
 

Zorg & de door decentralisatie van de 4 decentralisaties; samen redzaamheid en 

veerkracht in coöperaties op wijkniveau. 

Het zorgdossier is een belangrijk, groot en duur dossier voor de gemeente Amsterdam en het 

ging de afgelopen 7 jaar mis, omdat de 4 decentralisaties maar half doordacht, en slecht 

begroot en gemanaged zijn. De kwaliteit van de zorg ging achteruit, de arbeidssatisfactie nam 

belangrijk af, het georganiseerd wantrouwen en de administratieve druk nam toe, de kosten 

liepen op, budgetten werden overschreden en de wachtlijsten werden langer. De zorg werd 

een markt, en de zorg werd niet goedkoper maar duurder, vanwege allerlei aanbod voor 

modieuze lichte preventieve zorg, waar flinke winsten op worden gemaakt, terwijl de 

armoede en ongelijkheid onder kwetsbare bewoners doorgroeit, en de complexe en zware 

gevallen onbehandeld blijven en zwaarder worden. De ‘corona pandemie’ legde de 

kwetsbaarheid van het hele zorgsysteem bloot, en ook daar blijkt dat personeel koesteren, 

bestrijding van armoede en ongelijkheid, kleinschaligheid, eenvoud, maatwerk, wendbaarheid 

en veerkracht onze focus verdiend.  

De censuur in combinatie met vaccinatiedwang, gedwongen winkelnering en invoering van 

QR code komt over als een gecoördineerde internationale maffiapraktijk van nooit eerder 

vertoonde omvang en allure. De Coronacrisis in de zorg vraagt daarom op korte termijn om 

meer waarborgen voor keuzevrijheid en vraagsturing in de zorg, de vrijheid en integriteit van 

zorgprofessionals in den brede, de democratische controle op de minister, het RIVM, de 

verzekeraars, op marktwerking en op zorgautoriteiten. De belangrijkste zet is echter om de 

zorg op wijkniveau te vermaatschappelijken, zodat professionals en gebruikers op ooghoogte 

komen in wijkcoöperaties voor de sociale basis en buurtteams en zorg coöperaties voor 

specifieke patiëntengroepen en professionals voor de hele stad.  

Hart voor Vrijheid pleit voor 1. terugdringen van marktwerking, 2. De geluksmachine lokaal 

weer aanzetten voor zorginnovatie, ruimte maken voor maatwerk en vernieuwing van 

onderop, en systeemfalen opsporen met ervaringsdeskundigen, probleemmagneten, 

zorgmijders, en de problemen in jeugdzorg, langdurige zorg en psychiatrische zorg uitpakken 

en door commoning op te lossen. 3. het doordecentraliseren van de decentralisaties door het 

vermaatschappelijken van de sociale basis, ouderen zorg, jeugdzorg, psychiatrische zorg. 4 

een zorgautoriteit oprichten met professionals en patiëntenverenigingen. 5. Een Amsterdamse 

zorgverzekering optuigen voor positieve gezondheid, preventieve zorg, intra en extramurale 

zorg in buurten.   

1. Terugdringen van Marktwerking – meer vrijheid en democratie voor zorgprofessionals 

en patiënten  

Amsterdam heeft met een dicht netwerk van huisartsen in wijkpraktijken, de professionele 

vinger aan de pols van de Amsterdammer, en de toegang tot alle mogelijke specialistische 

zorg stadsbreed laagdrempelig en deskundig geregeld, al staat de integriteit en de vrijheid van 

de huisarts onder grotere druk van het RIVM, het ministerie, en de GG&GD, tijdens de 

aanpak van corona. Daarnaast heeft Amsterdam indrukwekkende academisch ziekenhuizen, 

AMC en VU, die inmiddels zijn gefuseerd en prijswinnende ziekenhuizen als het OLVG in 

Oost, dat is gefuseerd met ’t Lucas in West en indrukwekkende specialistische instellingen als 

de Bascule (jeugdzorg) en het Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis (Het Nederlands 

Kankerinstituut), al worden ook daar de specialisten geknecht bij de bestrijding van Corona.  



Hart voor Vrijheid wil meer waarborgen inbouwen, en opnieuw kijken naar de inrichting en 

werkwijze van de Zorgautoriteit in Diemen, die het kabinet in 2016 nog dwong tot de 

financiering van meer handen aan het bed in de ouderzorg, via haar grondwettelijke taak.   

