, gereedschapskist,  gebiedsgerichte acties waaronder Zuidoost werkt. het werk moeten.
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2019: CHALLENGE

Fieldlab:  stadsbrede challenge rond odnernemend 
participeren in de wijk en afronding

Parallelle ontwikkelingen: democratisering binnen de 
gemeente Amsterdam

Omdat de gesprekken met initiatieven ten aanzien van de 
doorontwikkeling van werkwijzen rond ondernemend participeren 
te weinig aanknopingspunten opleveren wordt besloten een 
challenge in het leven te roepen voor initiatieven, waarvan de 
aftrap begin juli 2019 plaatsvindt. Deze challenge is toegankelijk 
voor initiatieven uit heel de stad. In de jury worden ook  een 
tweetal landelijke experts betrokken en er komen nieuwe 
initatieven op af. Een en ander heeft als resultaat dat het netwerk 
verbreed wordt. Voor de challenge worden in  september 
voorstellen ingediend. Selectie van de drie voorstellen vindt eind 
september plaats12. 
In het kader van de challenge worden drie voorstellen van 
initiatieven door een jury geselecteerd van initiatieven West, 
Zuid en Zuidoost verder uitgewerkt.  Van deze initatieven zijn er 
twee uit het netwerk, en een voor het netwerk ‘nieuw’ initiatief. 
Het initatief in Zuid trekt uiteindelijk het voorstel in wegens 
gebrek aan medewerking van het Stadsdeel. De eindbijeenkomst 
vindt in december 2019 plaats, en valt daarmee gelijk met 
afronding van het fieldlab.  Hoewel het aantal deelnemers aan de 
challenge beperkt was leverde Challenge positieve  ervaringen en 
werkwijzen op, met name  ten aanzien van o.a. voorbereiding van 
de finalisten  voor het maken van een voorstel en eindbijeenkomst 
op. Voor de challenge is met name interesse bij minder gevestigde 
initatieven, die nog niet betrokken waren in eerdere fasen. De 
interactie tijdens de challenge werkte met name in de dialoog 
rond de plannen van de finalisten positief.

Gedurende de periode van het fieldlab vinden een aantal parallelle 
ontwikkelingen plaats binnen de gemeente Amsterdam, met 
relevantie voor het fieldlab.  We lichten hier de democratisering 
uit. Amsterdam heeft in deze periode te maken met wisseling 
van de politieke koers en verantwoordelijk wethouders, waarbij 
de democratiseringsbeweging  van toenemend belang wordt. 
Het Maatschappelijk akkoord (bekend als Maak020) , dat in 
najaar 2019 wordt gepresenteerd, is bedoeld voor alle partijen en 
personen die actief een rol spelen bij de ontwikkeling van de stad. 
De manier van samenwerken tussen bewoners en maatschappelijk 
initiatiefnemers, de gemeente en andere partijen in de stad wil 
men duurzaam veranderen.  Binnen Maak 020 zijn plannen: 
zoals  ruimte in de begroting voor maatschappelijk aanbesteden, 
buurtbegroten met buurtbudgetten, verruiming van de inzet van 
social return, een maatschappelijk initiatievenfonds opgericht met 
bijdragen van verschillende partners.
Er zijn een aantal relevante aanhakingspunten in deze agenda voor 
ondernemend participeren. Uit Maak020 ontstaan bijvoorbeeld 
initiatieven voor innovatieve praktijken, social returnverplichting 
voor bedrijven en instellingen, sociale impactmeting  en 
ondernemersnetwerken. Het maatschappelijk akkoord heeft geen 
juridische status maar is getekend door vele partijen en bewoners.  
Binnen de gemeentelijke organisatie houdt naast de wethouder de 
o.a. de programmamanager democratisering  zich bezig met het 
maatschappelijk akkoord.  

