Van Broedplaats naar Productiehuis
Ondernemen vanuit Armoede
Op 17 juni 2015 vond in Expocafé Zamen in Amsterdam Noord de spetterende afsluiting van
de pilot Stadsgemaal plaats. Een afsluiting van de pilot, maar niet van onze manier van
werken, die steunt op ervaringsdeskundigheid, ondernemerschap en communitybuilding.
deelnemers
De bijeenkomst is voor een groot deel verzorgd door de deelnemers aan het Stadsgemaal.
Juist dat maakte de middag zo bijzonder.
Jeannet Alles heeft vanuit haar stichting On and Back Stage de muzikale en theatrale
intermezzo’s verzorgd. Dit deed zij samen met dansers en muzikanten uit haar netwerk en
mensen uit de buurt, zoals het koor onder leiding van Anita de Winter. Het ‘theatraal
programma’ varieerde van een zwoele buikdans tot scenes met Swiebertje (de zwerver) en
Saar (zijn steun en toeverlaat) en een gezamenlijke slotlied: You Never Walk Alone.

De hapjes kwamen van de catering All For One, de onderneming van Louise de Wit. Haar
dochter liep in een schitterend kostuum van On & Backstage rond met de dienbladen.

José Schaap, voorzitter van de kerngroep Samen Positief waaraan diverse
bewonersinitiatieven in Amsterdam Noord deelnemen, zorgde voor de ontvangst van de
bezoekers én presenteerde samen met Piet van Diepen ons concept ‘Productiehuis’.

Productiehuis
Productiehuizen worden wat ons betreft het vervolg op de Broedplaatsen Sociale Veerkracht
en het Stadsgemaal. Hier kunnen mensen stap voor stap de weg bewandelen van actief
worden en doorbreken van hun isolement (broedplaatsfunctie) naar ondernemen, eigen
activiteiten opzetten (productie).
Met ondernemen bedoelen wij in de eerste plaats regie houden op je eigen leven én ten
tweede datgene doen wat nodig is om je perspectief te verbreden. Het Productiehuis biedt
een veilige omgeving, waar mensen zich op hun plek voelen en ondersteuning krijgen bij het
(opnieuw) vorm geven van hun eigen leven en de activiteiten die daarbij horen. We gaan er

niet vanuit dat mensen meteen hun eigen inkomen verdienen, hoewel dat wel de stip aan de
horizon zal zijn. Het kan nodig zijn om eerst problemen aan te pakken. Maar daarnaast
werken mensen aan datgene wat voor hen perspectief biedt en waar zij energie van krijgen,
waarmee ze graag hun brood zouden willen verdienen.
Idealistisch? Zeker, maar ook realistisch én heel praktisch. Om echt verschil te kunnen
maken moet je aansluiten bij wat mensen motiveert. En om die motivatie vast te houden
hebben mensen een stimulerend netwerk nodig, dat bestaat uit lotgenoten en professionals.
Een keer in de maand of twee weken een afspraak met een professional is daarvoor niet
voldoende. Dagelijkse ontmoeting en werk moet het worden. “Frapper toujours”1, zoals de
Fransen zeggen.
professionals
Ook professionals gaven onder de bezielende én kordate voorzitterschap van Annemarie de
Jong gaven hun visie.
“Het Stadsgemaal past in een beweging die je op dit moment
in heel Nederland ziet,en waarbij je een aantal waarden ziet die
men boven water probeert te houden. Niet de ‘systeemwereld’
(ambtenaren, hulpverleners) bepalen wat er met mensen
gebeurt, die het stempel ‘kwetsbaar’ krijgen. Je haalt de
mensen zelf bij elkaar en je gaat er van uit dat iedereen iets
kan.
Deze initiatieven zijn mooi maar kwetsbaar. Ik hoop dat mensen
die in Amsterdam op deze manier werken zich met elkaar weten
Daniël Giltay Veth,
te verbinden en een soort macht weten te vormen, misschien
zelfstandig adviseur
wel zodanig dat de enorme geldstromen die op dit moment naar
de institutionele wereld vloeien voor een klein stukje omgebogen worden. En dat
zogenaamde kwetsbare burgers de middelen krijgen om op eigen kracht uit te vinden waar
hun talenten en mogelijkheden liggen. Het is aan de gemeente, aan de bestuurders om daar
meer vaart aan te geven.”
“VSB-fonds ondersteunt het Stadsgemaal omdat het de mensen
zelf de kans geeft om dingen te ontwikkelen. Je ziet hoe mensen
groeien en – precies zoals het project beoogt – gewoon weer
mensen worden die een bijdrage leveren aan de samenleving.
Het Stadsgemaal vertrekt vanuit wat kwetsbare mensen kunnen
en dat stimuleert mensen om iets te beginnen voor zichzelf en
daar anderen bij te betrekken. Jammer dat de gemeente
Amsterdam nog niet meegaat in deze aanpak.”
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Vertaling: ‘steeds maar weer’, altijd doorgaan met het herhalen van je punt.