Amsterdammers kunnen trots zijn op de kwaliteit en toegankelijkheid van de Amsterdamse 

ziekenhuiszorg, maar de debacles met het Boven ’t IJ en het Slotervaart ziekenhuis hebben 

ook laten zien dat marktwerking ziekenhuizen kwetsbaar hebben gemaakt. Noch Bruno 

Bruins, minister van Volksgezondheid, noch de gemeente Amsterdam konden het Slotervaart 

redden. Ondernemers met diepe zakken en verzekeraars zijn oppermachtig, en het personeel 

en de patiënten deden even niet ter zake. De schaalvergroting in de psychiatrische zorg heeft 

de kwaliteit van de zorg onder druk gezet, en de belangen van zowel patiënten als 

werknemers zijn buiten beeld geraakt. We hebben als Amsterdammers geen zeggenschap over 

onze zorginstellingen, we zijn als zorgconsument op de verzekeraars aangewezen en daar 

spelen verdienmodellen en kosten de hoofdrol en moeten we vertrouwen op 

ondoorgrondelijke contracten, met kleine letters, vrolijke commercials en glossy brochures. 

Hart voor Vrijheid gaat met media dit probleem uitpluizen en we gaan de zorg ook onderwerp 

maken van referenda.  

De zorg is een belangrijke en grote werkgever, die de laatste jaren matig voor medewerkers 

heeft gezorgd. De fusies en overnames, organisatorische verbouwing werd systemisch, vast 

personeel werkte harder voor hetzelfde salaris, en velen kozen daarom voor werken in een 

andere sector of voor een bestaan als zzp-er om meer grip te krijgen op hun work life balance 

en verdiensten. Er zijn bijvoorbeeld 5000 mensen opgestapt bij Jeugdzorg de afgelopen jaren.  

In Amsterdam bood Simone Kukkenheim, wethouder van D’66 weerwerk door nieuwe 

gemeente systemen te bouwen, om de kosten in de hand te houden, maar de 

budgetoverschrijdingen in bijvoorbeeld de jeugdzorg liepen fors op en de Amsterdamse 

rekenkamer heeft in 2019 de rode vlag gehesen. Verder organiseerde Kukkenheim een 

stelselwijziging, genaamd Buurtteams. De aanbestedingsprocedure van 2020, de selectie en 

installatie van 7 Buurtteam organisaties in 2021, waarmee de formele zorg opnieuw op 

grootstedelijke leest werd geschoeid, verdiende ook niet de schoonheidsprijs. Er is eigenlijk 

sprake van een centralisatie en verstatelijking van de zorg terwijl de gemeente de zorgvraag 

niet kent, het aanbod en de kwaliteit van de zorg niet kan sturen, maar wel de regie naar zich 

heeft toegetrokken. Het netwerk, sociaal bindweefsel op wijkniveau is daarbij in het geheel 

niet ontzien, laat staan ingezet. De manier waarop de sociale basis is gesloopt de afgelopen 2 

jaar wekt ook geen vertrouwen voor de toekomst. Wat Kukkenheim hier bedacht leidt tot 

meer centraal aanbodsgestuurde falende zorg, marktwerking, budgetoverschrijdingen en 

gedwongen winkelnering.   

Hart voor Vrijheid kiest voor vraagsturing en de professional en zijn of haar beroepseer. We 

zijn voor waarheidsvinding en verbeelding, en zoeken uit het zin volgens patiënten en 

zorgpersoneel. Hart voor Vrijheid is ervan overtuigd dat het voorbeeld van Jos de Blok het 

vertrouwen van onderop bevordert, hetgeen bijdraagt aan de tevredenheid van patienten en de 

arbeidssatisfactie van zorgpersoneel.   

2. De geluksmachine weer aanzetten – deliberatief de zorg innoveren  

 

Stoppen met casen, ondermijnen, ophalen en verwaarlozen om plaats te maken voor systeem 

innovatie:  



Om de decentralisaties door te decentraliseren en de samen redzaamheid in eenvoud, 

maatwerk, en kostenbesparing te vinden in de kleinschalige voorzieningen in de wijk is het 

van de allerhoogste orde om te stoppen met ongekend onrecht: WEERZINWEKKEND casen, 

ondermijnen, ophalen en verwaarlozen. Op grootstedelijk niveau zien we hoe de gemeente 

Amsterdam voorzieningen, zoals toegang tot cursussen of de voedselbank, opzettelijk 

ingewikkeld maakt, mensen met rechten probeert te betrappen op fraude, en hoe ze nee 

verkoopt en mensen met partners en/of vermogen door vangnetten vallen, hoe eenzaam 

ouderen, tieners en studenten zich voelen, en hoe langdurige armoede het leven en de 

gezondheid van 1 op 5 huishoudens flink verpest.  

