
Dít is de kracht van Mokum — symposium 12 juli 2021 
Programma nader toegelicht 

Tijden 

12:45 Ontvangst 
13:00 Start: plenair welkom 
13:15 Workshops (zie onder voor thema’s en indeling) 
14:45 Pauze 
15:00 Live stream: wisselende tafelgasten in gesprek (zie onder voor thema’s 

en indeling), incl. intermezzo’s 
17:00 Einde livestream — borrel 

Het grote idee 

Tijdens het symposium gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van het 
pleidooi Dit is de kracht van Mokum. We hebben twee basisvragen: 

1 Geloof je in de kracht van Mokum? 
2 Deel je de urgentie dat het beter moet qua samenwerking en ondersteuning? 

Vervolgens is het de vraag welke stappen gezet zouden moeten worden. Het is niet 
de eerste keer dat er wordt gesproken over deze onderwerpen, dus hoe kunnen we 
momentum creëren? Concreet: 

3 Wie moet wat doen? Wat helpt echt? 

Tijdens de workshops gaan we in drie groepen uiteen, de aandacht richtend op drie 
verschillende aspecten. Tijdens de live stream, aan de talkshow tafel, brengen we 
alles bij elkaar in een prettig maar scherp gesprek, met wisselende tafelgasten. 

Workshops: thema’s en indeling 

Workshop 1 — Politiek & ambtenarij: écht willen 

Beginnend bij basisvragen 1 en 2 (zie boven), ligt vervolgens de focus op call to 
action 1 & 2 uit het pleidooi Dít is de kracht van Mokum 

• 1: De politiek spreekt zich uit: het MOET anders!

• 2: De gemeentelijke organisatie gaat participeren in de samenleving

Zijn dit de juiste stappen? Welke dilemma’s spelen hier? Wat is er voor nodig om 
momentum te creëren? 

Zomertuin



Deelnemers 

Rutger Groot Wassink 
Melanie van der Horst 
Sjoukje Alta 
Max Smit 
Hans Krikke 
Kristel Jeuring 
Hetti Willemse 
Pieter van Dijk (gespreksleider) 

Workshop 2 — Bewonersnetwerken: open en ondersteund 

Beginnend bij de basisvragen (zie boven), ligt vervolgens de focus op call to action 
4 & 5 uit het pleidooi Dít is de kracht van Mokum 

• 4: Waarborgen van bewonersondersteuning, huisvesting en middelen

• 5: Bewonersorganisaties, -netwerken en burgerinitiatieven verbonden en
inclusief

Hoe ziet de ondersteuning van punt 4 er concreet uit? Is punt 5 een voorwaarde 
voor punt 4? Hoe kun je voor de lange termijn waarborgen dat initiatieven van 
Amsterdammers goed worden gefaciliteerd en ondersteund? 

Deelnemers 

Rocco Piers 
Ronald Koopmans 
Mike Brantjes 
Justus Uitermark 
Firoez Azarhoosh + Nooshi
Raoul White 
Lenny Bijker 
Dick Glastra van Loon (gespreksleider) 

Workshop 3 — Nieuwe werkwijze: Dialoog (Serrezaal) 

Beginnend bij de basisvragen (zie boven), ligt vervolgens de focus op call to action 
3 uit het pleidooi Dít is de kracht van Mokum 

• 3: Een nieuwe werkwijze tussen gemeente en bewoners: Dialoog

Waar moet een dialoog aan voldoen? Hoe verhoudt een dialoog met invloed zich 
tot besluitvorming door de gemeenteraad? Wie moet er aan tafel? Welke lessen 
hebben we geleerd van eerdere dialogen? 

Wintertuin



Deelnemers 

Sumadi Bambang Oetomo 
Hettie Politiek 
Esther Lagendijk 
Terra Dakota Stein + Isa van Bossé
Sjaak Blenk 
Jasper Etten 
Elena Simons 
Lisa Harinck 
Cecilia Petit (gespreksleider) 

Live stream 

Aan de talkshow tafel 

Gespreksleider: Pieter van Dijk 
Aan tafel worden de inzichten uit de workshops gedeeld en verder uitgediept. 

Vaste gast is Rutger Groot Wassink. Per ronde schuiven extra gasten aan. 
Daarnaast staat er een inspreekmicrofoon, waar het publiek af en toe mag 
inspreken.  

15:00 Spoken Word - Luan Buleshkaj 

15:10-15:30 Ronde 1: Marleen Stikker & Justus Uitermark 
De grote omkering: overheid participeert in de samenleving 

Intermezzo 

15:35-15:55 Ronde 2: Hans Krikke & Sjoukje Alta & Firoez Azarhoosh 
Oogst van workshop 1 & verdiepend gesprek 

Intermezzo 

16:00-16:20 Ronde 3: Dick Glastra van Loon & Melanie van der Horst & Raoul 
White 

Oogst van workshop 2 & verdiepend gesprek 

Intermezzo 

16:25-16:45 Ronde 4: Esther Lagendijk & Sumadi Bambang Oetomo & Terra 
Dakota Stein 

Oogst workshop 3 & verdiepend gesprek 

16:45
Spoken Word - Luan Buleshkaj - camera 3

15:05 Welkom door Dick Glastra van Loon - camera 3
- camera 3

Brief van een Geliefde - camera gespreksleider

Bijdrages uit de chat door Cecilia Petit - camera 3

Bijdrage Elena Simons - camera 3

16:50
Afsluiting en dankwoord door Cecilia Petit - camera 3

17:00 EINDE Live Stream


