
Hart voor Vrijheid Amsterdam: democratisering, herstel van de rechtsstaat en 

vertrouwen … door het delen van kennis, middelen en (media) macht.  

 

De participatiestad, die koning Willem Alexander namens Rutte II van bovenaf oplegde in 

2014, bleek de afgelopen 7 jaar vooral een aanzienlijke bezuinigingsoperatie op de 

welvaartstaat. De grootste reorganisatie van rijkstaken naar het gemeentelijk niveau heeft niet 

de eenvoud, het maatwerk en kostenbesparing opgeleverd die werden aangekondigd. Er 

verdwenen banen, bejaardenhuizen en buurthuizen, professionals verlieten uit onvrede de 

jeugdzorg, het georganiseerd wantrouwen en de bureaucratie groeide, de wachtlijsten werden 

langer, het kunst & cultuuraanbod, en zorg & welzijn aanbod op wijkniveau verschraalden en 

steeds meer moest worden opgepakt door naasten, ‘mantelzorgers’ en ‘vrijwilligers’.  

 

In 2022 gaat Hart voor Vrijheid Amsterdam de participatiestad van (media) macht en 

middelen voorzien, door het peloton te betrekken bij de governance van de stad, en de 

privacy, eigenaarschap en zeggenschap op een nieuwe manier te organiseren. Vanaf 2022 gaat 

het peloton de gemeenteraad en kletsende klasse in opdracht van de overheid van repliek 

dienen. Amsterdammers (van alle gezindten en ‘walks of life’) in alle stadsdelen kwamen al, 

en komen vanaf 2022 betaald in hun eigen buurt in actie met een 7 tot 10 jaar durend 

grootstedelijk experiment in integraal gebiedsgericht werken. Mensen die dat willen gaan 

meepraten (WijDoenMedia) en meedoen (WijDoenMee) in Amsterdam om het vertrouwen op 

ooghoogte te herstellen van burgers onderling, van burgers in de politiek en van de overheid 

in hun bewoners en ondernemers. Hart voor Vrijheid democratiseert en lokaliseert de 

communicatie en media, de (circulaire en care) economie, het gebiedsgericht werken en de 

gebiedsontwikkeling tegelijkertijd. Dat geeft Amsterdammers een verdien en bedienmodel in 

hun eigen gemeenschap en leefomgeving en in media erbij. De MRA als geheel krijgt een 

verdien en bedienmodel in the co-governance of the commons erbij, want dit dient de transitie 

naar een circulaire inclusieve economie overal. Amsterdammers kunnen deze gemediatiseerde 

praktijken in iedere andere circulair lerend, experimenterend, democratiserend gebied in 

binnen en buitenland, aan het werk, als Amsterdammers zich zelf en hun stad hebben 

hernomen en onze opgelopen achterstand in de wereld inhalen.  

 

De helft van 300 miljoen, die de gemeente Amsterdam uitgeeft aan externen en de 40 miljoen 

voor Boa’s, gaat naar wijkbedrijven en initiatiefnemers in de sociale basis. Daarvan kunnen 

ruim 100.000 mensen (jongeren, studenten en ouderen) de vaste maximale onbelaste 

vrijwilligersvergoeding krijgen van 1700 euro in de maand, waarmee ze betaald hun stem 

kunnen laten horen, naar elkaar en hun leefomgeving om kunnen kijken in deze dure stad. 

Mensen (en hun kinderen), die iedere maand geld te kort komen, kunnen structureel 

bijverdienen, net als in het experiment met de bijstand, die uitkeringsgerechtigden ruimte 

biedt om ondernemend te participeren. De tieners en volwassenen in armoede dragen (met 

hun stem in gebiedsgericht werken, buurtagenda’s, buurtbudgetten) bij aan de journalistieke 

en media op wijkniveau, aan de sociale cohesie en de sociale basis, en ontwikkelen sociaal 

kapitaal en kritisch vermogen, dat groeit als je het uitgeeft. Hart voor Vrijheid maakt daarmee 

een trendbreuk met de hardnekkig groeiende kansenongelijkheid, eenzaamheid en armoede in 

deze stad. 