Na 10 jaar Rutte, die de gelukmachine uitzette, blijkt dat ook de gemeente Amsterdam grote 

groepen kwetsbare bewoners bejegende met ongekend onrecht, niet op ooghoogte komt, zich 

niet wil inleven en geen excuses maakt voor onnodige schade en zich blijft verschuilen als 

algoritmes, wetten en systemen. Het disproportionele coronabeleid maakt de kwetsbaren 

kwetsbaarder en maakt nieuwe groepen, als horecaondernemers, retailers, zzp-ers en 

kunstenaar bang, arm, kwetsbaar en kansloos en ook hier verschuilt het demissionaire kabinet 

en het Amsterdams college van B&W zich achter het OMT, algoritmes, regelingen, wetten en 

systemen. De gemeente Amsterdam moet de geluksmachine weer aanzetten, ruimte maken 

zodat zorg instellingen en professionals en burgers elkaar op ooghoogte ontmoeten en elkaar 

kunnen redden en de regie gaan delen om te komen tot maatwerk, eenvoud, en kosten 

besparingen.  

Team machine van de Gemeente moet structureel plaats maken voor Team Human van 

Professionals en Zorgbehoeftigen en op ooghoogte komen om maatwerk te laten ontstaan via 

vraagsturing op wijkniveau. De sociale basis, de informele en formele zorg draait om 

gemeenschappen van mensen, met alledaagse noden maar ook met kwaliteiten. In die sociale 

basis zijn niet professionals met caseload met gevallen schuldhulp, jeugdzorg, dementie, 

wajong, adhd, KOT slachtoffer, maar mensen leidend. Hart voor Vrijheid zet de komende 

jaren alledaags en structureel in op de beweltigung van onrecht, om te beginnen met de vele 

slachtoffers van jeugdzorg, of de 1600 KOT slachtoffers en hun 1000 kinderen die uit huis 

zijn geplaatst. We zoeken de  mensen die al jaren door de vangnetten heenvallen, en naar 

probleemmagneten die zomaar zes case managers hebben, de deur bij de huisarts platlopen, 

die bij elkaar ieder jaar opnieuw 60.000 euro kosten. Als die mensen worden gezien, gehoord, 

geholpen en bevrijd, dan ontstaat er richting, budget en ruimte voor vernieuwing. We moeten 

beginnen met niet uitkeringsgerechtigden, de zwaarst getroffenen in horeca, toerisme, kunst 

en cultuur, en probleemmagneten, omdat die de complexe zorgvraag belichamen om tot 

samenredzaamheid, eenvoud, maatwerk en kostenbesparing te komen.  

In de sociale basis moeten we niet labelen, geen onderscheid maken tussen kwetsbare 

bewoners en actieve bewoners. We zijn allebei. Mensen willen gezien en gehoord worden, 

zowel hun kwetsbaarheid als hun kwaliteit en weerbaarheid, blijkt uit iedere studie van 

Movisie opnieuw en als het enigszins kan aardig, vaardig, waardig meedoen. Ze gaan samen 

in zelfregie in de wijk aan het werk. We zijn er niet voor het verdienmodel van de Buurtteams 

en om de legitimiteit en controle van de overheid in stand te houden. Daarom is de zorg geen 

markt. De zorgvrager moet centraal staan, niet de verzekeraar of het aanbod, en zeker niet het 

verdienmodel. Het gebrek aan contanten en niet het gebrek aan karakter moeten leidend zijn.  

De armoede moet als eerste bestreden, want die doet heel veel af aan de gezondheid van 

mensen, zeker als die armoede structureel blijkt. Het dorpse karakter van Amsterdam hebben 

we hard nodig in het sociale domein. Het is nu tijd de gemeenschappelijke noden door 

systeemfalen op te sporen en vraag gestuurd de zorg in de wijk op orde te brengen. Daarbij 

kijken we naar perverse prikkels als verdienmodellen van schuldhulpverleners, 



zorgondernemers, maar ook naar gebrek aan stuurkracht bij WPI of de buurtteams. We gaan 

met groepen cliënten c.q. patiënten op wijkniveau en op thema op zoek naar oplossingen voor 

ongekend onrecht. 

3. het doordecentraliseren van de decentralisaties door het vermaatschappelijken van de 

sociale basis, ouderen zorg, jeugdzorg, psychiatrische zorg 

In het kader van het nieuw sociaal contract is het sociale domein, met de sociale basis en de 

doordecentralisaties van de vier decentralisaties, van de hoogste en meest urgente orde. Hart 

voor Vrijheid beschouwt bestaanszekerheid, vast werk en genoeg inkomen als de 

belangrijkste peilers voor gezondheid en geluksbeleving. Werklozen en armen zijn 

ongezonder, sterven eerder en zijn minder gelukkig en minder duurzaam inzetbaar. 