12 Er wordt in Oost nog wel een voorstel voorbereid, echter deze valt af wegens mogelijke rolvermeniging.
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2019: LIJST VAN VERSLAGEN VAN BIJEENKOMSTEN EN  WERKSESSIES ONDERNEMEND PARTICIPEREN

Datum Titel Type Locatie Verslag Aanwezig  

2018 

2018 02 22 Kick off  Community 
bijeenkomst

Boost X WPI Meedoen werkt;  Team OP; 
Amsterdamse school; Ondersteuning 
Ondernemers, initiatieven; stadsdelen 
(80 p)

2018 04 03 Overleg 
praktijkpartners

Klankbord 
bijeenkomst

HvA X WPI Team OP; Stadsdelen ZO en NW; 

2018 04 24 Tour NW Tourbijeenkomst 
initatieven en 
deelnemers

Lucas community X WPI Team OP; Meedoen werkt

20180424 Tour NW Werksessie 
transcript

Lucas community X WPI Team OP; Meedoen werkt

20180508 projectgroep Verslag projectgroep 
Ondernemend 
partciperen

HvA X HvA, Amsterdamse school, WPI 
meedoen werkt

20180607 projectgroep Verslag projectgroep 
Ondernemend 
participeren 

HvA x HvA, Amsterfamse school, meedoen 
werkt

20180626 projectgroep Verslag projectgroep 
Ondernemend 
participeren

HvA x HvA, Amsterdamse school, meedoen 
werkt

20180706 Tour W Leersessie 1 
deelnemers 
Produktiehuis

HvA x Deelnemers, ZZP er, HvA, produktiehuis 
, later stadsdeel W, WPI erbij

20180904 projectgroep Verslag projectgroep 
ondernemend 
participeren 

HvA HvA, Amsterdamse school, Meedoen 
werkt

2018 09 27 Tour W Tourbijeenkomst 
initiatieven 
en Leersessie 
deelnemers  

Produktiehuis X Meedoen werkt; Stadsdeel W. 

2018… Tour O Leersessie 1 
deelnemers

Boost ?  HvA, initiatief, deelnemers

2018 10 11 Tour O Leersessie  2 
deelnemers 

Boost X HvA, Initiatief; deelnemers

2018 10 18 Tour W Leersessie  2 
Produktiehuis

Produktiehuis X HvA, initiatief; deelnemers

2018 10 25 Tour O Leersessie  3  
deelnemers

Boost X HvA, initiatief; deelnemers

2018 1210 Tour Z Leersessie 3 
deelnemers

De Pijp X HvA, Initiatief; deelnemers

2018 12 06 Eindejaars 
bijeenkomst

Community-
bijeenkomst

Tugela85  ? HvA, Team Activering, initatieven
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Datum Titel Type Locatie Verslag Aanwezig  

2019 

2019 02 28 MT team activering Gemeentelijk 
overleg

Zuidoost, stadsdeel 
kantoor

X WPI Team Activering, HvA

2019 03 28 Gezamenlijke 
Werkwijze OP

Overleg gemeente 
en initiatief

HvdW de Pijp X Team Activering, Huis van de 
wijk de P.

2019 04 16 Persona workshop 
klantmanagers

Gemeentelijk 
overleg

West, gemeente 
kantoor

X Team Activering

2019 05 13 Overleg over 
netwerk in zuid

Community-
bijeenkomst 

Zuid, huis van de 
wijk de Pijp

X  Stadsdeel, Deelnemers, 
Combiwel, WPI

2019 05 13 Begeleidende Mail  Community-
bijeenkomst

 n.v.t. X (mail)

2019 05 22 Gesprek netwerk 
oost

Gemeentelijk 
overleg

Oost Stadsdeel X Stadsdeel, hvA , Team activering

Overleg over 
netwerk in Zuid  
(vervolg)

Overleg gemeente 
en initiatief

Zuid, Huis van de 
wijk de Pijp

X Stadsdeel, initatief;  

Overlegnetwerk in 
Zuid (2e vervolg)

Overleg gemeente 
initatief 

Zuid, Huis van de 
wijk de Pijp

X Stadsdeel, initatief; 
vertegenwoordiging springplank 
de Pijp

2019 05 27 Overleg netwerk in 
West

Overleg gemeente 
en initiatief

West, Huis van de 
wijk (Produktiehuis)

