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Mensen die in zware problemen verkeren – schulden, 
maatschappelijk isolement, moeizame communicatie 
met instanties – komen er vaak alleen niet uit, maar 
samen met lotgenoten wel. 
Vanuit die constatering ondersteunt en stimuleert 
Wikistad de ontwikkeling van zelfsturende groepen 
in Amsterdam-Noord, -West en -Zuidoost. Dit doen 
wij op ‘plekken van vertrouwen’ zoals vestigingen van 
de Voedselbank en buurtkamers. Deze fungeren als 
Broedplaatsen van Sociale Veerkracht.
De groepen werken aan zelf gekozen doelen op het 
terrein van zelfhulp en emancipatie, inzet voor de 
buurt en gezamenlijke inkomensvorming. Wat blijkt? 
In uiteenlopende situaties en op uiteenlopende wijze 
heeft deze manier van werken een zeer positief effect. 
Het geeft de groepsleden bovendien weer energie. 
Het levert ook een methodiek en een strategie op 
voor de toekomst.
 
Het doel is om samen met mensen zelf, de betrok-
ken instellingen én de lokale overheid te werken aan 
nieuwe concepten en methodieken en al doende van 
elkaar te leren. Waar botst en schuurt het en waar kan 
het beter? We kijken daarbij ook naar andere bottom 
up ontwikkelingen waarmee we stedelijk of landelijk 
verbinding willen leggen.

In dit eerste jaar hebben wij samengewerkt met 
diverse partijen. De noodzakelijke financiering kwam 
deels van de gemeente Amsterdam en betrokken 
stadsdelen maar voor een groot deel ook van de be-
trokken fondsen. Op de laatste pagina worden deze 
met name genoemd. 

Dit verslag vloeit mede voort uit de opdracht van de 
gemeente Amsterdam (programma Vertrouwen in de 
Stad) om methodische handvatten voor deze aanpak 
te bieden.

Dit verslag is een momentopname. Het werk gaat 
door. Bij het ter perse gaan van dit verslag zijn er 
alweer nieuwe ontwikkelingen, stappen voorwaarts en 
ook hier en daar een pas op de plaats. Dat hoort er 
bij. In een volgende publicatie zullen wij u hier verder 
over informeren.

Ik dank alle betrokkenen – niet in de laatste plaats al 
die bewoners die zich ingezet hebben voor de ver-
betering van hun eigen positie én die van lotgenoten 
– voor hun inspanningen en hoop dat u met plezier 
kennis zult nemen van onze ‘avonturen’ in dit eerste 
jaar.
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Inleiding 

------------------------------------------------------------------------
‘Ik zit nog steeds in de shit, maar ik voel mij veel 
beter dan een jaar geleden.’ José Schaap uit Am-
sterdam Noord heeft een schuld van enige tiendui-
zenden euro. Ze ligt nogal eens in de clinch met 
instanties en verzet zich tegen de maatschappelijke 
stigmatisering als ‘niet deugende armoedzaaier’. 
------------------------------------------------------------------------ 

In Amsterdam-Noord bouwen bewoners, gefaciliteerd 
door lokale organisaties en met steun van Wikistad, 
tussen medio 2013 en medio 2014 de Blijf in Bewe-
ging community op. Deze concentreert zich in het 
gebied in en rond de Vogelbuurt. José Schaap is de 
kersverse voorzitter van de kerngroep en daarmee 
een belangrijke drager van de community. Deze be-
staat voornamelijk uit mensen met een smalle beurs. 
Zij zijn klant bij de voedselbank of hulporganisatie 
Doras. Hun problemen zijn vergelijkbaar met die van 
José. 

Met Blijf in Beweging kunnen zij met elkaar en onder 
eigen regie werken aan de verbetering van hun posi-
tie. Dit werkt. José heeft bijvoorbeeld haar onmacht 
kunnen doorbreken en ruimte in haar hoofd gekregen. 
Bovendien kan ze haar talenten weer gebruiken en 
heeft hierdoor haar gevoel van eigenwaarde terug.
José staat samen met voorlopers Annet Bos uit Am-
sterdam-West en Sandra van de Wal uit Amsterdam-
Zuidoost centraal in dit verslag over de initiatieven van 

Wikistad met groeps- en community-ontwikkeling, 
van medio 2013 tot medio 2014. 
Het gaat in alle gevallen om mensen in kwetsbare 
posities. Zij hebben geldzorgen en schulden - soms 
dreigt huisuitzetting. Hun relatie met instanties is 
moeizaam. Zij kampen met maatschappelijk isolement 
en werkloosheid. Deze problemen hebben doorgaans 
een verlammende werking. Mensen trekken zich... 
Hun relatie met instanties is moeizaam. Zij kampen 
met maatschappelijk isolement en werkloosheid. 
Deze problemen hebben doorgaans een verlam-
mende werking. Mensen trekken zich... trekken zich 
letterlijk terug achter de voordeur. Gevoelens van 
onmacht stapelen zich op. 

Die onmacht kan doorbroken worden. De mensen die 
binnen een community in beweging komen, vormen, 
samen met mensen in vergelijkbare posities, zelfstu-
rende groepen. Zij benoemen zelf hun problemen en 
maken plannen om daar uit te komen en om nieuw 
perspectief te creëren. 
Momenteel zijn zij nog met (te) weinig. Bij de Voed-
selbank blijven veel mensen steken in de consumptie 
van particuliere hulp en zien het (nog) niet als optie 
om samen met anderen hun situatie te doorbreken. 
Voor de reguliere hulpverlening is groepsvorming in 
combinatie met zelfregie veelal een nog onbekend 
fenomeen. Het kan ook botsen met de eigen professi-
onele aanpak. Als deze al van groepsvorming uitgaat, 
dan in principe gecombineerd met regie vanuit de 
instelling. Terwijl juist in de combinatie groep-zelfre-
gie de uitdaging en inspiratie ligt: op basis van eigen 
inzichten samen bouwen aan een toekomst.
 
Wikistad levert een bijdrage aan een samenleving 
waarin mensen en hun samenlevingsverbanden zelf 
het uitgangspunt vormen bij het formuleren van 
problemen én oplossingen. De overheid sluit aan. 
Vanuit die filosofie is Wikistad het afgelopen jaar als 
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INSpIrAtIe eN uItGANGSpuNteN
Ons plan om zelfstandige groepen te ondersteunen 
en te stimuleren is geïnspireerd op onze ervaringen
binnen de Voedselbank in Amsterdam. De Voed-
selbank biedt mensen in crisissituaties met acute 
noden concrete hulp in de vorm van een voed-
selpakket. Als vrijwilligers – eerder betrokken bij 
de oprichting – zagen wij dat het belang van de 
Voedselbank voor veel klanten uitstijgt boven dat 
voedselpakket. 

De betrouwbaarheid van vrijwillige hulp, het luiste-
rend oor van de vrijwilligers en contact met lotge-
noten maakt de uitgiftepunten van de Voedselbank 
tot plekken van vertrouwen en ontmoeting. Wij 
zagen mensen weer tot bloei komen: door deel-
name aan de Op Eigen Kracht-training of doordat 
zij vrijwilliger werden. Sommigen werden ronduit 
ondernemend. Vaak gebeurde dat in groepsver-
band. 
Maar we zagen ook dat veel klanten blijven steken 
in de hulpvraag en in hun onmacht. En als ze die 
eenmaal willen doorbreken, zijn hun mogelijk-
heden beperkt. Vrijwilligers van de Voedselbank 
komen niet toe aan een stimulerende rol in die 
groepsvorming. Het verzamelen van voldoende 
voedsel voor een toenemende klantenstroom is al 
moeilijk genoeg. 

Daarom jaagt Wikistad sinds 2013 de ontwikkeling 
aan waarin klanten samen weer het heft in handen 
nemen. Aansluitend op de bestaande praktijken 
ondersteunen, stimuleren en faciliteren wij het 
werken in groepen op basis van zelfregie. Ons doel 
is klanten uitdagen en mogelijkheden bieden om 
op een ondernemende wijze maatschappelijk mee 
te doen. Met welke activiteiten dit vorm krijgt, is 
aan hen. 

We bereidden ons in 2013 voor op activiteiten die:
•  de sociale cohesie in de wijk bevorderen (tegen-

gaan van eenzaamheid, schoonmaken in de 
buurt);

•  gericht zijn op eigen positieverbetering (koken, 
groenten verbouwen, kleding herstellen);

•  gebruik maken van ervaringsdeskundigen en 
schuldtoeleiding (onderlinge steun en delen van 
kennis);

•  inkomsten (groot en klein) genereren, gebaseerd 
op gezamenlijk ontwikkelde plannen. 

Vooral het experimenteren met de laatste doelstel-
ling vindt Wikistad van belang. Het prikkelt ons en 
anderen. Kan deze groep, waar de arbeidsmarkt 
niet op zit te wachten, toch – hoe kleinschalig ook 
– vormen van betaalde arbeid realiseren? Wikistad 
formeert in 2013 een aanjaagteam waarin ook 
actieve klanten en betrokken professionals van de 
Voedselbank uit Noord, West en Zuidoost zitting 
namen. Tussen september 2013 en september 
2014 doen we onze eerste ervaring op.

We sluiten aan op aanwezige dynamiek en moge-
lijkheden en bouwen zoveel mogelijk met de lokale 
dragers daarop voort.

1 Wat we doen
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aanjager gestart met het stimuleren en faciliteren van 
deze groepsontwikkeling in Amsterdam Noord, West 
en Zuidoost. Dit doen we zo mogelijk samen met 
lokale uitvoeringsorganisaties. De doelen die men-
sen zelf stellen, behelzen zelfhulp en emancipatie, 
wederkerigheid gericht op de buurt en (coöperatieve) 
inkomensvorming. 