Geldzorgen en onzekerheid over de toekomst zijn stressend, en vooral de jongste generatie 

heeft aantoonbaar meer last van de stress over hun bestaansgrond en hun kansen dan vorige 

generaties. We zien daarom een parallelle arbeidsmarkt voor starters en afvaller op de 

(verwilderde) Nederlandse arbeidsmarkt als de belangrijke nu ontbrekende bodem in een 

gezonde stad. Simone Kukkenheim zette de afgelopen jaren in op gezond voedsel en sport en 

bewegen, lifestyle en preventie, maar dat is een te beperkte agenda om de problemen in 

Amsterdam en de zorgvraag naar beneden te brengen.   

Betrokkenen zzp-ers, en zorgbieders in wijken kijken hoe het model van Buurtzorg van Jos de 

Block werkt en kan worden ingezet op positieve gezondheidszorg of preventieve zorg in 

coöperatief verband (met Commoners, jongeren, kunstenaars, actieve bewoners, patiënten en 

zorgverleners).  

1. Langdurige zorg: mensen met chronische aandoeningen worden op wijkniveau via de 

wijkbedrijven bedient met zorg op maat in coöperatief verband en worden 

ondersteund met gezond voedsel, en programmering voor sport, spel, kunst, cultuur, 

journalistiek en media.  

2. Jeugdzorg: kwetsbare gezinnen worden empowert met krachtcentrales en de 

meesterburgerbakkerij. We brengen het aantal kinderen onder toezicht z.s.m. terug op 

het niveau van omliggende landen, en gaan luisteren naar ouders, kinderen en hun 

netwerk en zorgen voor ‘mea culpa’s’ en ‘wiedergutmachung’.  

3. ouderenzorg: Ouderen worden niet langer alleen gelaten, maar betrokken bij gezond 

eten en een wijkprogrammering. We kunnen in de hele stad succesvolle interventies 

voor dementen of ouderen opschalen, als commoners.  

4. psychiatrische zorg: Mensen met psychische aandoeningen wonen in allerlei wijken 

tussen gezonde mensen en dat bevalt ze beter dan weggestopt te zijn in instellingen, 

waar ze weinig tot niets te doen hebben, als ze enigszins ondersteund zijn door de 

buurt en professionals. De intramurale psychiatrische zorg stond ook in een ongunstig 

daglicht de afgelopen jaren, omdat de wachtlijsten groeiden, de kwaliteit onder de 

maat was, de organisaties te groot zijn om maatwerk te leveren, personeel te houden, 

en de ambulante ondersteuning voor psychiatrische patiënten is overbelast. Ook hier is 

het zaak op zoek te gaan naar kleinschalige kwalitatief hoogwaardige oplossingen, het 

rendement denken te bestrijden, de marktwerking, de zorgverzekeraars en ambtelijke 

regie terug te dringen en professionals en patiënten aan het roer te zetten, het 

maatwerk en de kostenreductie te zoeken terwijl de kwaliteit verbetert.   

Hart voor Vrijheid streeft naar laagdrempelige duurzame plekken, programma’s en 

voorzieningen voor een sociale basis voor iedereen. Hart voor Vrijheid geeft vertrouwen in 

professionals en bewonersorganisaties, waar tieners, die opgroeien in armoede, 

mantelzorgers, alleenstaande moeders, ouderen  gekend en ook betaald betrokken zijn. Hart 



voor Vrijheid investeert structureel in krachtcentrales om de samenredzaamheid zichtbaar te 

vergroten,  door gemeenschappen samen met professionals en zorgvragers de ruimte te bieden 

om te komen tot maatwerk in coöperatief verband. Hart voor Vrijheid verbindt kwetsbare en 

niet kwetsbare bewoners met in wijkbedrijven. 

Deze parallelle arbeidsmarkt gaat over een wederkerige care economy – met betaalde 

vrijwilligers en een blijbewijs, bevordert de duurzame inzetbaarheid van mensen in het 

arbeidsproces, en duurzame inzetbaarheid in de buurt. Op deze parallelle arbeidsmarkt 

verdwijnt de eenzaamheid en  geen sprake van drang en dwang. We casen, ondermijnen, 

verwaarlozen elkaar niet en halen elkaar niet op. Jong, middelbaar en oud zijn direct, lief, 

kritisch en creatief en zaaien geen angst, haat, armoede. Meesterburgers werken alledaags 

samen, maar niet meer dan 24 uur per week aan ons aller goede relaties, benodigde 

ondersteuning, gezondheid, geluk beleving en education permanent.    