 

Hart voor Vrijheid biedt daarnaast een basisinkomen aan ‘commoners’ (ca 4.000 mensen in 

2022, ca 40.000 mensen in 2026) van 1800 euro per maand. Dat  zijn enerzijdse de mensen 

die weten hoe de grootste noden (op het gebied van wonen, werken, zorg en onderwijs) 

moeten worden gelenigd, en de circulaire voedselstrategie, de reset van de lokale media en de 

Meesterburgerbakkerij gaan organiseren, samen met mensen die in nood zijn gebracht door 



het disproportionele corona beleid. Ze gaan aan het werk in ‘de 21ste eeuwse wederopbouw’ 

en ‘de wiedergutmachung na corona’. Daarvoor werken ze 24 uur per week, a 30 euro per 

uur, niet meer. Hart voor Vrijheid maakt ruimte voor 4 gelijke (disproportioneel getroffen) 

groepen: 1. jonge Amsterdammers, 2. Nuggers - kwetsbaren met en zonder uitkeringen, 3. 

Pioniers, Ondernemers, kunstenaars, zzp-ers, bewoners en mkb-ers, en 4. Ambtenaren die 

willen overstappen als er bezuinigd moet worden.   

 

 

3 punten – programma (van Simcha)  

1. Hart voor Vrijheid werkt (met iedereen van jong tot oud, van links tot rechts, van laag tot 

hoog geschoold) samen in het licht (in de Amsterdamse Meesterburgermeent van Salto en 

Ziggo e.a.) de Amen in liefde integraal aan het herstel van de rechtstaat en een nieuw sociaal 

contract en hanteren de Omtzigt agenda als leidraad  

 Punt 1: een Amsterdams grondwettelijk hof & public mediation 

 Punt 2: een (h)echte band tussen kiezer en gekozenen 

 Punt 3: een raad die haar kerntaken serieus neemt 

 Punt 4: betere rechtsbescherming, vooral bij bestuursrecht 

 Punt 5: een benaderbare en professionele ambtelijke dienst  

 Punt 6: een lokale waakhond met toegang tot lokale media 

 Punt 7: een onafhankelijk maatschappelijk middenveld; een Amsterdamse cooperatieve 

samenleving met een eigen governance en kredietunie, om los van de overheid lokale 

plannen en praktijken te financieren. 

 Punt 8:  Serieuze aandacht op grondwettelijke taken op het gebied van onderwijs, 

volkshuisvesting en bestaansgrond   

 Punt 9: De ‘Meesterburgerbakkerij’ (zie meer bij het hoofdstuk onderwijs) is de 

innovatiemotor voor integrale en specialistische commons. De meesterburgerbakkerij 

levert education permanent voor iedereen (ook voor ambtenaren), op het gebied van 

gezonde lifestyle, gezonde leefomgeving, levenskunsten en actief burgerschap, 

journalistiek en mediawijsheid, de doedemocratie in een circulaire stad en de 

ambachtelijke academie, te beginnen met de productie van gezond eten.  

We ‘leren/commonen’ iedere dag in studio big sister for selfvailliance, sousvaillance 

en cocreatie, op ieder dossier binnen de experimentele ruimte die de omgevingswet, 

participatiewet en privacywet bieden. We praten en handelen in horizontaal en fluide 

verband.  

 

Big Society is aan zet, omdat Big State faalde en zich terugtrok en Big Market ons 

opzadelde met crises, schulden en nu ook lockdowns, coronamaatregelen en de great 

reset van de WHO en the world economic forum. Commoning betekent: Wij halen 

eruit wat erin zit, met vreugde als bron van verzet. Uit het kind (de kindertijd), uit de 

dag, uit de straat, uit het gezelschap, uit het groen, en afval, uit het budget voor gezond 

eten. We organiseren fluide, bieden werk en inkomen voor mensen met een calling en 

geen carriere. (Cornel West) we gaan van denken naar doen, en heffen de hierarchie 

van theoretisch en praktisch geschoolden op, en bieden het peloton hoop en 

handelingsperspectief. We werken aan een nieuw social bindweefsel, weg van de 

eenzaamheid en kansloosheid. We bouwen aan een basis, niet aan de top.  

 Punt 10: van Smart city naar Smart Citizens: privacy voor bewoners, en openheid over 

informatie en een goede informatie huishouding van de overheid.  We werken aan een 

gelijkwaardig speelveld, aan integriteit van spreken en handelen: ‘Denk wat je weet, 

zeg wat je denkt, doe wat je zegt en weet wat je doet’ (Michiel Koperdraad).  