De vestigingen van de Voedselbank in deze gebieden 
vormen het gemeenschappelijk beginpunt. Voor veel 
mensen in een moeilijke positie is dit naast een plek 
voor hulp, een plek van vertrouwen. 
Elke week staan hier solidaire vrijwilligers klaar met 
een pakket en een praatje. Aan de koffietafel ko-
men ze in gesprek met lotgenoten. Deze plekken 
van vertrouwen vormen voor ons en de klanten een 
vertrekpunt naar een nieuw begin om samen plannen 
uit te broeden en om weer perspectief in het leven te 
creëren. Een broedplaats van sociale veerkracht. 
Ook buurtkamers in de buurt van voedselbankvesti-
gingen kunnen zo’n broedplaatsfunctie hebben voor 
mensen in een kwetsbare maatschappelijke positie. 
In alle situaties is de ontwikkeling daarvan – enigszins 
toevallig – in handen van dezelfde organisatie, te 
weten Wijze Wijk. Daarmee brengen wij een goede 
combinatie tot stand omdat zienswijzen en aanpak 
goed op elkaar aansluiten. 
In elke situatie gaan we anders te werk omdat de 
lokale situatie – de mensen en hun omgeving – altijd 
verschillend is. In deze publicatie doen we verslag van 
onze aanpak, de methodiek die dit – ondanks al die 
verschillen – oplevert èn van onze toekomstplannen. 

De plekken van  
vertrouwen vormen  
een vertrekpunt naar een 
nieuw begin.



zij klanten van de Voedselbank en Doras en andere 
bewoners van Noord letterlijk in beweging onder de 
noemer Noorderpark in Beweging. 
Ook zijn klanten van de Voedselbank aangesloten 
bij Kunstclub de Meeuw Vrouwen van de Eeuw. 
In buurthuis de Meeuw maken zij sinds drie jaar 
creatieve producten van voorwerpen die geen 
functie meer hebben. Welzijnsorganisatie Combi-
wel begeleidt hen.

AANSluIteN bIJ WAt er IS…
Wikistad sluit aan bij de dynamiek die Els Anne-
garn teweeg heeft gebracht. Zo ondersteunen we 
bijvoorbeeld de organisatie van de Noorderpark-
loop van 10 november 2013 en houden we een 
sponsorloop die tienduizend euro oplevert. Beiden 
zijn een groot succes. Voor de helderheid: het suc-
ces van Els en Doras. 
Begonnen met een klein groepje heeft Noorder-
park in Beweging inmiddels al honderd deelne-
mers. Zij lopen of wandelen wekelijks en vallen 
voor Els enthousiasme. Geleidelijk krijgt de or-
ganisatie body doordat mensen doorgroeien tot 
assistent-trainer en – naast Els – verantwoordelijk-
heid nemen voor de organisatie.
Wikistad verbindt deze actieve mensen binnen 
Doras, Combiwel en het Leefkringhuis met elkaar 
onder de noemer Blijf in Beweging. We organi-
seren ondermeer in november 2013 een zoge-
naamde Powertafelbijeenkomst. Deze wordt druk 
bezocht. De vijftig aanwezigen hebben vooral veel 
belangstelling voor kookactiviteiten. 

Sinds eind 2013 hakt, kookt en bakt de kookgroep 
All for One, samengesteld uit een groep klanten van 
het Leefkringhuis en de Voedselbank, vanuit Buurt-
kamer het Koekoeksnest aan het Koekoeksplein. Zij 
ontwikkelen zich in rap tempo. Acte de presence 
geven zij al op verschillende evenementen, zoals de 
Wintermarkt en een sport- en speldag in het kader 
van de Buurtcamping in het Noorderpark. Ook 
koken zij in opdracht van verschillende partijen. De 
groep besteedt uitgebreid aandacht aan de vraag 
van klanten en hoe ze hen het best kan bedienen. 
Kunstclub de Meeuw Vrouwen van de Eeuw orga-
niseert in januari 2014 een Opkikkerbijeenkomst 

voor klanten van de Voedselbank. Zij krijgen van 
hen een zogenaamde Opkikkertas met allerlei 
spullen, verzameld tijdens een Crowd Funding, 
een sponsor-in-natura-actie bij ondernemers in de 
buurt. De tas is een soort after-kerstpakket voor 
de koudste maand. Dit wordt een groot succes. In 
totaal zamelen zij 14.500 artikelen in, goed voor 
1050 tassen. Deze delen zij op 29 januari uit. 
Op initiatief van Wikistad biedt deze Kunstclub de 
Meeuw de Opkikkertas ook aan als Goody Bag aan 
de Dienst Werk en Inkomen (DWI) om uit te delen 
aan de bezoekers van de Omarmconferentie Am-
sterdam, op 20 februari 2014. Met de opbrengst 
investeren zij weer in hun activiteiten.

...eN VerDer bouWeN
Begin maart 2014 herhalen wij de Powertafelbij-
eenkomst. Weer komen er vijftig mensen. Zij willen 
Blijf in Beweging uitbouwen tot een zelfstandige 
community voor de Vogelbuurt. Hiervoor richten 
zij een kernteam op met José Schaap als voorzit-
ter. Blijf in Beweging organiseert in augustus 2014 
onder meer een sport- en speldag tijdens de 
Buurtcamping in het Noorderpark. Ook heeft de 
community een naaicollectief opgezet dat produc-
ten wil gaan verkopen.

Wikistad is tevreden met wat ze binnen een jaar in 
Noord teweeg brengt. Maar ziet ook dat de Blijf in 
Beweging-community nog lang niet duurzaam is. 
Zij moet nog meer produceren, actiever worden in 
de buurt en ervaringsdeskundigen beter inzetten. 
De community, tot stand gekomen door bundeling 
van krachten van bewoners, kan in de praktijk schu-
ren met instellingsbelangen. Bovendien bestaat de 
groep nog voornamelijk uit vrouwen. Waar blijven 
de mannen?
Wij hebben vertrouwen in de bewoners als belang-
rijke spil in de community. Groepsleden eenmaal in 
beweging, blijven doorgaan. Alleen al doordat de 
kwaliteit van hun leven sterk toeneemt. Daarom zet 
het Leefkringhuis samen met Wikistad de aanpak 
waarin actieve bewoners de basis vormen om 
andere mensen te activeren, voort. We investeren 
samen met het vermogensfonds Fundatie Van den 
Sandheuvel Sobbe in vier initiatieven: All for One, 
het naaicollectief, de gezamenlijk sport- en spele-
venementen in samenwerking met Noorderpark in 
Beweging en een ambachtelijk initiatief, interessant 
voor mannen. 

ZuIDooSt: omArmING 
VAN De VoeDSelbANk
In Zuidoost is de nood het hoogst en de passiviteit 
onder klanten het grootst, zo ervaart de organisa-
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WeSt: Foor el-QAAr
Foor El-Qaar start in 2009. Daarmee vormt dit 
initiatief het feitelijke begin van het fenomeen zelf-
sturende groepen bij de Voedselbank Amsterdam. 
Tijdens een Op Eigen Kracht-Training (uitgevoerd 
door Doras, de lokale maatschappelijke hulp orga-
nisatie) hoort Annet Bos van de Voedselbank in De 
Baarsjes over de mogelijkheid een bewonersinitia-
tief te realiseren met subsidie. Zij laat zich uitdagen 
tot het nemen van een cursus Koken voor Weinig. 
Daaruit ontstaat Foor El-Qaar. 

AANSluIteN bIJ WAt er IS…
Foor El-Qaar ontwikkelt verschillende activitei-
ten. De cursus Koken Voor Weinig is voor andere 
voedselbankklanten en ouderen in de buurt. Deze 
cursus herhalen ze later in Huis van de Wijk de 
Tagerijn. Aansluitend verzorgen zij catering in 
opdracht. Foor El-Qaar brengt een krant uit voor 
voedselbankklanten met daarin onder meer tips 
om geld te besparen en voor weinig geld deel te 
nemen aan activiteiten. Ze organiseren een kle-
dingbank, modeshows, toneellessen en activiteiten 
met, voor en door kinderen.
Begin 2014 slaat Foor El-Qaar haar vleugels uit 
en wordt, naast de Tagerijn, actief in vier nieuwe 
locaties in West: de buurtkamers de Bestevâer en 
de Havelaar, studentenbroedplaats Liverpool en 
ouderencentrum de Boeg. Foor El-Qaar bestaat 
op dat moment uit een groep van dertig mensen. 
Op verzoek van verschillende instellingen verzorgt 
de groep elke week een groot aantal maaltijden. 
Inmiddels is een deel van de groep op eigen initi-
atief verder gegaan met haar eigen kookactiviteit. 
Foor El-Qaar concentreert zich op Buurtkamer de 
Bestevâer en de Tagerijn.
Foor El-Qaar draagt actief bij aan de armoedebe-
strijding in Amsterdam. Ze wil mensen met een 
smalle beurs aan de samenleving laten deelnemen, 
zorgen dat zij zich daarin prettig voelen en zich 
kunnen ontwikkelen. 

…eN VerDer bouWeN.
Sinds 2012 stimuleert en ondersteunt Wikistad 
Foor El-Qaar bij het verwezenlijken van haar ambi-
ties. Foor El-Qaar wil uiteindelijk een zelfstandige 
wijkonderneming worden. In 2013 brengen we een 
samenwerking tot stand tussen Foor El-Qaar en de 
lokale stichting BesteBuren, een bewonersinitiatief. 