Het grootstedelijk budget voor externen was in 2019 is 300 miljoen, en de BOA’s mochten 

nog es 40 miljoen op jaarbasis kosten, waarvan Hart voor Vrijheid structureel de helft claimt 

voor georganiseerde bewoners organisaties en vrijwilligers op wijkniveau. Daarmee pakt Hart 

voor Vrijheid Amsterdam de armoede, een gezonde leefomgeving, leefstijl en gezondheid 

integraal op gebiedsniveau aan, met kritische reflectie van zorg professionals en vraagsturing 

van patiënten groepen in een parallelle arbeidsmarkt, zodat de verschillen tussen arm en rijk 

in geen enkele wijk uitmonden in een verschil in geluksbeleving en levensverwachting.  

Ca 100.000 mensen (=12.500 mensen in 8 stadsdelen) krijgen een standaard vrijwilligers 

vergoeding van ca 1700 euro per jaar. Ze krijgen via het Amsterdams Blijbewijs tegen 

kostprijs toegang tot plekken waar ze elkaar kunnen ontmoeten, en kunnen leren en 

meewerken, toegang tot journalistiek en media en transport, gezond eten, sport en 

programma’s in Meesterburgerbakkerij, en de kunst en cultuur. Met een kredietunie zorgen 

we ook voor onafhankelijke financiering van deze coöperatieve samenleving, en ontwikkelen 

we apps voor tijdsparen om de wederkerigheid zichtbaar op te schalen en de kwaliteit van het 

wijkwerk en de sociale cohesie te monitoren.  (Selfvaillance, i.p.v. surveillance) 

Hart voor Vrijheid Amsterdam zet met dit relatief kleine budget in op positieve gezondheid, 

activering en veerkracht op wijkniveau, op gemeenschapszin en samenredzaamheid en 

preventieve gezondheid in zelfregie, en ontzorgt de meest kwetsbaren (armen, ouderen, 

mantelzorgers, langdurig zieken, alleenstaande moeders) structureel in heel Amsterdam in 

coöperatief verband, met programma’s voor gezond eten, zinvolle dagbesteding voor mensen 

met afstand tot de arbeidsmarkt, eenzaamheidsbestrijding, sport en spel, een gezonde 

leefomgeving en mentale gezondheid. Deze care economy – doe democratie op wijkniveau 

wordt ook gefinancierd met buurtbanen, en budget voor zorginnovatie en basisinkomens, los 

van de vrijwilligers. 

Hart voor Vrijheid zorgt met haar specialistische foodcommon, inclusief stadstuinbouw, 

stadslandbouw, de korte keten en het grootschalig redden van voedsel, voor toegang tot 

gezond kant en klaar voedsel, werk, participatie en inkomen om de armoede en 

kansenongelijkheid te bestrijden met een nieuwe ‘care economy en zorg op maat’.   

De verbinding tussen informele zorg en formele zorg komt tot stand in de coöperaties op 

wijkniveau, en met media zorgen we voor vraagsturing in de zorg op wijkniveau. Bewoners, 

ervaringsdeskundigen, patiënten houden de buurtteams die in september 2020 zijn ingericht 

scherp, en doorbreken de gedwongen winkelnering, grootstedelijke en de ambtelijke regie.  



Hart voor Vrijheid zorgt in coöperatief verband voor ventilatie en ionisatie in publieke 

ruimtes in de zorg, doorbreekt direct de eenzaamheid en de aanslag op de mentale 

weerbaarheid onder ouderen, behandelt corona met ivermectine, hydrochlorocine en zink in 

het speciale Coronaziekenhuis, schaalt per direct de IC capaciteit in Amsterdam op om de 

gemiddelde achterstanden (van de afgelopen jaren) weg te werken, en reorganiseert de 

GG&GD, zodat er nooit meer sprake kan zijn van gedwongen winkelnering en 

vaccinatiedwang via huisarrest, lockdowns en de QR code.  

4. Een lokale zorgautoriteit / zorgverzekering / zorgdossier – fonds voor vernieuwing 

ZONMW 

Hart voor Vrijheid installeert een Amsterdamse zorgautoriteit waar patiëntenverenigingen, 

specialisten uit iedere discipline en zorgpersoneel zijn vertegenwoordigd, die vrijuit kunnen 

spreken en handelen. Hart voor Vrijheid tuigt z.s.m. een lokale zorgverzekering op 

coöperatieve leest op, die onderdeel wordt van de coöperatieve Amsterdamse samenleving. 

