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Aan: Sleutelpersonen Kracht van Mokum 

Van: Kerngroep Kracht van Mokum 

Datum: 4 juni 2021 

 

 

Proces in de aanloop naar symposium Kracht van Mokum en advies aan RGW 

Datum symposium: maandag 12 juli van 13 tot 17 uur. 

Locatie: vooralsnog Pakhuis de Zwijger 

Doel van het proces: 

• Komen tot een door bewonersorganisaties/burgerinitiatieven breed gedragen advies 

aan wethouder Rutger Groot Wassink (RGW) met betrekking tot de toekomst van 

bewonersparticipatie. 

• Laten zien waar KvM toe in staat is en wat de meerwaarde daarvan is voor de stad: 

o Meerstemmigheid  

o Veelkleurigheid 

o Groot bereik 

o Kwaliteit 

• Betrokkenheid en invloed van een zo groot en divers mogelijk bewonersnetwerk bij 

het advies. 

Procesbegeleider: Pieter van Dijk 

Procesondersteuner: Hannah Goeman Borgesius 

Procesinrichting: 

1. Basismateriaal voor input klaar maken 

2. Ophalen input  

3. Vertalen input naar scherp en prikkelend eerste concept advies 

4. Plenair bespreken eerste concept advies met bewonersnetwerken 

5. Vertalen input bewonersraadpleging naar concept advies ten behoeve van 

symposium 

6. Ophalen reacties deelnemers symposium (ambtenaren, beroepskrachten en politici) 

Bewoners hebben hun input dan al gegeven en zijn als toehoorder aanwezig. 

7. Vertalen opbrengst symposium naar definitief advies voor RGW 

 

Vertrekpunt 

De notitie ”PARTICIPATIE IN HET SOCIAAL DOMEIN” wordt als vertrekpunt gebruikt. 

Omdat we aan de hand daarvan alle facetten die van belang zijn voor het uiteindelijke advies 

aan de orde kunnen laten komen. Het document zal dus uitgebreid worden met uitwerkingen 

en aanvullingen uit het veld. 
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Welke input willen we nog ophalen en bij wie? 

We hebben al veel beschikbaar. In de afgelopen tijd is onder andere via het proces 

Buurtplatformrecht en Buurtbudgetten al redelijk veel opgehaald dat relevant is voor het 

uiteindelijke advies. Dat gaan we niet weer opnieuw doen, maar gebruiken we voor de 

uiteindelijke versie van het advies. 

Samen met de sleutelfiguren beantwoorden we de volgende vragen: 

- op welke thema’s missen we nog inhoudelijke input? 

- op welke vragen willen wij nog de antwoorden ophalen? 

- van welke doelgroepen hebben we nog niet of onvoldoende input ontvangen? 

- met wie moet Pieter van Dijk gaan praten? 

Om zo recht te doen aan de veelkleurigheid en meerstemmigheid.  

Pieter van Dijk haalt in 1 op 1 gesprekken alle input op die we nog missen. Daardoor kan er 

meer de diepte in gegaan worden en wordt de input kwalitatief beter. Bovendien is het qua 

planning veel beter in te richten.  

Hoe komen we tot een eerste concept advies? 

Alle input (inclusief Buurtplatformrecht en Buurtbudgetten) wordt door de Kerngroep en 

Pieter verwerkt tot een eerste concept advies. 

Toetsen eerste concept advies bij grote bewonersnetwerk 

We halen reacties op tijdens openbare plenaire online bewonerssessie op 2 juli.  

De reacties moeten terecht komen op een portal (website KvM?) 

We toetsen het eerste concept advies bij het grote bewonersnetwerk tijdens een plenaire 

(online) sessie ten behoeve van draagvlak en betrokkenheid van zoveel mogelijk bewoners. 

Verwerken van reacties tot het definitieve concept advies 

De Kerngroep verwerkt de reacties tot het definitieve concept advies ten behoeve van het 

symposium. 

Ophalen reacties ambtenaren, beroepskrachten en politici tijdens symposium 

Tijdens het symposium worden ambtenaren, beroepskrachten en politici uitgedaagd te 

reageren op het definitief concept advies en het te vertalen naar wat dit betekent voor hun 

eigen aandeel in participatie van de Amsterdammer. 

Verwerken reacties in advies aan RGW 

De Kerngroep verwerkt de reacties van ambtenaren, beroepskrachten en politici in het 

advies aan RGW.  

Communicatie 

-  We communiceren het procesontwerp in het grote netwerk via alle kanalen van de 

sleutelfiguren en KvM. Zodat we transparant zijn in het proces en iedereen weet op welke 

wijze invloed en betrokkenheid mogelijk is. 

- We communiceren het eerste concept advies in het grote netwerk via alle kanalen van de 

sleutelfiguren en KvM. En we roepen op tot het aanleveren van reacties op 1 portal. 

- We kondigen de plenaire bijeenkomst over het eerste concept advies breed aan onder 

bewoners(organisaties). 

- We communiceren het definitieve concept advies in het grote netwerk via alle kanalen van 

de sleutelfiguren en KvM. En we nodigen uit om aanwezig te zijn bij het online symposium. 

- We communiceren het advies aan RGW in het grote netwerk via alle kanalen van de 

sleutelfiguren en KvM. 