Deze stichting heeft de eindverantwoordelijkheid 
over Buurtkamer de Bestevâer. Foor El-Qaar krijgt 
hier letterlijk en figuurlijk de ruimte om zich verder 
te ontwikkelen. 
Een wijkonderneming wordt Foor El-Qaar niet 
zomaar. Hun provisorische werkwijze is inspirerend, 
maar er is nog geen opzet voor een heldere orga-
nisatiestructuur. En hoewel deelnemers onderling 
erg solidair zijn, leiden onduidelijkheden en ge-
brekkige communicatie daarover snel tot conflic-
ten. Foor El-Qaar kan de de methodische inzet van 
ervaringsdeskundigheid en het communiceren van 
haar resultaten met de beoogde partners verder 
ontwikkelen. De dagelijkse praktijk laat immers 
zien dat zij met haar ervaringsdeskundigheid veel 
mensen bereikt. Maar hoe maak je dat iedereen 
duidelijk?
Wikistad helpt Foor El-Qaar met de versterking van 
haar aanpak en ondersteunt haar met het verwer-
ven van erkenning voor de inzet van ervarings-
deskundigheid. Hiervoor heeft Wikistad plannen 
ingediend bij de gemeente Amsterdam, stadsdeel 
West en het Oranje Fonds. Deze zijn medio 2014 
gehonoreerd. Wikistad biedt Foor El-Qaar nu 
dagelijkse coaching en er is subsidie beschikbaar 
voor bedrijfsinvesteringen (van workshops tot 
materialen). 
Foor El-Qaar wil in verschillende buurten voor 
mensen in armoede en isolement een formule ont-
wikkelen voor een sociaal restaurant, waar mensen 
met elkaar aan tafel gaan. Hiervoor ontwikkelt Wi-
kistad verschillende instrumenten en zet deze in op 
basis van vraag, behoeften en mogelijkheden ter 
plekke. De bedoeling is dat lokale groepen deze 
instrumenten overnemen.

NoorD: blIJF IN beWeGING
Samen met het Leefkringhuis start Wikistad in sep-
tember 2013 een groepsprogramma voor klanten van 
de Voedselbank. De groep is begonnen als burgeri-
nitiatief en is nu een kleine hulporganisatie. Mensen 
met een prangende hulpvraag, bijvoorbeeld bij 
dreigende huisuitzetting, worden hier zo snel moge-
lijk geholpen. Dit doet het Leefkringhuis onder meer 
door het bieden van hulp via de Voedselbank, die 
het in Noord runt. Klanten hebben een groot vertrou-
wen in het Leefkringhuis. Daarom wil het samen met 
Wikistad op basis van dit vertrouwen mensen ook 
kansen bieden en zelfsturende groepen faciliteren. 

In Noord bestaat in september 2013 nog geen initi-
atiefgroep als Foor El-Qaar. Wel is duurloopster en 
maatschappelijk werkster bij Doras (organisatie voor 
maatschappelijke dienstverlening) Els Annegarn hier 
actief. Op heel eigen en onorthodoxe wijze brengt 

erken de inzet van 
ervaringsdeskundigen.
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2 Hoe wij het doen

VerScHIlleNDe WeGeN, 
VerGelIJkbAre metHoDeN
Van september 2013 tot en met september 2014 werkt 
Wikistad lokaal in Amsterdam-Noord, -West en -Zuid-
oost. We sluiten aan bij bestaande praktijken om die te 
versterken of te benutten voor nieuwe ontwikkelingen. 
Dit brengt verschillende benaderingen met zich mee. 
In West ondersteunt Wikistad Foor El-Qaar. Samen 
richten we een buurtkamer in als werkplaats en ‘labora-
torium’ in de buurt van de Voedselbank. 
In Noord is Wikistad actief voor het Leefkringhuis, 
Doras en Combiwel. Hun activeringsprojecten voor 
een vergelijkbare doelgroep verbinden we tot de 
Blijf in Beweging gemeenschap. We hebben nu een 
kerngroep opgericht en dragen de sturing over aan de 
deelnemers. 
In Zuidoost heeft Wikistad vanaf december 2013 aan-
sluiting bij de Casa Jepi Makandra; een vereniging van 
voornamelijk bewoners in kwetsbare positie – vaak ook 
met inkomens – en schuldenproblematiek. Samen met 
hen willen we klanten van de Voedselbank mobiliseren. 
Nu, in de herfst van 2014 ondernemen op elk van deze 
plaatsen groepen zelf activiteiten. Vanuit de Voedsel-
bank en nabijgelegen buurtkamers. Deze activiteiten 
bestaan uit bewegen, koken en cateren, knutselen en 
de aanpak van schuldproblemen. Binnen deze groe-
pen zijn er ervaringsdeskundigen met ondernemende 
plannen waar de gemeenschap baat bij kan hebben. 
Deels bouwen zij samen met Wikistad voort op be-
staande plannen of scherpen wij deze in overleg met 
hen aan. Met name in Noord gebeurt dit. Degenen 
met wie Wikistad samenwerkt, zijn mensen die van el-
kaar en anderen willen leren en elkaar willen inspireren. 
Zij zijn het uitgangspunt voor ons toekomstig program-
ma. Wij willen deze mensen ook met elkaar in contact 
brengen, maar daarover later meer. Eerst laten we zien 
dat er, ondanks de grote verschillen in benaderingen 
tussen de projecten, een rode draad zit in de aanpak.

roDe DrAAD: 
oNtWIkkelING IN DrIe FASeN
Zo’n rode draad zit in de ontwikkelingsprocessen 
die zowel individuen als groepen doormaken. In dat 
proces nemen zij individuele èn groepsbeslissingen. 
Wikistad sluit hierop aan en stimuleert hen.

Hoe zien die individuele- en groepsprocessen eruit?
------------------------------------------------------------------------
•  Fase 0: De nul-situatie. Mensen met meer-

voudige problematiek: schulden, maatschappelijk 
isolement en gebrekkig contact met instanties. Bij 
hen overheerst het gevoel dat ze geen perspectief 
hebben. Elke dag is overleven.

------------------------------------------------------------------------
•  Fase 1: knop omzetten. Mensen treden uit 

hun isolement en doen mee met één of meerdere 
activiteiten. In groepsverband doorbreken zij de 
cirkel van onmacht. Dat kan door in te stappen op 
een (tijdelijk) bestaand aanbod of door – in tweede 
instantie – zo’n aanbod te helpen realiseren.

------------------------------------------------------------------------
•  Fase 2: blijf in beweging. Sommige mensen 

blijven actief in groepsverband. Zij gaan koken, 
samen joggen of wandelen, knutselen of tuinieren. 
Anderen verlaten de groep en ontwikkelen zich 
individueel verder. We richten ons hier vooral op de 
eerste groep.

------------------------------------------------------------------------
•  Fase 3: Stip aan de horizon. Mensen formule-

ren samen een perspectief. Ze ontwikkelen bijvoor-
beeld samen activiteiten voor de buurt (buurteve-
nementen, projecten voor ouderen), organiseren 
zelfhulp en -ontplooiing (administratie, opvoeding) 
of realiseren verdiensten (catering).

Deze processen zijn zichtbaar in onze Broedplaatsen 
in Noord, West en Zuidoost.

tie van de Voedselbank. Voor Wikistad is het een 
uitdaging om zoals in Noord verandering teweeg 
te brengen. Onr eerste contact met de Voedsel-
bank in Zuidoost levert een thuisrestaurant op dat 
Morela Philips, klant van de voedselbank, met hulp 
van Wikistad initieert. Sindsdien is de Voedselbank 
in Zuidoost in reorganisatie. 

AANSluIteN bIJ WAt er IS…
Omdat de Voedselbank sinds haar reorganisatie 
weinig ruimte heeft, zoekt Wikistad in de directe 
lokale omgeving aansluiting bij initiatieven met 
kwetsbare groepen die (deels) ook klanten zijn van 
de Voedselbank.

casa Jepi makandra
Casi Jepi Makandra ligt op driehonderd meter af-
stand van één van de uitdeelpunten van de Voed-
selbank. Deze buurtkamer is opgezet door Wijze 
Wijk en wordt gefinancierd door de woningbouw-
verenigingen Eigen Haard en Stadgenoot en door 
stadsdeel Zuidoost. Aanvankelijk is Wijze Wijk hier 
twintig uur per week actief maar gaandeweg kan 
het steeds meer werkzaamheden overdragen aan 
bewoners. Nu worden de geprofessionaliseerde 
bewoners Sandra van de Wal en Herman Ooster-
baan betaald voor hun diensten en coacht Wijze 
Wijk nog maar circa vier uur per week. De buurtka-
mer functioneert vooral op basis van zelfbeheer. 

Vanaf februari 2014 verbindt Wikistad zich met 
Wijze Wijk en Casa Jepie Makandra. Sindsdien 
ontwikkelen wij samen initiatieven. 

thuisrestaurant Nena 
Als klant van de Voedselbank volgde Morela Philips 
in 2013 de training Op Eigen Kracht. Dit gaf haar 
nieuwe energie. Daarom wilde zij wat terugdoen.
Gesteund door Wikistad en de organisatie Op 
Eigen Kracht is Morela vanuit huis gaan koken voor 
buurtgenoten. Momenteel kookt zij ook op don-
derdag in Casa Jepi Mekandra. Mensen van Casa 
Jepi Makandra helpen haar weer ‘s maandags met 
haar thuisrestaurant Nena. 

…eN VerDer bouWeN
Met de dragers van Casa Jepi Makandra zet 
Wikistad een infrastructuur op waarbinnen nieuwe 
initiatieven kunnen aansluiten op de voedsel-
bankvestiging aldaar. Hierbij maken wij dankbaar 
gebruik van onze ervaringen elders in de stad en 
van datgene wat er al in Casa Jepi Makandra aan-
wezig is. Zo werken Casa en Wikikstad samen met 
bewoners aan het programma Blijf in Beweging 
op in Noord en een zelfhulpgroep voor financiële 
problemen.
Met dit programma wendt Wikistad zich tot de 
lokale voedselbankorganisatie en tot Stichting 
MaDi Zuidoost. Een breed gedragen initiatief dat 
verder bouwt op wat wij reeds realiseerden is nu in 
de maak. 