Daarbij wordt de zorgvraag en het zorgaanbod aan patiënten en professionals overgelaten en 

niet aan politici, bestuurders en verzekeraars. Die kunnen samen besluiten om betere 

salarissen te betalen aan de mensen die de nodige specialistische zorg kunnen bieden om 

wachtlijsten weg te werken. We deden het lang anders, maar in wijk coöperaties kunnen de 

kwetsbaren feitelijk van de wieg tot het graf worden verzorgd en opgevangen door 

professionals en gemeenschappen.  

Met zorginnovatie budget gaat de geluksmachine die Rutte uitzette op lokaal niveau weer aan, 

om het gedachtegoed van Machteld Hubert de preventie te organiseren in netwerken van 

ervaringsdeskundigen, patiënten verenigingen, en gemeenschappen, op samen redzaamheid in 

zelfregie.  

Hart voor Vrijheid creëert samen met de Amsterdamse zorgautoriteit en coöperatieve 

verzekeraar een nieuw digitaal patiënten dossier, het ikke kastje, waarmee de privacy van 

Amsterdammers, hij of zij data kan delen met mensen die hij kent en verder niet en de regie 

over hun zorg in gemeenschap in eigen handen blijft. Hart voor Vrijheid stapt uit het 

surveillance kapitalisme, smartcity en de great reset. Amsterdam wordt geen intensieve 

menshouderij.  

 

 

 

 

11. HART VOOR AMSTERDAM  

KENNIS ECONOMIE, KUNST, CULTUUR EN MEDIA 

1. Gegeven dat 
 

1. Scholen, universiteiten, musea, bibliotheken, bioscopen en theaters dicht waren en 

werkelijk iedereen sinds maart 2020 ervaring opdeed met thuiswerken en Zoom of 

alternatieven voor online meetings; en dat we waarschijnlijk blijven thuiswerken en 



online blijven meeten, ook als ‘de pandemie’ voorbij is; en een nieuwe praktijk en 

medium (voor een metadiscours) blijvend is ingeburgerd..  

2. Ons Nederlandse publieke omroepbestel is enigszins blijven steken in de 20ste eeuw en 

we zeker tijdens de lockdown massaal Netflix, Videoland en Youtube hebben 

gebinched 

3. en er een vernieuwings- en verjongingskuur moet komen om de generaties XYZ 

blijvend te binden en met relevante informatie te voeden.  

4. Onze grootste kranten en commerciële mediaproductie bedrijven in buitenlandse 

handen zijn en de communicatie over het virus verdomd geregisseerd overkwam in de 

hele wereld, waarbij de censuur en demonisering van kritische geluiden door ‘The 

Mainstream Media’ tot verrassend vormen en zelfs absurde hoogte werd opgevoerd; 

5. de Amsterdamse participatiestad juist een grote behoefte heeft aan lokale informatie, 

journalistiek en media, aan sociale en slimme mensen dichtbij,  aan sociale cohesie, 

lokale en internationale (globale) verbondenheid.  

6. De Gemeente Amsterdam heeft jarenlang fors ingezet op G5 en Smart City, en heeft 

op allerlei wijzen de informatie behoeften van Amsterdammer genegeerd en de 

privacy van Amsterdammers geschonden.  We richten een grondrechten waakhond op, 

die de GG&GD zal monitoren op vaccinatiedwang bij kinderen, en gedwongen 

winkelnering van vaccins en de QR code die niet werd afgegeven aan mensen met 

natuurlijke immuniteit, aangetoond met een serologische test.  

7. Shoshanna Zuboff en haar boek Surveillance Capitalism ons leerde hoe de grote 

mediaplatformen te werk gaan met onze data, onze stem, ons zoekgedrag, onze 

aandacht en wat de risico’s zijn voor de economie in gebieden, de journalistiek en 

media, de democratie en vrijheid van geweten en de privacy van iedereen.  

8. Amsterdammers al snel een baaierd aan alternatieve media outlets en kanalen hebben 

opgetuigd, indachtig van Randwijk: een land dat voor tirannen zwicht verliest niet 

alleen goed en have, dan dooft het licht. Het licht bleef aan, al leek de gemeente 

Amsterdam een bang bedrijf in een donkere plek. De afzender communicatie op de 

website en andere uitingen van de Gemeente laat weinig zelfkritisch of lerend 

vermogen zien, en onafhankelijk nieuws is vrijwel afwezig. Hier ligt een forse stap 

vooruit voor de hand.  

9. Het nieuwe elan in de alternatieve media kan met een groeiende jeugdige aanhang, 

budget van de overheid en professionele ondersteuning snel worden doorontwikkeld, 

en beheerd door een civil society media organisatie, die met journalistiek en media op 

wijkniveau een bodem legt in de democratische samenleving, waarmee 

bovengenoemde euvels 1 t/m 5 worden weggeregeld.    