X Team activering, Productiehuis, 
HvA

2019 11 06 Projectgroep 
onderzoekers

Projectgroep HvA X HvA  

2019 Overleg netwerk in 
West

Overleg gemeente 
en initiatief

HvdW West X Team activering, produktiehuis, 
HvA

201906 13 Gesprek deelnemers 
Oost

Klantreisspel 
deelnemers

Oost stadsdeel X HvA, deelnemers, WPI

2019 07 02 Workshop 
rollenspelen persona

Workshop MvC Congres  HVA  X Team OP, HvA, Onderzoekers 
Bijstandsexperiment

2019 07 08 Aftrap challenge 
Ondernemend 
participeren

Community-
bijeenkomst

De Meevaart (Oost) X Initiatieven, team activering 
(breed), HvA, Landelijk netwerk, 
experts

2019 08 29 challenge 
Ondernemend 
participeren

Community-
bijeenkomst

Aminah (West) X Initiatieven, WPI team activering 
(breed), HvA, Landelijk netwerk, 
landelijke experts

2019 09 24 Projectgroep 
onderzoekers

Projectgroep OP HvA  X HvA

 Projectgroep Projectgroep OP HvA X HvA, WPI

projectgroep Projectgroep OP HvA X HvA, WPI, CTO

2019 12 19 Challenge 
ondernemend 
partciperen

HvA X Initiatieven, WPI team activering 
(breed), HvA, Landelijk netwerk, 
landelijke experts
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BIJLAGE 2: UITGEWERKTE PERSONA’S

Over Yvette

Surinaams-Nederlandse vrouw, 41 jaar, getrouwd, 
moeder van twee kinderen (23 en 13 jaar). 
Yvette is op haar zesde met haar ouders  vanuit 
Suriname naar Nederland verhuisd.  Ze is  al vijftien 
jaar samen met haar huidige partner en heeft ook 
een kind uit een eerdere relatie. Haar man heeft een 
flexbaan en zelf heeft ze ook niet veel te besteden. 
Ze moeten ieder dubbeltje omdraaien om het hoofd 
boven water te houden. 

Belangrijk om te weten

Yvette is niet goed met cijfers en 
raakt snel de weg kwijt in de 
digitale wereld.

Wijk
Yvette woont in Amsterdam Zuidoost (Bijlmer, H-
buurt). Ze heeft hier sinds haar komst naar Nederland 
altijd gewoond en komt zelden buiten haar wijk.

Opleiding en werkervaring
Yvette heeft alleen de basisschool afgemaakt. Haar 
middelbare school heeft ze niet afgemaakt, nadat ze 
op haar 17e onverwacht zwanger werd. 
Ze heeft verschillende baantjes gehad, onder meer 
als schoonmaker en verkoopster in een winkel. 
Momenteel heeft ze geen betaald werk.

Participeren

Yvette heeft een groot netwerk in de 
Surinaamse gemeenschap in de Bijlmer. 
Buiten deze groep is haar netwerk zeer 
beperkt. Ze doet af en toe vrijwilligerswerk 
voor een naschoolse opvang in haar buurt.

Ondernemen
Yvette heeft een enorme passie voor de 
Surinaamse en Caribische keuken. Ze kookt 
regelmatig voor haar buren op de galerij, zeker als 
die het financieel even minder hebben. Ze zou heel 
graag de exotische gerechten die ze zo goed kan 
bereiden delen met anderen. Ze denkt er wel eens 
over om een kraampje te openen vlakbij de ArenA 
en de Ziggo Dome maar heeft geen idee waar ze 
moet beginnen om dit te verwezenlijken.
Ook wil ze graag koken voor mensen die het 
moeilijk hebben. Ze neemt wel eens maaltijden 
mee voor kinderen op de opvang waarvan ze weet 
dat die thuis problemen hebben.

Hoe komt ze binnen?

Yvette is op Ondernemend 
Participeren gewezen door een 
initiatief in de wijk. 
Ze weet niet goed wat ze moet 
verwachten.

Yvette van Commewijne
Ruimte 
voor 
foto

Over Lex
Nederlandse man, 48 jaar, gescheiden, vader van 
twee kinderen (15 en 11 jaar). 
Lex heeft ruim acht jaar geleden een zwaar auto-
ongeluk gehad waarbij zijn rechterschouder 
onherstelbaar is beschadigd en hij met zijn 
rechterarm vrijwel niets meer kan. Hij is 80-100% 
afgekeurd en heeft een WIA-uitkering.
Zo’n twee jaar na het ongeluk is Lex gescheiden. 