VIrAle VerSpreIDING Door 
oNDerlING coNtAct 
Onderling verkeer en samenwerking tussen de 
initiatieven in Noord, West en Zuidoost komt op 
gang. Annet Bos droeg haar ervaringen met Foor 
El-Qaar over op Noord waar nu ook All for One 
opdrachten binnenhaalt en ondermeer kookt bij 
evenementen van Blijf in Beweging. 
Zoals hierboven genoemd toog Wikistad met 
het voorbeeld van Noorderpark in Beweging 
naar Zuidoost. Noord raakte weer geïnspireerd 
door initiatieven uit Zuidoost en heeft nu ook een 
programma schuldtoeleiding, hier onder leiding 
van Sandra van der Wal, coördinator van Casa Jepi 
Makandra. En naar voorbeeld van deze buurtkamer 
is er nu ook een initiatiefgroep voor een buurtka-
mer in de Volewijk onder de titel “LekkerThuis”. 
Groepsleden willen met de formule Zelfhulp Is 
Toekomst (ZHIT) hun problemen oplossen. 

Groepsleden, eenmaal 
in beweging, blijven 
doorgaan.
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WeSt 
Foor El-Qaar bevindt zich al een tijd in de laatste fase. 
Bijzonder is dat de trekkers alleen bij de knop om–
fase professionele ondersteuning krijgen en daarna 
zichzelf ontwikkelen. Pas in een later stadium onder-
steunen Wikistad en Stichting BesteBuren hen weer.
De bewegingsfase geven de trekkers vrijwel geheel 
op eigen kracht vorm. Inmiddels genereren zij ook 
verdiensten die ze weer investeren in Foor El-Qaar. 
Foor El-Qaar mobiliseert nieuwe groepen en wil dit 
verder uitbouwen. DWI verwijst zelfs cliënten door 
naar Foor El-Qaar. Met Wikistad en Stichting BesteBu-
ren zet Foor El-Qaar nu in partnerschap een vervolg-
plan in. Nu coachen Wikistad en Besteburen Foor 
El-Qaar op diverse terreinen; van communicatie tot 
bedrijfsontwikkeling. Deze coaching vereist van beide 
partijen veel investering want Foor El-Qaar is gewend 
op provisorische wijze zo autonoom mogelijk te ope-
reren. Bovendien is de organisatie sterk afhankelijk 
van één persoon.

NoorD 
In september 2013 sluit Wikistad zich in Noord aan. 
Noord zit dan in de Bewegingsfase. Hier bestaan 
namelijk al enkele projecten. Gezamenlijk breiden we 
faciliteiten uit en verbinden deze en nieuwe projecten 
met elkaar. 
Er komen hier nieuwe initiatieven tot stand zoals een 
kookgroep en een naaicollectief. 
De deelnemers zetten een eerste stap naar zelfsturing 
door een kerngroep samen te stellen met vertegen-
woordigers uit de projecten. Ervaringsdeskundigen 
maken vooral zelf plannen. De Powertafels zijn hierin 
een belangrijke stimulans. De ervaringsdeskundigen 
gaan nu met de lokale organisaties verder. Samen-
werking is hier het devies. 

ZuIDooSt 
Wikistad werkt hier samen met een groep onderne-
mende ervaringsdeskundige burgers in de Buurtwerk-
kamer Casa Jepi Makandra. Zij ontwikkelen diverse 
activiteiten met coaching van Wijze Wijk en financiële 
steun van Eigen Haard, Stadgenoot en stadsdeel 
Zuidoost.
Wikistad mobiliseert samen met Casa Jepi Makandra 
klanten van de Voedselbank. Wikistad ondersteunt 
een loopgroep, een thuisrestaurant en schuldhulpver-
lening door een ervaringsdeskundige. 
Sommigen ervaringsdeskundigen zitten al in de 
perspectieffase. Wikistad wil met hen klanten van de 
Voedselbank bij wie ‘de knop nog om moet’, mobili-
seren. Daarmee nemen deze ervaringsdeskundigen 
dus een deel van de taken van professionals over die 
dan weer meer een faciliterende en partnerschapsrol 
krijgen. Terwijl deze ervaringsdeskundigen in eerste 

instantie binnenkomen als kwetsbare en sociaal geïso-
leerde bewoner, zijn ze nu dus verantwoordelijk voor 
succesvolle dienstenactiviteiten.
Ook naar Casa Jepi Makandra stuurt DWI klanten door.

FAcIlItereNDe coAcHeS: DoeN eN NIet-DoeN
Mensen en groepen die het stuur op hun leven kwijt 
zijn, beslissen zelf hoe zij hun problemen aanpakken. 
Anderen kunnen daar als coach een mobiliserende, 
stimulerende of faciliterende rol in hebben. Voor hen 
formuleren wij doens en niet-doens. Deze zijn zowel 
bruikbaar voor de professionals die binnen het sys-
teem opereren als voor solidaire burgers en ervarings-
deskundigen. 

In elk van de drie stappen (de knop om, blijf in be-
weging en stip aan de horizon) benoemen wij doens 
en niet-doens. We putten hierbij uit eigen ervaring. 
Essentieel in de hele coaching is de waardering van 
eigenzinnige en ondernemende ervaringsdeskundi-
gen. Daarom laten wij ook drie ervaringsdeskundi-
gen, trekkers van initiatieven, zelf aan het woord. We 
hebben de drie ook gevraagd zich te buigen over de 
doens en niet-doens.
Annet, Sandra en Jose zijn alle drie ‘van ver gekomen’ 
en kampen nog dagelijks met de resten van hun pro-
blemen. Ze hebben op bewonderenswaardige wijze 
‘teruggeknokt’, maar vinden binnen de huidige ver-
houdingen niet altijd direct een gewillig oor. Ze willen 
nu hun eigen plan en idee inzetten. We beginnen met 
een korte kennismaking.
 

In elk van de stappen 
benoemen we doens 
en niet-doens.
We putten hierbij uit
eigen ervaring.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Annet bos

Oprichtster van Foor El-Qaar in Amsterdam West na deelname aan 
de cursus Op Eigen Kracht. 

Ze werd mishandeld door haar man, scheidde van hem in 2007 en keerde met 
haar vier kinderen vanuit belgië terug naar Nederland. Door schulden had ze 
weinig geld en kwam naar de Voedselbank. toen ze in 2012 met succes haar 
schuldsaneringstraject afrondde, had ze de Voedselbank niet meer nodig. Nu 
volgt ze een opleiding als ervaringsdeskundige en wil onder andere door haar 
ervaringsdeskundigheid te ‘vermarkten’ uit de uitkering. met een kookgroep wil 
ze een popup sociaal restaurant ontwikkelen. Ze wil hier mensen bij betrekken 
en activeren zodat zij vervolgens ook weer zelf verantwoordelijkheid nemen. 
bovendien wil zij bij Foor el-Qaar geld verdienen met cateren en klussen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

José Schaap

Woont in Amsterdam Noord samen met haar man en hikt al meer 
dan vijf jaar tegen een schuld aan die gegroeid is van 30.000 naar 
50.000 euro. Een klik met de maatschappelijke hulpverlening 
kwam tot voor kort niet tot stand maar nu is zij toch met een traject 
voor schuldhulpverlening gestart.

Ze raakte geïnspireerd door de Wikistad-aanpak en door het voorbeeld van 
casa Jepi makandra en zegde haar vrijwilligersactiviteiten bij de Dierenambu-
lance (mét vrijwilligersvergoeding) op. Nu is ze voorzitter van de kerngroep blijf 
in beweging. Haar droom: het realiseren van buurtkamer ‘lekkerthuis’ in de 
Volewijk, naar voorbeeld van casa Jepi makandra. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sandra van der Wal

Woont als alleenstaande moeder met twee kinderen in Amsterdam 
Zuidoost en is ondanks veel tegenslag in haar leven – scheiding, 
ziekte, schulden – altijd actief gebleven. 

In 2005 klopte ze met 15.000 euro schuld aan bij de maatschappelijk dienstver-
lening. In 2012 was haar schuld inmiddels gegroeid tot 30.000 euro en kwam ze 
in een traject voor schuldhulpverlening. Ze werd actief in casa Jepi makandra 
en groeide daar uit tot coördinator. ook is ze lid van het Samen Doen-team, dat 
inkomensproblemen aanpakt. Inmiddels geeft ze eerste hulp aan vijfhonderd 
mensen met schulden. Ze wil als ervaringsdeskundige zichzelf én casa Jepi 
makandra verder ontwikkelen door aanpak van schuldenproblematiek en gaat 
meewerken aan de mobilisatie van klanten van de Voedselbank.

........................................................................................................................................



Doen

De ‘klik’ zoeken 
mensen willen vooral een luisterend oor voor hun 
ervaringen en overwegingen. Neem daar ruimte 
en tijd voor. Werkelijke interesse zonder oordeel is 
cruciaal. 

Aansluiten  
De beslissing om je leven te veranderen en initi-
atief te nemen ligt bij mensen zelf. Dit kun je wel 
stimuleren. bijvoorbeeld via een gesprek aan de 
koffietafel. luister goed naar wat er bij hen leeft 
en speel daarop in zodat mensen ideeën krijgen 
die je kunt helpen realiseren.

plekken van vertrouwen 
plekken van vertrouwen zijn die plaatsen waar 
mensen elkaar ongestoord kunnen ontmoeten, 
gehoord worden en die zij als hun eigen plek be-
schouwen. Vestigingen van voedselbanken hebben 
vaak die functie. mensen kunnen er terecht voor 
een pakket, een kop koffie en een luisterend oor. 
elke week weer. Het verlaagt de drempel om mee 
te doen met een activiteit. 