10. Talent voorhanden en inzetbaar is omdat muzikanten, podiumkunstenaars en media 

makers in Amsterdam in grote getale aanwezig en in nood zijn, na de klap van Halbe 

Zijstra, 2 jaar corona. We gaan de vijfde dag in het onderwijs van 10 – 25 jarigen 

volstoppen met muziek, spel, sport en mediaproductie. Er is een IVKO element voor 

iedere tiener en student op de vijfde dag in de meesterburgerbakkerij. 

11. Hilversum op weg naar de dood is, en Amsterdam de nieuwe communicatie en 

mediastad bij uitstek kan worden omdat Amsterdam alles in huis heeft op het gebied 

van kunst, cultuur, onderwijs, wetenschap en media om een reset te maken van ons 

eigen medialandschap  

 

 

HVVA zet in op de broodnodige vernieuwing / wederopbouw van de culturele hoofdstad en 

een reset van het kunst, cultuur en media landschap  - De kunst, cultuur en media common  



Amsterdam heeft met de combinatie van broedplaatsen, de Waag, kunstacademies, 

hogescholen, en mediacollege ’s, de Amsterdam School of Communication research en een 

geschiedenis als de digitale stad, Next 5 Minutes, commerciële radio en televisie, salto en 

AT5 en hoogwaardig internet en een enorm aantal van journalisten en media makers, het 

ecosysteem dan nu kan worden omgebouwd tot een intranet van alle Amsterdammers/ off grid 

medialandschap voor burgerjournalistiek, wetenschap, kunst, cultuur en media geïntegreerd.  

De Lockdown heeft het toerisme, de horeca en de evenementensector een dreun verkocht, en 

de kennisinstellingen zullen er ook nog jaren over doen voordat de studenten aantallen van 

voor Corona er weer zijn. Daarom is een media innovatie erg voor de hand liggend.  

 

Wij Doen Media is de coöperatie, die scholieren, studenten, zzp-ers, stichtingen, bv’s en 

andere coöperaties op democratische wijze kan laten samenwerken over organisaties heen; in 

online video de stem van gemeenschappen in gebiedsontwikkeling en governance levert, en 

dit materiaal inzet voor burgerjournalistiek en media op wijkniveau, zodat het peloton (onder 

school of studietijd) geïnformeerd betrokken kan worden en iedereen een stem krijgt, en 

iedereen een verdienmodel in de handel in content erbij heeft.  

 

Hart voor Vrijheid Amsterdam laat Meesterburgers en ambtenaren de informatievoorziening 

van de overheid voor bewoners op orde brengen. Wij Doen Media gaat op thema en op 

wijkniveau de stem van bewoners in video vastleggen, om in de Meesterburgerbakkerij de 

journalistiek en media op wijkniveau in online video organiseren, zodat we in dialoog op 

zoom een discours kunnen hebben over de goverance in Amsterdam, op een manier die 

ongekend was 2, 3, jaar geleden. We besteden in de MeesterBurgerBakkerij alle aandacht aan 

eigenaarschap en zeggenschap, aan privacy en stoppy paste.  Bewoners worden nooit meer 

opgehaald, video content is van hun en daarmee hebben ze een oeuvre, een bewegend 

fotoboek/studieboek, en een verdienmodel en daarmee gaan we in Amsterdam en masse, met 

de jongste generatie voorop, van smart city over op smartcitizens.  

 

Hart voor Vrijheid zet hoog in om de opbrengst van de reset van het Amsterdamse Kunst, 

Cultuur en Medialandschap en de Wij Doen Media content productie, nieuws organisaties en 

de publieke en commerciële omroepen in binnen en buitenland te voeden, ten eerste omdat we 

zoveel talent in zoveel takken van sport in Amsterdam opleiden, maar ook omdat we alle 

nationaliteiten in huis hebben. We hebben lokale talenten en instellingen in een 

samenwerkend geheel enorm veel te bieden. De cohesie en samenhang tussen de 

verschillende afdelingen en universiteiten is zeer beperkt. Door minder te doen met meer 

mensen / meer partijen kan ook daar kwaliteit en rust gevonden worden, waar nu stress, 

competitie en rendement denken het tempo en de arbeidssatisfactie dicteert.  