Chronisch zieke doorzetter

Belangrijk om te weten
Lex had tijdens de revalidatie 
het gevoel dat hij weer alles 
zelfstandig zou kunnen. Toen hij 
zich realiseerde dat dat niet 
meer zou lukken, was dit een 
extra mentale klap, die hij nog 
steeds niet helemaal verwerkt 
heeft

Wijk
Lex woont  al 21 jaar in een kleine huurwoning in 
Amsterdam-Oost. Hij heeft goed contact met zijn ex-
vrouw, die elders in Oost woont.

Opleiding en werkervaring
Lex heeft een havo-diploma gehaald en is begonnen 
aan een hbo-opleiding  werktuigbouwkunde, maar 
heeft deze nooit afgerond. Hij werkte tot aan zijn 
ongeluk in de bouw als zelfstandig timmerman. 
Sinds het ongeluk is hij afhankelijk van diverse 
uitkeringen.

Participeren
Na het ongeluk heeft Lex ruim een jaar moeten 
revalideren. Daarna wilde hij weer aan het 
werk, want hij wilde niet in een uitkering, maar 
dit bleek onvermijdelijk.
Lex is vier jaar geleden op de school van zijn 
kinderen vrijwillig klassenassistent geworden 
bij handvaardigheid. Fysieke activiteiten gaat 
hij hier wel uit de weg. Lex is ook actief bij de 
kringloopwinkel in Amsterdam-Oost. Hier doet 
hij verschillende administratieve klusjes.

Ondernemen
Door zijn jarenlange ervaring als zelfstandig 
timmerman weet Lex veel van ondernemen. Nu 
zet hij zijn ervaring  met de administratieve kant 
van ondernemen in bij de kringloopwinkel, maar 
dat is niet zijn grote passie. 
Hij mist de vrijheid die hij als ondernemer had en 
zou die op een of andere manier weer terug willen. 

Hoe komt hij binnen?
Lex  heeft via de coördinator van 
de kringloopwinkel van  
ondernemend participeren 
gehoord en wil daar graag meer 
van weten.

Lex de Licht
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Over Cesira
Cesira (29) is tijdens haar puberteit met enige regelmaat 
in aanraking gekomen met Bureau HALT voor kleine 
vergrijpen. Op dit moment is ze alleenstaand en heeft 
ook nog niet de behoefte om zich te settelen. Ze huurt 
nu een kamer bij een kennis in Zuidoost (H-buurt).

Belangrijk om te weten
Cesira heeft geen hoge pet op 
van de overheid o.a. door haar 
aanvaringen met Bureau HALT. 
Alles wat met de overheid te 
maken heeft ervaart zij als een 
last. 

Wijk
Cesira is geboren in Nigeria maar verhuisde op jonge 
leeftijd naar Europa.  Eerst woonde ze met haar 
ouders in een klein appartement in Brussel. Hierna 
verbleven ze kort in Tilburg en Rotterdam uiteindelijk 
neer te strijken in Amsterdam Zuidoost (H-buurt). 

Opleiding en werkervaring
Haar sales opleiding aan het ROC heeft ze nooit 
afgerond en sinds haar 20ste heeft ze af en toe werk in 
de logistieke sector op tijdelijke basis. Ze verdient bij 
lange na niet genoeg om rond te komen en vult haar 
inkomen aan in het grijze circuit. Ze helpt vaak mee met 
het bereiden van het eten bij Afrikaanse huwelijken.  

Participeren
Cesira heeft veel contact met mensen met 
Afrikaanse roots. Ze spreekt regelmatig af 
met vrienden waarmee ze vaak ook 
traditionele recepten probeert te koken. Een 
flink deel van de mensen waar ze mee omgaat 
heeft problemen met de belasting of de 
politie. Met mensen buiten haar groep heeft 
ze weinig contact, o.a. omdat ze niet genoeg 
geld heeft om de metro naar andere delen 
van de stad te pakken. 