Paul Klouwens, senior
adviseur VSB-fonds

“Ik vind het Stadsgemaal van Wikistad heel bijzonder omdat ze
kwetsbare mensen beter tot hun recht laten komen. Je kunt als
mens soms pech hebben maar dat betekent niet dat je een
mislukkeling bent. Uit de praktijk van Samen Doen blijkt dat het
belangrijk is om als overheid/hulpverlener soms gecalculeerde
risico’s te durven te nemen. Bij voorbeeld een kleine lening om
huisuitzetting te voorkomen.
Wat mij vandaag het meest heeft geraakt is die vrouw van die
Esma Curuk,
dansschool (Jeannet Alles red.) . Ik zie dat zij ontzettend veel van
Samen Doen
haar vak houdt en daar mensen enthousiast voor krijgt.
Ik kom zelf uit Turkije en als wij blij zijn wordt er veel gedanst. Ik geloof er ook echt wel in dat
dansen en muziek een heilzame werking hebben, net als eten.”

“Het is tijd om meer samenwerking tussen gemeente en
instellingen te bevorderen. Verschillende terreinen –
schuldhulpverlening, participatie, gebiedsgerichte aanpak
moeten meer met elkaar verbonden worden. De puzzlestukjes
beginnen in elkaar te passen. Heel belangrijk is natuurlijk de
positie die het bestuur inneemt.”
NB Op 11 juni j.l. heeft de gemeenteraad het Aanvalsplan
Harro Hoogerwerf, hoofd Armoede vastgesteld waarin is vastgelegd dat samenwerking
Armoedebestrijding
met partijen rondom minima in Amsterdam wordt
(DWI)
Amsterdam
geïntensiveerd. Door een integrale aanpak wil Amsterdam sneller kunnen ingrijpen bij
signalen van schulden of andere problemen. De samenwerking met vrijwilligers wordt
daarnaast versterkt.

“Wij hebben hele goede ervaringen met
vrijwilligers die bijvoorbeeld een sociaal
spreekuur draaien voor bewoners. Zij
verrichten veel en goed werk en werken
ook samen met de wijkteams. In West
gaan we nu samen met Wikistad een
project starten om vrijwilligers die koken
voor de buurt te ondersteunen bij het
verstevigen van hun eigen onderneming.”
Monique Hammer en Leo Böke (Combiwel)

Het begrip ´scharrelondernemerschap´ begint al aardig
ingeburgerd te raken in de stad. Het gaat om mensen die een
eigen onderneming beginnen maar daar (nog) niet van kunnen
leven. Samen met o.a. DWI, Starters4Communities en Mug ben ik
aan het bekijken hoe we deze vorm van ondernemerschap kunnen
stimuleren en ondersteunen.
Nies Miedema (Jonge Sla)
‘cultureel ondernemer

“De basis voor het Productiehuis is er in Noord.
Mensen moeten natuurlijk toegroeien naar zelfredzaamheid
maar vaak moet je ze toch eerst wat zorgen uit handen nemen.
Dat doen we in het Leefkringhuis. “

Paul Scheerder,
Leefkringhuis