Niet-Doen

eigen norm centraal
Het gaat verkeerd als mensen zich beoordeeld 
voelen – met het vingertje – door degenen die 
hulp verlenen. Vraag en daag uit ze daarom niet 
uit om een stap te maken en te geloven in nieuw 
perspectief. 

uitgaan van je eigen agenda
Het gaat fout als je eigen aanbod leidend is. Als je 
wilt vasthouden aan de structuur van je organisatie 
en je verbonden acht aan resultaatverplichtingen 
die horen bij een opzet. Dit wil niet zeggen dat je 
eigen agenda helemaal over boord moet. maar er 
is meer kans om het doel te bereiken als je mensen 
hoort over hun eigen emoties, ambities en agen-
da’s. Van daaruit kun je zoeken naar verbinding 
met je eigen agenda.. 

De niet-eigen plek
Spreek niet af op een voor mensen onbekende 
locatie. Dit werpt al gauw een drempel op, zeker 
als het een officiële instantie betreft.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Annet: ‘Bij de Voedselbank voel ik mij weer mens. De vrijwilligers hier maken gewoon een praatje met je 
en luisteren. Bij de hulpverlening voelde ik mij de laatste tijd een nummer. Je krijgt er vooral het gevoel dat 
je dom bent en dat het jouw schuld is dat je in de problemen zit. Ik deed mee met een Op Eigen Kracht-
training. Ik wilde die 20 euro die je krijgt als je de cursus afrondt, echt graag hebben. Trainer Leo Boke zei 
dat we allemaal van elkaar kunnen leren. Dat wij de ervaringsdeskundigen zijn. Daar hoorde ik ook dat je 500 
euro kan verdienen als je een bewonersinitiatief indient. Ik bestelde het boekje Koken Voor Weinig en vervol-
gens hebben we samen zelf de cursus Koken voor Weinig opgezet.’
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fase 1 

‘De kNop om’ 
De uitgangssituatie voor mensen bij de voedselbank of in vergelijkbare positie lijk vaak uitzichtloos. Zonder 
illusies proberen ze te overleven en hebben het gevoel er alleen voor te staan. Het is voor hen moeilijk daar 
alleen uit te komen.  Toch nemen ze zelf het besluit om wat aan hun situatie te veranderen. Ze laten zich over 
de streep trekken om actief te blijven;  door lotgenoten, een vertrouwenwekkende hulpverlener of – heel 
banaal - een premie die wacht aan de eindstreep.

Niet-Doen

Individuele zelfredzaamheid
eenzijdige gerichtheid op individuele zelfredzaam-
heid. mensen hebben behoefte aan individuele tra-
jecten, maar sluit in elk geval aan bij hun behoefte 
om ergens bij te horen en zaken de te delen met 
anderen.

open vraag naar behoeften
open vragen stellen naar behoeften. Daardoor 
wordt het ingewikkeld voor mensen en is het on-
duidelijk wat zij kunnen verwachten.

op eilandje opereren
Groepsbinding van lotgenoten kan leiden tot 
opsluiting en afzondering ten opzichte van andere 
initiatieven. Die worden dan snel als concurrent 
ervaren. Dit beperkt de ontwikkeling van nieuwe 
activiteiten, van de groep en van individuen. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
José: ‘Bij de Powertafelbijeenkomst kon je je aansluiten bij een groepje dat al een activiteit had, bijvoor-
beeld koken, knutselen, tuinieren of bewegen. Ik ging bij Kunstclub te Meeuw zitten. Een leuk clubje. Wat 
zij doen vind ik niet het belangrijkste. Met het idee van Wikistad om een Opkikkertas aan te bieden aan de 
gemeentelijke conferentie viel ik met mijn neus in de boter. Dat was een mooi doel waar wij ook wat geld aan 
overhielden. Bovendien konden wij ons op die conferentie als ervaringsdeskundigen presenteren.’
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fase 2 

‘IN beWeGING blIJVeN’ 
De knop is omgegaan, iemand neemt initiatief. Maar wat dan? Hoe houdt hij zijn activiteit vast? Hoe gaat hij 
verder? Want het aanbod is vaak tijdelijk. Soms gaat hij verder met lotgenoten en nemen zij samen initia-
tieven zoals bij Foor El-Qaar. Een andere mogelijkheid is dat men zich richt op ander aanbod, bijvoorbeeld 
vrijwilligerswerk. Maar voor veel mensen is die stap te groot. Juist omdat ze kracht ontlenen aan het optrek-
ken met lotgenoten. Vaak hebben zij nog behoefte aan een bestaand initiatief, voorziening of plek waar ze 
voor langere tijd op in kunnen stappen. 

Doen

Samenredzaamheid en lotgenotencontact  
Het belangrijkste effect van ergens aan meedoen 
is de ontdekking dat je er niet alleen voor staat. 
Samen je post open maken lukt bijvoorbeeld wel, 
terwijl mensen zich machteloos voelen als ze dit 
alleen moeten doen. 

Faciliteit bieden waar je op in kan stappen 
Door eigen regie en zelfsturing kunnen individuen 
en groepen een eigen plan maken. toch geldt voor 
veel mensen dat zij baat hebben bij een concreet 
aanbod. Juist dan wordt helder wat mogelijk is. 
We hebben goede ervaring met kiezen tussen een 
aantal opties. bij casa Jepi makandra vragen ze 
gewoon waar mensen goed in zijn. Daarop spelen 
ze in. Houd het vooral simpel. 

Verbinden, verbinden, verbinden 
Verbinding is op allerlei manieren mogelijk. Aller-
eerst tussen initiatieven van vergelijkbare groepen. 
In Noord is door de verbinding van projecten de 
basis van een community gelegd. onze ervaringen 
met het verbinden met initiatieven waaraan ook 
andere groepen meedoen, zoals bestaande wijkon-
dernemingen, zijn wisselend. Hier ligt nog een 
uitdaging (zie H 4).
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Niet-Doen

controle hulpverlener
Neem als hulpverleners de groep niet in bescher-
ming, ook al is daar vaak reden toe omdat mensen 
kwetsbaar zijn. uitgaan van zelfsturende groepen 
en het coachen op de barrières (individueel en als 
groep) leidt tot meer energie en resultaat. 

loslaten
loslaten. Als mensen zichzelf een doel hebben 
gesteld, betekent dit niet dat zij zichzelf ook maar 
moeten bedruipen of hooguit bedrijfsmatige coa-
ching en begeleiding nodig hebben. Dit doet geen 
recht aan de intensieve coaching die echt nodig is 
om voortdurend brandjes te blussen en waarin ze 
samen een ontwikkeling moeten doormaken.

Fase 3 

‘StIp AAN De HorIZoN’ 
Als mensen eenmaal in beweging zijn en blijven, krijgen ze behoefte aan een langer termijndoel. Een deel 
van hen zal nu alleen verder willen en eventueel hun ervaringen rond organisaties als de Voedselbank achter 
zich laten. Anderen zien dat het samen beter lukt. Zij willen in groepsverband verder. Op hen richt Wikistad 
zich. We vragen hen wat ze willen en kijken hoe we hen hierin kunnen faciliteren. 

Wikistad ziet drie opties: 
• betekenisvolle activiteiten voor de buurt/wijk
• zelfhulp en zelfontplooiing
• individueel en/of als groep geld verdienen 

Doen

Zelfsturing
Veel mensen zijn gewend te worden aangesproken 
op hun onvermogen. Wanneer je hen aanspreekt 
op wat zij wel kunnen komen er nieuwe krachten 
vrij, ook al lijken ze op het eerste gezicht hoog 
gegrepen. uiteraard zijn er verschillen. Sommigen 
nemen direct de plaats in van communityleader en 
krijgen het vertrouwen van anderen in de groep. 
Zij kunnen die anderen weer aanspreken. Als hulp-
verleners de ruimte bepalen neemt de vrijblijvend-
heid toe.

Intensieve coaching
Sterke groepssolidariteit kan kan eenvoudig 
omslaan in conflictueuze situaties. Het gemis aan 
vaardigheden om conflicten op te lossen en aan 
basaal vertrouwen in de medemens of zichzelf is 
bij deze mensen groter dan gebruikelijk. Dat is 
ook logisch gezien hun ervaringen. ook al komen 
ze tot bloei binnen de groep, toch is er toch altijd 
de dagelijkse realiteit die mensen voortdurend 
naar beneden trekt. Zij weten niet hoe ze moeten 
omgaan met instanties, twijfelen of ze in de buurt 
serieus worden genomen of dat hun kinderen er 
wel bijhoren zonder merkschoenen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sandra: ‘De schuldtoeleiding kwam op mijn pad. Er bleek veel behoefte aan steun bij inkomensproblemen 
en schulden. Voor een deel omdat het niet goed liep met de hulpverlening. Door mijn eigen schulden had ik 
daar veel ervaring mee en kon ik mensen helpen. Nu wil ik graag erkend schuldhulpverlener worden en een 
opleiding volgen voor bewindvoerder. Daarna wil ik andere ervaringsdeskundigen coachen en trainen. Dat is 
een individuele wens die voor mij direct verbonden is met Casa Jepi Makandra waar ik coördinator van ben. 
Daarmee kan ik Casa weer sterker maken. Juriaan de coach beweegt mooi mee met hoe wij het doen bij 
Casa. We waren nooit zo ver gekomen zonder hem.’
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doen 

Grote community
mensen hebben vooral ruimte nodig in hun hoofd 
voor een nieuwe brede werkelijkheid als alternatief 
voor hun alledaagse sores. Want door die sores zijn 
zij vastgelopen en hebben ze het gevoel er niet 
meer bij te horen. Hoe breder een community is 
hoe meer ruimte mensen hebben om erin te gelo-
ven en zich daarin te bewegen. Daarom is Wikistad 
in verschillende stadsdelen actief en verbinden we 
daarbinnen mensen met elkaar. 