Ondernemen
Via een vriendin is Cesira in contact gekomen met  
mensen die Afrikaanse huwelijken organiseren in 
Zuidoost. Vooral in de zomer kan ze hier goed aan 
bijverdienen. Deze inkomsten verzwijgt ze voor de 
belasting. Ze heeft er wel eens over nagedacht om 
een klein restaurant te beginnen maar alle 
regelgeving waaraan je dan moet voldoen 
schrikken af. 

Hoe komt ze binnen?
Eén van haar vriendinnen hoorde 
dat een buurthuis een cursus 
ondernemerschap gaf  en meldde 
Cesira  aan. Het idee van een 
restaurant beginnen lijkt haar nog 
steeds leuk maar ze vreest dat alle 
regels die daarbij komen kijken 
‘too much ‘voor haar zijn. 

Cesira Enugu Ruimte 
voor 
foto

Over Valerie
Valerie is 39 jaar, alleenstaande moeder van twee 
kinderen (15 en 13 jaar) en zit in de  bijstand. Ze heeft 
zelf een moeilijke jeugd gehad. Haar moeder kon niet 
goed voor haar zorgen en vader was uit beeld, 
waardoor ze deels bij haar tante en deels  in tehuizen 
en pleeggezinnen is opgegroeid. 
Met de vader van haar kinderen heeft ze tien jaar 
geleden gebroken. Sindsdien leidt hij een weinig stabiel 
leven en hebben ze nog sporadisch contact. 

Belangrijk om te weten
Haar kinderen zijn het 
allerbelangrijkste in haar leven, 
maar juist de laatste maanden 
heeft Valerie flinke ruzies met 
haar oudste dochter. Dat houdt 
haar erg bezig.

Wijk
Valerie en haar kinderen wonen in  een kleine 
bovenwoning in Noord (Vogelbuurt). Ze komt zelden in 
een andere wijk.

Opleiding en werkervaring
Valerie heeft met veel moeite een mavo-diploma
gehaald.  Ze heeft in verschillende winkels en in de 
horeca gewerkt., maar sinds  ze alleenstaande moeder 
is, heeft ze voornamelijk in de bijstand gezeten.

Participeren
De afgelopen tien jaar heeft Valerie niet alleen 
voor haar kinderen gezorgd, maar ook voor haar 
tante, die chronisch ziek was. Ongeveer vier 
maanden geleden is zij overleden.  Valerie rouwt 
nog, maar tegelijk voelt ze ruimte om nu zelf aan 
nieuwe dingen te beginnen.  Ze  is actiever 
geworden in een buurthuis, waar ze al 
regelmatig kwam voor  bijeenkomsten van een 
netwerk van mantelzorgers. Af en toe helpt ze 
anderen met vertalen: Valerie spreekt Arabisch.

Ondernemen
Een uitgewerkt idee voor een onderneming heeft 
Valerie niet, maar ze wil in elk geval mensen 
helpen. Ze denkt aan een soort huis voor 
kinderen die het moeilijk hebben, waar ze gezond 
kunnen eten, sporten en spelen. Ook wil ze wel 
helpen  om nieuwkomers (allochtonen of 
asielzoekers)  met kinderen wegwijs te maken in 
de stad. Dat wil ze graag in samenwerking met 
anderen doen, want alleen kan het niet.

Hoe komt ze binnen?
Valerie is goed op de hoogte van 
het programma in het buurthuis. 
Toen ze dit zag langskomen, leek 
het haar wel interessant. Ze is 
leergierig, maar onzeker over haar 
plek in een groep.

Valerie Nurmohammed Ruimte 
voor 
foto
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Over Patrick

P

Over Patrick 
Patrick (58) woont een groot deel van zijn leven in 
Osdorp en is na het stuklopen van zijn huwelijk 
alleenstaand. Patrick heeft kort overwogen om te 
naar een andere plek in Amsterdam te verhuizen 
maar voelt zich dermate thuis in zijn straat dat hij 
dat idee heeft laten vallen. Hij heeft goede 
contacten met een paar buren waarmee hij af en toe 
sportwedstrijden op TV kijkt en gaat één keer in de 
week naar het plaatselijke café. 