  



Amsterdam ontwikkelt in het kader van de gezonde circulaire stad een hyper lokaal 

cooperatief ondernemers klimaat en gaat van plek 55 naar plek 3 met ruimte voor 

eigenaarschap en zeggenschap, initiatief en ondernemerschap (op basis van de analyse vd 

commissie Remkes) Hart voor Vrijheid bevordert wijkbedrijven die cooperatief en 

gebiedsgericht het falen van staat en markt, (de wicked problems) het hoofd bieden op het 

gebied van wonen, armoede, eenzaamheid. In iedere wijk zijn er ook wijkbedrijven cq 

stadsmakers in bestaande broedplaatsen, die doen aan gebiedsontwikkeling en 

vastontwikkeling, voor en door bewoners.  

 

Hart voor Vrijheid claimt 10% van alle vierkante meters, binnen en buiten voor deze 

organische gebiedsontwikkeling. Hier kunnen gemeenschappen ‘organisch ontwikkelen’ 

bouwen voor gemeenschappen /stadskibboetsen / een circulaire deeleconomie. In deze 

cooperatieve wijkbedrijven komen de Meesterburgers van de tribune, en gaan met elkaar en 

de buurt in gesprek en aan de slag aan de gezamenlijke keukentafel in de gezamenlijke 

achtertuin. Bewoners in deze cooperatieve samenleving bieden gezamenlijk het hoofd aan 

gentrification, verkamering, RB&B, huizenmelkers, belastingontwijkers en platform 

economieen, die gemeenschappen en gebieden ontginnen in plaats van ontwikkelen. De 

hamvraag wordt: Wat komen bedrijven en mensen van buiten Amsterdammers brengen?  

 

Macht en tegenmacht: Hart voor Vrijheid stopt de eenzijdige afzendercommunicatie, de 

ongeloofwaardige overheidscommunicatie en participatie praktijken en bevorderen (met de 

helft van de 10 miljoen  

Die jaarlijks door politici en ambtenaren wordt uitgegeven) de gewogen burgerstem op thema 

als zorg, armoede, werk, participatie en inkomen, justitie & veiligheid, kunst en cultuur, de 

energie transitie, circulaire economie, en onderwijs: en op wijkniveau maken we de gewogen 

burgerstem machtig met media in buurtagenda’s, buurtplannen en buurtbudgetten.  

Met de online video content vullen we onze hyper lokale media omgeving. Daarnaast leveren 

we marktpartijen betaald de online video content voor hun MVO agenda en wij doen media 

maakt alle grote spelers in de media tot klant. (Ziggo Vodafone, RTL, NPO, NH media, 

Sijthoff pers, en de belgische baronnen).  

 

Referenda op thema (centrale stad) en op wijkniveau  

Hart voor Vrijheid gaat met de Meesterburgerbakkerij ook veelvuldig gebruik maken van het 

Referendum op wijkniveau of op grootstedelijk niveau, want dat bevordert de verbinding, 

vitaliseert de democratie en verlevendigt het mediadebat op de Meesterburgermeent. Vooral 

als de jongeren agenda een prominente plek krijgt zal Amsterdam veranderen.  

 

2 Reset van het (door buitenlanders overgenomen) media landschap: we zetten de 

Amsterdamse geluksmachine (met het nieuwste van het nieuwste instrumentarium in 

online video) weer aan en herstellen de balans, met waarheidsvinding en verbeelding, 

het Wij Doen Media & Documentaire instituut Amsterdam, een commonsschool voor 

media wijsheid. Deze school traint mensen in mediawijsheid en mediaproductie in 

iedere wijk, onder schooltijd, in wat we noemen de vijfde dag. Amsterdam wordt de 

pionier voor NETFLIX, TED talk voor gemeenschappen. Amsterdammers die 

meedoen krijgen, eigenaarschap over het materiaal, toegang tot het materiaal van 

anderen, korting op het abonnement, we maken alle docenten, scholieren en studenten 

lid (via grote deals met kennisinstellingen), en maken in dit landschap een bedien en 

verdienmodel voor alle journalistiek en media talent die er al zijn, maar die zich nu 

staande moet houden in een journalistiek en media landschap dat is verbubbeld en 

versplinterd en in buitenlandse handen is (op)gegaan.   