Waardeer de eigenzinnige ervaringsdeskundige  
De ervaringsdeskundigen verrichten erg belangrijk 
werk voor en met hun lotgenoten. Zij zijn de spil 
van nieuwe ontwikkelingen, maar voelen zich re-
gelmatig te kort gedaan. Zie het belang van deze 
mensen en communiceer je waardering voor hen zo 
duidelijk mogelijk.

Niet-Doen

Stand alone proeftuin
proefdraaien met beperkte pilotprojecten. 

twijfel in hun vermogens
Als ervaringsdeskundigen iets succesvol doen, 
claim dan niet als organisaties meteen jouw rol 
daarin maar zet hén in de zon. Verwijs ook niet 
meteen naar hun onvermogen als iets fout gaat. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



omDeNkeN: plANNeN ceNtrAAl
José, Annet en Sandra zijn trekkers van de Broed-
plaatsen Sociale Veerkracht in Amsterdam-Noord, 
-West en -Zuidoost. Professionals zijn bij hen betrok-
ken als coach of hulpverlener. José, Annet en Sandra 
zitten in de laatste fase van ons drie-fasen-model. Zij 
schetsen voor zichzelf en de gemeenschap een per-
spectief. Ook willen ze anderen helpen de knop om 
te zetten, in beweging te blijven en weer een stip aan 
de horizon te zien. We nemen hier de plannen van 
Annet, José en Sandra en hun perspectief èn dat van 
een aantal andere actieve bewoners als uitgangspunt. 
Professionele krachten sluiten aan. 

Wij stellen ons de volgende vragen:
• Wat zijn hun gemeenschappelijke factoren? 
• Hoe zien we die terug in hun plannen? 
•  Wat hebben hun plannen mogelijk voor betekenis 

voor de verschillende gemeenschappen? 
•  Hoe plaatsen wij deze in een breder stedelijk pro-

gramma? 

De DrIeHoek
Annet, José en Sandra bouwen hun activiteiten en 
plannen op drie peilers: ondernemingszin, ervarings-
deskundigheid en communitybuilding.

ondernemend 
Zij komen in een situatie terecht die hen op de een 
of andere manier inspireert. Ondanks hun benarde 
persoonlijke omstandigheden nemen zij initiatief en 
stellen zich ondernemend op. Hiermee creëren zij 
ruimte in hun hoofd. Idealiter leidt dit er toe, zo leert 
onze ervaring, dat dan ook meer energie vrijkomt om 
persoonlijke problemen aan te pakken. Een valkuil is 
dat het enthousiasme om anderen te helpen er juist 
toe leidt dat zij persoonlijke problemen verwaarlozen.

ervaringsdeskundig
Zij willen voorzien in een maatschappelijke behoefte 
van mensen die zich in een vergelijkbare positie be-
vinden. Zij weten wat iemand doormaakt die volledig 
aan de grond zit en kunnen hem daardoor eenvou-
diger aanspreken en beter bereiken. Deze koppeling 
van ondernemerschap aan ervaringsdeskundigheid 
biedt hen een unique sellling point. 
 
community
De ideeën en het ondernemend handelen van de drie 
dames zijn allen gekoppeld aan de gemeenschap. Zij 
willen deze en hun dagelijkse netwerken versterken 
en elders gemeenschappen helpen opzetten. In het 
ondernemend handelen van Annet, José en Sandra 
– en ook in dat van anderen waarvan wij de plannen 
hier onder introduceren – ontdekken wij twee lagen. 
De eerste is gericht op zelfhulp en versterking van de 
buurt. De tweede is het streven om mensen met een 
vergelijkbare achtergrond gezamenlijk een inkomen 
of extraatjes te laten verwerven. 

VerScHIlleNDe plANNeN
In juni 2014 inventariseerde Wikistad plannen van 
ondernemende participanten in de broedplaatsen in 
Noord, West en Zuidoost. Deze plannen hebben de 
driehoek ondernemend-ervaringsdeskundig-commu-
nity in zich. Het zijn er vijf. 

betekeNIS VAN De plANNeN 
Voor De lokAle SItuAtIe
De betekenis van deze initiatieven voor de lokale 
situatie is naar verwachting groot. Door de uitvoering 
groeit de kracht en dynamiek van onderop en zullen 
veel mensen worden bereikt. Wat betekent dit in de 
verschillende situaties? 
 

3  Wat we gaan doen
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West
Het stadsdeel wil de ervaringsdeskundigheid van 
Foor El-Qaar waarderen en daarmee ook op een 
goedkope manier een maaltijdvoorziening voor een 
brede groep realiseren. 
De erkenning en waardering van ervaringsdeskundig-
heid door het stadsdeel is ook bedoeld als signaal 
naar andere professionele partners. Zo kan Foor 
El-Qaar met haar pop-up formule een volwaardige 
partner worden in het veld van organisaties die men-
sen in armoede willen bereiken en activeren. Aan die 
verbinding zal Wikistad lokaal werken.

Noord
Rondom Blijf in Beweging werken de professionele 
organisaties Leefkringhuis, Doras en Combiwel 
samen. De plannenmakers van catering All for One, 
Buurtwerkkamer LekkerThuis en On- en Backstage 
evenementen vormen het grootste deel van de kern-
groep van de community waardoor de dynamiek van 
onderop komt. Nieuwe initiatieven zoals het ambach-
telijk initiatief voor mannen voegen we toe aan de 
bestaande infrastructuur. Daarnaast werkt Wikistad 
samen met Het Leefkringhuis aan verbreding en ver-
dieping van de aanpak.
We breiden de infrastructuur in Noord uit van de 
Vogelbuurt naar de Volewijck. Hiermee activeren wij 
meer mensen en kunnen initiatiefnemers makkelijker 
evenementen organiseren. Geleidelijk krijgen pro-
fessionele instellingen een meer faciliterende rol en 
komen er steeds meer initiatieven van onderop. 
Gezond leven is een belangrijk aandachtspunt. 
Mensen kunnen steeds meer op een goedkope 

manier gezond bewegen en eten. Wij stimuleren het 
zelfhulpvermogen in de buurt en willen samen met 
het stadsdeel en één of meerdere fondsen tot een 
meerjarig programma komen. 

Zuidoost
 In en rond Holendrecht versterkt Casa Jepi Makandra 
haar positie. Om meer mensen te bereiken verbindt 
zij zich met de nabijgelegen voedselbankvesti-
ging. Haar schuldtoeleiding wordt een volwaardig 

onderdeel van de hele schuldhulp. Ze organiseert 
bewegingsprogramma’s en programma’s gericht op 
kinderen en zorgt voor instroom in het Modecafé. 
Daarnaast werkt Wikistad vanuit de Voedselbank 
samen met MaDi Zuidoost om het lokale netwerk te 
versterken. Daarbij willen we ook verbindingen tot 
stand brengen tussen ondermeer MaDi en Casa Jepi 
Makandra.
Ten slotte werkt Wikistad aan een nieuw initiatief 
rond de Voedselbank in Zuid. Er zijn hier al verschil-
lende initiatieven waarbij klanten van de Voedsel-
bank als vrijwilliger betrokken zijn, zoals een voed-
seltuin en een kledingbank. We willen dit jaar een 
omslag maken naar zelfsturing en ondernemende 
mensen met eigen ideeën de ruimte geven om die 
te ontwikkelen.
 
SteDelIJke buNDelING: 
Het StADSGemAAl
De vier broedplaatsen (in Noord, West, Zuid en Zuid-
oost verbinden wij het komend jaar door het virtuele 
Stadsgemaal, een knooppunt van kennis en inspiratie. 
Hierbinnen zullen de broedplaatsen kennis uitwis-
selen en komen de krachten van de plannenmakers 
(genoemd in 3.3) bijeen. Allereerst de dragers van de 
vijf genoemde plannen. De gemeente Amsterdam en 
VSB Fonds steunen de ontwikkeling van dit initiatief. 
Wikistad ziet dat uitwisseling van kennis tussen de 
verschillende broedplaatsen veel inspiratie oplevert 
en tot nieuwe ideeën en plannen leidt. De bedoeling 
van het Stadsgemaal is dan ook dat deelnemers door 
bundeling van krachten een ‘hoger peil’ bereiken als 
het gaat om ondernemend handelen, inzet van erva-
ringsdeskundigheid en inzet voor de gemeenschap. 
Het Stadsgemaal faciliteert de plannenmakers op ba-
sis van hun behoefte. Zij krijgen elk een vaste coach 
en waar nodig steun van zogenoemde planverster-
kers en deuropeners. Planversterkers zijn ondermeer 
behulpzaam bij het op papier zetten en communice-
ren van plannen en het aanboren van netwerken. Pas 
afgestudeerden of juist mensen aan het eind van hun 
arbeidzaam leven zijn hiervoor geschikt. Deuropeners 
zijn allereerst professionals werkzaam voor overhe-
den en instellingen. Zij zorgen voor steun vanuit het 
systeem. 
Aanvullend kan Wikistad collectieve scholing en trai-
ning verzorgen over bijvoorbeeld fondsenwerving of 
het opzetten van een stichting. Deelnemers organi-
seren zelf maandelijks een uitwisselings- en inspira-
tiebijeenkomst op locatie. Tenslotte presenteren wij 
de resultaten. Verduurzaming en verbreding van de 
initiatieven staan hierbij centraal.
Door ondernemende bewoners te ondersteunen 
draagt het Stadsgemaal van onderop bij aan verster-
king en ontwikkeling van de lokale gemeenschappen 
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Door de uitvoering 
groeit de kracht en  
dynamiek van onderop 
en worden veel mensen 
bereikt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