Belangrijk om te weten
Eerder had hij met hulp van het 
UWV een tijdelijk baantje 
gevonden op Schiphol  maar dat 
liep na vier maanden plotseling 
mis. Toen duurde het maanden 
voordat hij zijn uitkering weer 
terug had en de stress die dat 
opleverde wil Patrick nooit meer 
beleven.

Wijk
Patirck woont sinds 1998 in de Middelveldsche
Akerpolder en heeft de  nieuwbouw zien opkomen. 
Met nieuwe bewoners, voornamelijk gezinnen met 
niet-westerse achtergrond, heeft hij weinig contact.  

Opleiding en werkervaring
Patrick is kunstenaar en  studeerde ooit aan de 
kunstacademie. Jarenlang werkte hij op het 
postkantoor van Osdorp terwijl hij zich hiernaast  
toelegde op kunstfotografie.  Vanwege 
privéproblemen op psychiatrisch vlak is hij een jaar of 
zeven geleden in de ziektewet terechtgekomen en is 
uiteindelijk deels afgekeurd en zit in de bijstand. 

Participeren
Hij zou graag anderen helpen, misschien iets 
met jongeren coaching doen. Maar tegelijk 
heeft hij het gevoel dat hij achtervolgd wordt 
door de overheid: het UWV zit hem op zijn nek 
dat hij moet solliciteren en daar wordt hij heel 
onrustig van. In loondienst gaan voor hem dan 
ook geen doel op zich. 

Ondernemen
Drie jaar geleden heeft Patrick met een vriend 
geprobeerd om een subsidie aan te vragen om een 
fotografieproject voor probleemjongeren op te 
starten maar dit liep uit op een fiasco. Ze raakten 
beiden verstrikt in regelingen van de gemeente en 
de kunstfondsen en kregen moeilijke vragen over 
de financiële haalbaarheid van hun project. Ook 
bleek hij moeilijk aansluiting te kunnen vinden bij 
de jongeren uit de buurt die hem niet serieus 
namen. Patrick wil daarom geen ondernemer 
worden maar nog steeds op een of andere 
manieren mensen helpen door ze in contact te 
brengen met kunst. 

Hoe komt hij binnen?
Patrick kent via via  iemand die bij 
de gemeente werkt en die wees 
hem op dit programma. Patrick 
hoopt dat hij met zijn deelname 
aan het UWV kan laten zien dat hij 
actief aan zich zelf werkt maar 
verwacht er eigenlijk niets van te 
leren. 

Patrick Jongehagen Ruimte 
voor 
foto

Over Saleh
Saleh (32) is vier jaar geleden naar Nederland 
gevlucht vanuit Syrië. Hij spreekt inmiddels redelijk 
Nederlands maar nog moeite met lezen en schrijven. 
Ook in het Engels kan hij zich redelijk verstaanbaar 
maken. Saleh heeft in verschillende AZC’s gewoond 
en heeft sinds kort een kamer toegewezen gekregen 
in Oost. Belangrijk om te weten

Saleh wil niet praten over zijn 
verleden in Syrië.
Zijn Syrische diploma’s worden 
niet erkend in Nederland. 

Wijk
Sinds een paar maanden woont Saleh in Oost. Via een 
andere vluchteling hoorde hij van een buurtinitiatief 
welke nieuwkomers helpt. Zo heeft hij voor het eerst 
Nederlanders beter leren kennen

Opleiding en werkervaring
In Syrië heeft Saleh werktuigbouwkunde en 
marketing gestudeerd. Saleh is niet heel duidelijk 
over zijn werkverleden maar kan wel zijn diploma’s 
overhandigen. 

Participeren
Saleh houdt voornamelijk via Facebook 
contact met andere vluchtelingen. Met zijn 
buren heeft hij geen contact. De enige 
Nederlandse mensen die hij kent zijn mensen 
van vluchtelingenwerk, zijn taalmaatje en het 
buurtinitiatief. 

Ondernemen
Door zijn studies heeft Saleh grote ambities. Het 
liefst zou hij een internetplatform oprichten waar 
bedrijven technische vragen kunnen stellen en 
verbonden kunnen worden aan de juiste persoon. 
Eerder presenteerde hij al eens een idee voor een 
bouwbedrijf dat in verschillende landen werkt en 
via internet verbindingen legt. Hij heeft nog nooit 
een bedrijf opgezet maar is op zoek naar partners 
die hem hierbij willen helpen en willen investeren. 

