Bijlage: info Ma.ak020
Ma.ak020 in de stad
Democratisering in Amsterdam is hard op weg een levendig gespreksonderwerp te worden, op heel
uiteenlopende plekken in de stad. Dankzij het snel groeiend aantal maatschappelijk actieve
Amsterdammers, en ook dankzij de gemeente. In de stadsdelen wordt met frisse energie gewerkt aan
participatieve projecten en in het stadhuis is het team van wethouder Groot Wassink gestart met de
Democratiseringsagenda. Die agenda wil allerlei instrumenten en processen ontwikkelen en inzetten
voor nieuwe werkwijzen in de stad, zoals buurtrechten, buurtbudgetten, een participatieparagraaf, cocreatieplekken in de stad, Open Stad (data), commons-vorming, en Fearless City (Europese
ontwikkeling). Ma.ak020 is ondertussen als co-creatieproces opgenomen in deze agenda en dat is een
mooie ontwikkeling.
Samen optrekken
Het initiatief om te komen tot Ma.ak020 is ontstaan in de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen
van 2018. Ma.ak020 ontstaat door het samenbrengen van de expertise van een gevarieerd gezelschap
actieve Amsterdammers, die soms al jarenlang op verschillende manieren de ‘stad aan het maken’ zijn.
Hierin trekken we samen op: buurtinitiatieven, sociale ondernemingen, innovatieve democratische
praktijken, Amsterdammers onderling, het stadsbestuur, ambtenaren, kenniscentra en andere
sleutelpartijen. Alle kennis en kunde over het nemen en ontwikkelen van maatschappelijk initiatief, waar
dan ook opgedaan, wordt in het proces samengebracht. Zo komen we tot een stevige agenda van en
voor ons allemaal.
Ma.ak020 heeft vier doelen, waarbij tegelijkertijd wordt gewerkt aan:
1. Een Maatschappelijk Akkoord Amsterdam (Ma.ak020) dat in de periode najaar 2018
- zomer 2019 met een grote verscheidenheid aan stadmakers wordt opgesteld voor
de komende 3 jaar. Dit bestaat uit een plan met afspraken, concrete doelen en
bijbehorend budget voor zeggenschap en eigenaarschap van Amsterdammers.
Zeggenschap en eigenaarschap gaan in de kern over democratisering. Het gaat over
de grote thema’s zoals energietransitie tot kleinschalige initiatieven als het
opknappen van een straat. Van zelf doen tot mee-ontwerpen.
2. Een vernieuwende, blijvende vorm van zeggenschap (governance) die de verdere
ontwikkeling van democratisering in de stad stimuleert en bewaakt.
3. Werken met een doorlopend leertraject. Maatschappelijke initiatieven en de
samenwerking daarin zijn een bron van kennis. Alle netwerken en al het geleerde van
de afgelopen jaren, zoals Programma Vertrouwen in de stad, Maakdebuurt(wet),
Ruimte voor Initiatief en Amsterdammers maak je stad, zijn voedingsbodem voor
Ma.ak020.
4. Oog voor de actualiteit. We hebben aandacht voor de kwesties die we
werkenderwijs aan het akkoord tegenkomen en die directe actie vragen.

Ma.ak020 wordt idealiter een langlevend, lerend en groeiend akkoord met als basis een vernieuwde
werkwijze (governance) en gezamenlijke leertrajecten.