West

pop up restaurant door Foor el-Qaar 
Annet en Mario willen op verschillende locaties in de wijk mensen trekken in een tijdelijke sociaal restaurant 
en hen vervolgens inspireren en ondersteunen om zelf mee te koken, aan andere activiteiten mee te doen 
(bijvoorbeeld klussen) of die te ontwikkelen. Annet is samen met buurtgenoot Mario op dit ogenblik de cen-
trale speler. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noord 

buurtwerkkamer lekker thuis  
Geïnspireerd door Casa Jepi Mekandra wil José samen met buurtgenotem een buurtwerkkamer met verge-
lijkbare activiteiten voor en door kwetsbare mensen realiseren in de Volewijck. Ondermeer willen zij zelfhulp-
mogelijkheden realiseren voor mensen met schulden.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zuidoost

Schuldtoeleiding casa Jepi makandra 
Betaalde bewoners Sandra en Herman dragen samen zorg voor een praktijk van schuldtoeleiding. Zij maken 
mensen ‘klaar’ voor een schuldhulptraject en pakken samen met hen zoveel mogelijk de problemen al aan. Zij 
willen deze praktijk verder ontwikkelen en ook anderen, zoals José, trainen om eveneens een praktijk op te 
zetten.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noord 

catering All for one 
Louise en Letitia zijn de trekkers van het sociale restaurant, voortgekomen uit Blijf in Beweging. Zij voeren 
verschillende opdrachten uit en willen zich onder meer scholen in gezond (calorie-arm) koken. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noord 

on- en backstage evenementen en beweging 
Jeanet en Anita zoeken de schijnwerpers op met de organisatie van activiteiten variërend van bewegen op 
muziek tot shows. Het komend jaar willen zij twee programma’s ontwikkelen. Eén voor kapitaalkrachtige 
groepen als toeristen en één voor en door groepen in armoede. Zij zoeken daarbij samenwerking met een 
modecafé in Zuidoost (voor het maken van kostuums) en met All for One.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Wijkondernemingen zijn de laatste twee jaar sterk 
in ontwikkeling. Zij zijn actief op de terreinen – af-
hankelijk van hun karakter – wijkeconomie, zorg en 
welzijn en cultuur. Anders dan in onze aanpak nemen 
in wijkondernemingen burgers zelf het initiatief. Hun 
achtergrond is anders dan die van onze doelgroep; 
minder problematisch, veelal hoger opgeleid. 

Op welke manier kunnen communities van kwetsbare 
mensen zich verbinden met deze wijkondernemingen?
Van je eiland afkomen vereist openheid naar en ver-
binding met andere groepen en interesses. Schakelen 
tussen onze eigen doelgroep en anderen als ouderen, 
allochtonen en hoger opgeleiden vereist veel aan so-
ciale vaardigheden en een open houding. Al was het 
maar wat de keuken betreft: sudderlap of couscous 
met kip, vlees van de kiloknaller of een biologisch-
vegetarische maaltijd. 
Sommige verbindingen met wijkondernemingen 
worden, vanwege culturele en geografische nabijheid 
eenvoudig gelegd, zoals bij Casa Jepi Makandra. Dat 
inspireert. Meestal gaat de verbinding, ondermeer 
vanwege culturele verschillen, niet vanzelf. Hier ligt 
onze uitdaging voor de toekomst. Drie varianten zijn 
volgens Wikistad mogelijk.

WIJkoNDerNemINGeN 
GelIJkGeStemDeN
De voedselbanken waarmee Wikistad werkt, maken 
alle drie verbindingen met wijkondernemingen. Dit 
leidde tot intensieve samenwerking met Casa Jepi 
Makandra in Zuidoost, een wijkonderneming expliciet 
gericht op inzet van de vermogens van kwetsbare 
burgers voor de leefbaarheid van de wijk. Deze 
mensen hebben grote overeenkomsten met de groep 
voedselbankklanten waar Wikistad zich op richt. Zij 
laten zich ook wederzijds inspireren door deelnemers 
uit de andere stadsdelen. Zo willen mensen in Noord 
een ‘eigen Casa Jepi Makandra’ beginnen. Mensen 
van Casa zijn weer enthousiast om een bewegings-
groep op te richten à la Noorderpark in Beweging.
In Noord heeft kook- en cateringinitiatief All for One, 
onderdeel van Blijf in Beweging, een plek gevonden 
in Buurtwerkkamer het Koekoeksnest. Wijze Wijk zet 
hier in opdracht van Eigen Haard een wijkonderne-
ming op waarin ouderen een belangrijke rol spelen. 
In West trekt Foor El-Qaar op met de stichting Beste-
Buren die Buurtkamer De Bestevâer exploiteert. Hier 
verzorgt Foor El-Qaar de maaltijden en het dagelijks 
beheer. Zij vindt hier meer en meer een plek, naast 
ouderen, die al langer in de Bestevâer komen, en 
nieuwe bezoekers. De uitdaging blijft om ook andere 
groepen naar binnen te krijgen, onder andere hoger 
opgeleiden.

AANSluIteN bIJ WIJkoNDerNemINGeN 
VAN eeN ANDere AArD
In Noord en West zijn wijkondernemingen en projec-
ten geïnitieerd door andere groepen in de omgeving. 
Vaak hoger opgeleiden.
In Noord zijn de Noorderparkkamer en Tolhuistuin 
beiden gericht op het verbinden van verschillende 
groepen. De Noorderparkkamer heeft die verbinding 
reeds met ondermeer Noorderpark in Beweging Zo 

4   Verbinding met  
bestaande  
wijkondernemingen

Schakelen tussen 
de verschillende 
doelgroepen vereist  
veel aan sociale  
vaardigheden en een 
open houding. 
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in Noord, West, Zuidoost en Zuid. Ankers voor deze 
gemeenschappen zijn voedselbanken en buurt(werk)
kamers. 

Natuurlijk is deze aanpak van Wikistad breder toe-
pasbaar. Ook (in) andere gemeenschappen kunnen 
organisaties vergelijkbare initiatieven organiseren, 
met Wikistad als eventuele aanjager. Voedselbanken 
zijn immers een landelijk fenomeen. 

Met het Stadsgemaal bouwen wij kennis op over:
•  wat je kan verwachten van mensen met zware 

problemen die je in groepsverband op hun kracht 
aanspreekt;

•  nieuwe manieren van coaching van individuen en 
groepen waarin de – gelijkwaardige – klik met de 
deelnemers en het aanspreken op hun onderne-
mende vermogen centraal staan;

•  systeemvereisten’ om de kracht van ondernemende, 
ervaringsdeskundigen te faciliteren en te benutten 
voor de lokale gemeenschappen. Deze kennis zal 
Wikistad ook tijdens het Stadsgemaal delen.

 

uitwisseling van kennis 
tussen de verschillende 
broedplaatsen levert 
veel inspiratie op en 
leidt tot nieuwe ideeën 
en plannen. 



Niet alleen in Amsterdam willen mensen in armoede 
samen hun positie verbeteren, maatschappelijk 
meedoen en van elkaar leren. Ook elders in het land 
gebeurt dit. Het is van belang met soortgelijke initia-
tieven in contact te treden. 
Tot nu toe heeft Wikistad zich vooral gericht op het 
realiseren van een praktijk in Amsterdam. In de toe-
komst kunnen wij onze kennis en ervaring ook elders 
uitwisselen. Hieronder bespreken wij onze belangrijk-
ste aandachtsgebieden.

De VoeDSelbANk AlS NIeuW beGIN
-----------------------------------------------------------------------
Kerntaak van de Voedselbank is het koppelen van 
nationale voedseloverschotten en -tekorten. Active-
ring laat zij over het algemeen over aan anderen. Wel 
verwijzen voedselbanken mensen door naar hulporga-
nisaties. Professionele hulporganisaties op hun buurt 
gebruiken de Voedselbank soms weer als vindplaats 
van mensen die zij onvoldoende bereiken. 
Niettemin zijn er in het land voorbeelden van voed-
selbankvestigingen die activering hoog in het vaandel 
hebben staan. Zij brengen hun klanten vooral in con-
tact met bestaande organisaties en instrumenten. 
Voorbeelden zijn:

-----------------------------------------------------------------------
Stichting Voedselhulp tilburg laat klanten elke drie 
maanden opnieuw een intake doen. De organisato-
ren functioneren als vertrouwenspersonen en verwij-
zen mensen naar activerende organisaties. 
www.voedselhulp.org/geen_way_of_life.htm
-----------------------------------------------------------------------
Bij Super Sociaal, de Helmondse versie van de Voed-
selbank, blijven klanten zelf verantwoordelijk voor 
hun uitgaven en het zoeken naar werk. De Voedsel-
bank werkt met een supermarktformule. Mensen 
stellen hier zelf hun pakket samen op basis van een 
beschikbaar budget. Super Sociaal werkt samen met 
diverse hulporganisaties. 
www.supersociaal.nl/de-winkel
-----------------------------------------------------------------------
De utrechtse Voedselbank plus, onderdeel van 
de stichting Tussenvoorziening, geldt als plek van 
vertrouwen. Zij maakt onderdeel uit van een breder 
netwerk van voorzieningen, zowel binnen de orga-
nisatie als elders in de buurt. Voedselbankklanten 
kunnen zich hiermee verbinden. 
www.tussenvoorziening.nl/voedselbankplusutrecht