Hoe komt hij binnen?
Via het buurtinitiatief.
Saleh verwacht dat hij in de 
komende weken leert hoe hij een 
bedrijfsplan opstelt en hoopt de 
gemeente als eerste investeerder 
binnen te halen.  

Saleh Al Midani Ruimte 
voor 
foto
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06-02-20	

1	

Selectie	verstrekte	informatie	
Bescheiden	Schaal	regeling:		
Toestemming	om	met	P-wet	uitkering	tijdelijk	
te	ondernemen	
		
	

Aan	deze	informatie	uit	2019	kunnen	geen	
rechten	worden	ontleend	 |	1	

	
GEEN	Bescheiden	schaalregeling?	
Bedrijfskosten	mogen	niet	worden	meegenomen			
Alle	inkomsten	worden	100	%	gekort	

Wat	heeft	deelnemer	aan	de	
Bescheiden	Schaal	regeling	?		

•  Idee	eigen	bedrijf	uitproberen	;	geen	hobby	meer		
•  Nieuwe	vaardigheden	aanleren	
•  Kansen	vergroten	op	betaald	werk		
•  Door	aanvullende	uitkering	beperkt	risico	
•  Noodzakelijke	kosten	mogen	worden	meegenomen	

mits	in	verhouding	tot	de	omzet	

06-02-20	 Via	Invoegen	|	Koptekst	en	voettekst	kunt	
u	de	tekst	wijzigen	 |	2	

Contacten	waarmee	de	
ondernemer	te	maken	krijgt		
•  W.P.I.	(	klantmanager	en	inkomensconsulent	)			
•  	Belastingdienst		
•  Kamer	van	Koophandel	

06-02-20	 Via	Invoegen	|	Koptekst	en	voettekst	kunt	
u	de	tekst	wijzigen	 |	3	

Deelnemer	is	goed	voorbereid	en	
heeft	(bijna)	een	betaalde	opdracht?			

•  Dan	pas	een	aanvraag		Bescheiden	Schaal	Regeling	indienen	
•  	Eerder	een	aanvraag	indienen	heeft	geen	zin	

06-02-20	 Via	Invoegen	|	Koptekst	en	voettekst	kunt	
u	de	tekst	wijzigen	 |	4	

Voorbeeld	van	enkele	regels			
	

•  Tot	23,5	uur	per	week	werken		als	zzp-er	
•  Verplicht	aangifte	inkomstenbelasting	doen	en	als	particulier	
•  Niet	in	strijd	met	wettelijke	voorschriften	
•  Marktconforme	prijs	

•  Zakelijke	administratie	inzichtelijk	
•  Geen	langlopende	verplichtingen	aangaan		
•  Vaste	periode	toestemming,	dus	altijd	einddatum	

•  Let	op:	de	gemeente	wil	in	de	toekomst	iedereen	een	
groepsvoorlichting	BSR	aanbieden		

06-02-20	 Via	Invoegen	|	Koptekst	en	voettekst	kunt	
u	de	tekst	wijzigen	 |	5	

Ondernemend	Participeren			
+	Bescheiden	Schaal	Regeling			
•  Mogelijkheden	te	ontwikkelen		
•  Vallen	en	opstaan	mag		
•  Je	houdt	contact	met	de	klantmanager	OP	
•  Verlenging	BSR	aanvragen	mogelijk,	moet	wel	onderbouwd	
•  Ook	beoordelen	of	betaald	werk	in	loondienst	mogelijk	is	geworden	door	groei		
•  Of	misschien	meer	uren	ondernemen?	
•  Want	het	is	werken	aan	re-integratie	
•  Helemaal	of	deel	eigen	inkomen	gaan	verdienen	is	doel		
	

06-02-20	 Via	Invoegen	|	Koptekst	en	voettekst	kunt	
u	de	tekst	wijzigen	 |	6	

BIJLAGE 3.  BESCHEIDEN SCHAALREGELING 
GEMEENTE AMSTERDAM
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