 

3  Hart voor Vrijheid Amsterdam gaat inzetten op een experiment met de participatie wet, een 

parallelle arbeidsmarkt voor ‘commoners’, en een basisinkomens voor grote groepen 

makers, jongeren en afvallers op de arbeidsmarkt. Hart voor Vrijheid organiseert de 

reset van de lokale communicatie en media omgeving en de meesterburgerbakkerij, 

zet de geluksmachine op thema en op wijkniveau aan en organiseert de wederopbouw 

en de wiedergutmachung na Corona en het KOT drama. We pakken de woningnood, 

de armoede, de eenzaamheid en andere ‘wicked problems’  aan, met een snel 

groeiende groep mensen met een Amsterdams basisinkomen. Dat zijn mensen die 

oplossingen direct nodig hebben en mensen die de ‘beweltigung und 

wiedergutmachung’ en de wederopbouw na corona en het KOT drama (het topje van 

de ijsberg) op ooghoogte willen en kunnen regelen. Al deze mensen zijn voor de 

verandering even niet gecaset en gelabeld zijn als professional, schuldenaar, 

uitkeringstrekker, zorgmijder, usual suspect, ambtenaar, bewoner, ondernemer, 

moeder, vader, scholier, student, zzp-er, kunstenaar, mediamaker, werknemer, 

werkgever, adviseur, wetenschapper, uitkeringstrekker of gepensioneerde. 

Meesterburgers worden ‘friends for life beyond survival for the many’ indachtig: 

David Graeber, van occupy wallstreet en Yannis Farouvakis van Diem25 en Another 

Now. Meesterburgers bestrijden schuld, schimmel, schaamte, slavernij, bungel en 

bullshit banen. Amsterdammers worden lerend en experimenterend levenskunstenaar 

en gebiedsontwikkelaar, en regelen hun duurzame bestaandsgrond met een combinatie 

van jubilees, basisinkomens, buurtbanen, en (gratis) basisvoorzieningen en productie 

van local for local producten en diensten.  

 

Stoppen met … om iets nieuws te kunnen doen: nieuwe acties en interacties…  

 

Amsterdam maakt de komende 4 jaar een pas op de plaats met fraaitaal en vergezichten, de 

productie van stapels nieuw beleid in pdf’s en spreadsheets. We schrijven ook geen coalitie 

akkoord voor grootstedelijk beleid en innovatie waar in de praktijk niets van terecht komt, 

zeker geen participatie nota’s, of bestuurlijk stelsel wijzigingen. Het lenteakkoord van 2018 is 

niet in de praktijk gebracht. De Corona crisis vergde alle aandacht en capaciteit. Er liggen 

stapels beleid beleid te wachten om te worden uitgevoerd. Amsterdam gaat werken aan 

uitvoering, de innovatiepraktijken van de gemeente democratiseren en op impact monitoren 

en verantwoorden.  

 

Hart voor Vrijheid geeft Amsterdammers langdurig een stem in de media en dwingen 

raadsleden niet met partij discipline. Hart voor Vrijheid Amsterdam ondersteunt op alle 

mogelijke manieren georganiseerde bewoners en ondernemers in de cocreatie met de 

gemeente om te komen tot draagvlak en doorbraken. We roepen iedereen met goede maar 

gestrande initiatieven, op om hun plannen in de Meesterburgerbakkerij te ontwikkelen. Dan is 

de media aandacht, draagvlak in de buurt en ambtelijke ondersteuning dit keer wel te regelen.  

 

Hart voor Vrijheid Amsterdam doorbreekt in de gemeenteraad het doelgroep denken, het 

partijpolitieke korte termijn denken, geflankeerd van durfpraatjes/dialoog waar geen cent bij 

wordt gelegd, die dus geen gaatjes vullen, genaamd de “Amsterdam Approach” en smart city 

practice, Pakhuis de Zwijger, stadsgesprekken en met de gratis ophaalsessies en 

‘ophaalavonden’. We stoppen de geformatteerde innovatie flauwekul en gaan ook niet langer 

in iedere wijk 120 plannen per wijk ‘ophalen’ om er 12 te honoreren. We hebben lang genoeg 

gratis meegewerkt om van niks naar nergens te gaan. Het innovatie budget van Smart City 

gaat (voor de helft) naar Meesterburgers in wijken, die een Amsterdamse Meesterburgermeent 



maken waar geen wedstrijden maar estafettes gaande zijn, met usual suspects, tieners en 

studenten, kwetsbaren bewoners, kunstenaars, pioniers en zzp-ers, zoals het uitkomt in een 

alledaagse in media vastgelegde transparante co-governance of the commons.  