5  Wat er landelijk  
gebeurt
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organiseert Noorderpark in Beweging op locatie van 
de Noorderparkkamer de Duizend van het Noor-
derpark. Deelnemers lopen hier gezamenlijk 1000 
kilometer door het park. Daarnaast organiseert de 
stichting Broedplaatsen themamarkten waar Kunst-
club de Meeuw Vrouwen van de Eeuw haar producten 
aanbiedt. 
In de Baarsjes in West floreren de wijkondernemin-
gen Midwest en Geef om de Jan Eef. Foor El-Qaar 
doet voor hen regelmatig cateringopdrachten. 
Samenwerkingsprojecten zijn nog niet van de grond 

gekomen. Deze wijkondernemingen bieden mogelijk 
een podium of een markt voor plannen van groepen 
in armoede. Wikistad sluit in haar aanpak aan op de 
plannen van mensen zelf. Ons uitgangspunt is immers 
de zelfsturing. 
Wikistad wil via verbinding met deze wijkonderne-
mingen meer initiatieven opzetten. Het gaat hier 
vooral om plannen waarbij we vanuit ondernemend 
perspectief een breder en groter publiek kunnen 
betrekken. Dit stelt uiteraard eisen aan de producten 
die mensen ‘aan de man’ willen brengen. Die variëren 
van catering en creatieve voorwerpen tot een amuse-
mentshow. Ook kunnen de initiatieven gebruik gaan 
maken van voorzieningen en locaties waarover de 
wijkondernemingen beschikken. 
In contacten tussen verschillende groepen zullen 
deze groepen soms barrières moeten overwinnen. 
Mensen in kwetsbare posities zijn erg gevoelig voor 
ongelijkheid. Ze betitelen hoger opgeleiden vaak als 
‘kakkers’. Anderen zijn vaak weer ongemakkelijk in 
de omgang met mensen die zichtbaar in armoede 
verkeren.

GemeNGDe WIJkoNDerNemINGeN: 
NIeuWe moGelIJkHeDeN?
Een derde mogelijkheid is samenwerking tussen 
wijkondernemingen met verschillend DNA waarbin-
nen dan vermenging moet plaatsvinden. Dit kan 
bijvoorbeeld via programma’s gericht op mensen in 
armoede en met obesitas, of door het maken van 
producten variërend van catering tot organisatie van 
evenementen.
De zelfsturende groepen brengen daarbij hun eigen 
specifieke ervaringsdeskundigheid en arbeidskracht 
in. Hun unique selling points zijn het bereik van 
groepen waarmee zij zich eenvoudig verbinden. De 
gunfactor is de afzet van hun producten bij een bre-

der publiek. Voordeel kunnen zij hebben van hoger 
opgeleide ondernemers met hun specifieke vaardig-
heden, kennis en ervaring en hun netwerken. 
Samenwerking kan plaatsvinden op basis van co-
creatie of facilitering. Communicatie op basis van 
gelijkwaardigheid, vertrouwen en wederzijds respect 
is hierbij essentieel.

mensen in kwetsbare 
posities zijn erg gevoelig 
voor ongelijkheid.



Wikistad is in 2012 opgericht en richt zich te mid-
den van de transitie van de verzorgingsstaat naar de 
‘participatiestaat’ op het vrijmaken én inschakelen van 
kracht en vermogens van mensen in een kwetsbare 
positie. Het doel: mensen de mogelijkheid bieden 
om hun maatschappelijke situatie en leefomgeving 
te verbeteren op basis van zelfregie. Dit gebeurt in 
collectieve verbanden: mensen maken elkaar sterker, 
nemen elkaar mee en formuleren gezamenlijk doelen. 
Aandachtsgebieden zijn armoede, veiligheid in kwets-
bare wijken, ouderen en kinderen.

Piet van Diepen en Gerard Smit nemen in 2013 
binnen Wikistad het initiatief tot het project Broed-
plaatsen van Sociale Veerkracht. Zij kennen elkaar als 
(mede)-oprichters van de Voedselbank Amsterdam. 
Plekken van vertrouwen zoals vestigingen van de 
Voedselbank kunnen in hun visie ook pekken zijn waar 
mensen in uitzichtloze positie de handen ineen slaan 
en samen plannen uitbroeden voor de toekomst. Zo 
ontwikkelen zij samen hun productieve vermogens. 

Alleen lukt het niet: samen wel. Judith de Jong heeft 
zich in 2013 aangesloten bij Wikistad en is vooral 
betrokken bij de ontwikkeling van het Stadsgemaal. 

Voor de Broedplaatsen Sociale Veerkracht is Wikistad 
een coalitie aangegaan met Wijze Wijk (Jurriaan 
Otto). Wijze Wijk zet in opdracht van de corporaties 
Eigen Haard en Stadgenoot buurtwerkkamers op die 
zich vaak in de buurt van voedselbanken bevinden, 
zoals Casa Jepi Makandra in Zuidoost. Zij fungeren 
eveneens als broedplaatsen van sociale veerkracht.

Wikistad werkt in Noord samen met het lokale Leef-
kringhuis dat graag de Wiki-aanpak wil integreren. 
Deze organisatie komt voort uit een burgerinitiatief 
en biedt een helpende hand aan mensen die om ver-

schillende redenen – van mishandeling tot dreigende 
huisuitzetting – ten einde raad zijn. 

In West werkt Wikistad samen met bureau GroenGras 
(Alain Klein), hij coacht Foor El-Qaar. Initiatiefneem-
ster van Foor El-Qaar Annet Bos was als aanjaagster 
weer actief voor Wikistad in Noord. 

De projecten in het kader van de Broedplaatsen van 
Sociale Veerkracht ontvingen tijdelijke financiële steun 
van uiteenlopende organisaties en van uiteenlopende 
omvang. Te weten: 
• stadsdeel Amsterdam-Noord
• gemeente Amsterdam
• stadsdeel West
• Oranje Fonds
• RCOAK
• Stichting Hulp na Onderzoek. 

Voor het vervolg zijn daar, o.a. voor het Stadsgemaal 
de volgende partners bijgekomen:
• SKAM-fonds
• VSB-Fonds
• Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe.

Wikistad en 
haar partners
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VoeDSelbANk-VoeDSeltuIN
-----------------------------------------------------------------------
Omdat bij voedselbanken de focus op voedsel ligt 
en daar vaak tekort aan is (met name aan gezond 
voedsel) hebben in verschillende plaatsen in het land 
voedselbanken zich verbonden aan voedseltuinen. 
Soms nam de Voedselbank daartoe zelf het initiatief. 
Soms deed een andere instelling dit om de Voedsel-
bank te voorzien. Voedselbankklanten kunnen hieraan 
meewerken maar het hoeft niet. 
Voorbeelden zijn:

-----------------------------------------------------------------------
De Voedseltuin rotterdam (mede) opgezet door de 
Voedselbank Rotterdam. Deze stichting is tegelijker-
tijd werkgelegenheidsproject – niet specifiek gericht 
op voedselbankklanten – en leverancier van voedsel. 
www.voedseltuin.com
-----------------------------------------------------------------------
politiek initiatief Voedseltuin tilburg 
De PvdA Tilburg diende in de gemeenteraad een 
initiatiefvoorstel in om na te gaan of realisering van 
een voedseltuin mogelijk is. Dit zou voedsel èn werk 
moeten opleveren voor klanten van de Voedselbank. 
tilburgers.nl/een-voedseltuin-voor-de-voedselbank
----------------------------------------------------------------------- 
Voedseltuin Almelo is opgezet door de Voedselbank 
aldaar omdat daar steeds minder voedsel binnen 
komt. Klanten van de Voedselbank werken mee on-
der leiding van andere vrijwilligers. 
www.deweekkrant.nl/embedvideos/2012/
augustus/01/voedseltuin_voor_gebruikers_
voedselbank

ANDere pArtIJeN op lANDelIJk NIVeAu
----------------------------------------------------------------------- 
lSA (Landelijk Samenwerkingsverband Actieve 
Bewoners) realiseert in verschillende gemeenten be-
wonersbedrijven in kwetsbare wijken. In deze bewo-
nersbedrijven spelen mensen met een uitkering een 
rol. Zij initiëren en/of werken mee aan uiteenlopende 
initiatieven zoals wijkbeheerbedrijven, naaiateliers en 
catering. 
www.bewonersbedrijven.nl
----------------------------------------------------------------------
De Sociale Alliantie is een landelijk samenwerkings-
verband dat zich richt tegen de armoede. Zij beïn-
vloedt het parlement en richtte zich tot voor kort op 
het tegengaan van de afbraak van de verzorgings-
staat. Zij verlegt haar accent meer en meer naar het 
creëren van de mogelijkheid voor mensen in armoe-
de om coöperatieve verbanden op te zetten.
www.socialealliantie.nl/alliantiedagen2013.php
-----------------------------------------------------------------------
 Ontwikkelingsorganisatie cordaid wil haar kennis 
over de opzet van coöperaties, opgedaan in ont-
wikkelingslanden, gebruiken om hier de opzet van 
bewonerscoöperaties voor en door mensen in een 
kwetsbare positie te steunen. Zij werken onder meer 
samen met het Tientjes initiatief. Dit initiatief pleit 
in de gemeente Tilburg succesvol voor introductie 
van het scharrelondernemerschap; het realiseren van 
ondernemersactiviteiten ook al leiden die niet direct 
tot voldoende inkomen om uit de uitkering te raken. 
www.cordaid.org/nl/nieuws/start-eerste-nederlandse-
cooperaties-voor-scharrelondernemers-en-
wijkbewoners
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