 

We stoppen de afzender communicatie richting rode, groene, blauwe en oranje burgers. 

Amsterdam staakt ook de pilots en proeftuinen, met de helden en handboeken uit het 

buitenland of uit andere steden. Ger Baron, team democratisering en zijn chief technology 

office gaat de vraagsturing in wijken en de Meesterburgerbakkerij ondersteunen met de 

aanwezige talenten en expertise. We schrappen de zaken die zijn opgetuigd in de afgelopen 

jaren, maar die aantoonbaar niet passen bij Amsterdammers en de gemeente Amsterdam. 

Zoals de right to bid, the right to challenge, het raadgevend referendum, de straten van 

Amsterdam en de deliberatieve praktijken met lotelingen uit Belgie, zoals de G1000. De 

gemeente heeft met zijn regentenmentaliteit onder bestuurders en de afhoudende houding 

tegenover actieve bewoners een cultuuromslag te maken. We gaan de ‘usual suspects’, die 

standaard wordt gedomoniseerd en buiten spel gezet in ere herstellen. Ook hier gaan 

ambtenaren en politici excuses maken en de wiedergutmachung mogelijk maken.  

 

Hart voor Vrijheid stelt een college samen uit generalisten en specialisten met de nodige 

kennis en innovatieve praktijken, die met de nodige kennisinstellingen en praktijken de 

experimentele ruimte aan in de omgevingswet, de participatiewet en de privacywet en leert 

duizenden ambtenaren luisteren en doen wat nodig is. Amsterdamse Meesterburgers 

hernemen zichzelf en onze stad, en brengen onze act in the global city op orde zonder Den 

Haag, zonder (zuidas) belastingparadijs en zonder bananenmonarchie. We gaan het anders 

doen, en scoren wat we doen in video op impact op gemeenschappen en gebieden.  

 

 

Hart voor Amsterdam stopt dus de wedstrijden om bloembakkengeld en subsidie (waar velen 

de weg niet kennen) en maakt haar kernwaarden liefde, vrijheid, verbinding en integriteit 

besmettelijk in alledaags in de praktijk in de hele stad. Hart voor Amsterdam heet iedereen 

welkom, maakt iedereen direct, lief, kritisch en creatief, hoorbaar en zichtbaar, totdat iedereen 

zich vrij, gezien en gehoord voelt. We oefenen en bestuderen deze kunst en praktijken 

grondig en in beeld. Alle Amsterdammers die wat willen, wat weten en wat kunnen gaan in 

Meesterburgerlijke zelfbeheersing; in zelfonderzoek, zelfopdracht, zelforganisatie, 

zelfrealisatie, zelfverantwoording, met zelfkennis en zelfvertrouwen... 

Souverein en solidaire met de wereld 

 

Hart voor Vrijheid Amsterdam bevrijdt de culturele hoofdstad van de hungergames, de 

priktatuur en de gedwongen winkelnering, en laat de grootste stad van Nederland, stad van 

Spinoza, zichtbaar lerend en experimenterend het voortouw nemen in bestuurlijk Nederland 

met het motto wie wat wil is welkom, wie het weet mag het zeggen, wie het kan mag het 

doen: we organiseren een nieuw vertrouwen van onderop en een nieuw sociaal contract en 

bindweefsel.  

 

Hart voor Vrijheid doorbreekt de verdienmodellen van professionals in de sociale basis en de 

(jeugd, ouderen, langdurige en psychiatrische) zorg, en de schuldhulp. Hart voor Vrijheid 

bevordert de wederkerigheid en samenredzaamheid, en stopt het weerzinwekkend casen, 

ondermijnen, ophalen en verwaarlozen. (waarover meer in het hoofdstuk zorg) Hart voor 

Vrijheid gaat voorop met ‘Here comes Everybody’ en the politics of presence, omdat ieder 

vogeltje zingt zoals hij gebekt is.  

 