 

De media verdienmodellen zijn interessant voor Kunstenaars en Amsterdammers en hun 

gemeenschappelijke lokale civilsociety media organisatie. De handel in audio visuele content 

van Amsterdammers is interessant, maar we voorkomen dat onze content, onze stem en onze 

media weer in buitenlandse handen komen en dat onze gebruikers worden opgehaald en 

misbruikt. Ook de privacy van Amsterdammers zal worden beschermd. Amsterdammers 

kunnen dus bijdragen aan waarheidsvinding en verbeelding, zonder zomaar aan iedereen 

toegang te geven, en hun privacy in gevaar te brengen, of het IP of beeldrecht uit handen te 

geven.  

 

De Meesterburgerbakkerij leert scholieren en studenten (tussen 10-25) mogelijk 1 dag per 

week onder schooltijd, de knepen van mediaproductie over de belangrijke onderwerpen en 

buurten in hun eigen leefomgeving. De oefening die ze hiermee opdoen levert een coöperatief 



media bedrijf en iedere keer weer frisse groep  en frisse eindmontages en producties op, die 

de kwaliteit van de beraadslaging in de stad en de kwaliteit van de mediaproducties op peil 

gaat brengen, the politics of presence en de burgerstem van mediamacht gaan voorzien.   

 

De MeesterBurgerBakkerij brengt Amsterdamse waarheidsvinding en verbeelding, 

Amsterdamse wetenschap, kunst en cultuur, maar geen reclame en geen afzender 

communicatie van grote bedrijven of de overheid. We geven geen toegang tot onze makers, 

kijkers, lezers en sprekers. Alle betrokkenen en de organisatie zelf verdienen aan de handel in 

content aan derden.  

 

KUNSTEN 

Nederland voert institutioneel ruimhartig maar naar levende kunstenaars terughoudend 

cultuurbeleid. Dit gaat in Amsterdam in 2022 helemaal veranderen. Sinds de jaren 70 hebben 

we een zeer vernieuwend en experimenteel kunstbeleid, maar de hoeveelheid geld in 

overheidsfondsen blijft relatief fors achter bij grote cultuurlanden als Frankrijk en Duitsland.  

1. Amsterdams Fonds & kredietunie voor kunst en kunstenaars in wijken.  

Zelfstandige kunstenaars worden commoners als ze willen, en daarmee onderdeel van 

de Meesterburgerbakkerij, en nemen hun creatieve rol op ieder mogelijk thema, in 

iedere wijk. Kunstenaars kunnen iets nieuws maken, iets origineel benaderen. Ze 

helpen bij het proces en de vormgeving van burgerinitiatieven, die ook gefinancierd 

worden via de kredietunie.   

2. Fondsmeesters beoordelen met geobjectiveerde prestatiecriteria en instellingen.   

Alle kunst in de publieke/civiele ruimte, maar ook de kunst en cultuur programmering 

zowel binnen als buiten wordt met Amsterdamse kunstenaars bedacht en uitgevoerd en 

dit is onderdeel van de sociale basis en de gebiedsontwikkeling, dus daar is een 

heleboel meer geld voor dan voor kunst in isolation. Het heeft zin om kunstenaars ook 

midden in hun eigen gemeenschap aan de praat en aan het werk te hebben. Het is ook 

leuk om kunstenaars uit het buitenland te halen, waar Amsterdam dan een beroep 

adviescommissies uit het kunstenveld voor in stand kan houden. De lokale kunst is 

onderdeel van de beraadslaging en de democratische besluitvorming op thema en op 

gebiedsniveau, waarbij een deskundig advies mogelijk handig of wenselijk is.  

 

PODIUM KUNST IN DE PUBLIEKE RUIMTE  

3. Verwelkom straatartiesten in de publieke ruimte  

Amsterdam is bekend om straat kunst en straatartiesten. Deze zijn welkom. We 

ondersteunen kunstprojecten en uitvoeringsprojecten in de publiek ruimte. Spontane 

initiatieven zijn vergunningsvrij en worden op prijs gesteld 

4. Evenementen vergunningen melding 

Amsterdam brengt balans in het leven in de stad en verwelkomt haar evenementen en 

faciliteert ze, waar mogelijk vergunning vrij. Waar een vergunning echt nodig is gebeurt 

di efficiënt snel en kosteloos. .  

 

CULTUREEL ERFGOED 



Amsterdam heeft een zeer uitgebreid erfgoedbeheer, waarmee de Meesterburgerbakkerij een 

bloeiende relatie wil ontwikkelen voor alle scholieren en studenten van Amsterdam. 

Honderden stichtingen en particulieren beheren monumenten en musea. De overheid draagt 

daar via subsidies ruimhartig aan bij. Wij verhogen de bezoekersaantallen op doordeweekse 

dagen, regelen extra mankracht en zorgen voor een beter en wederkerig bedien en 

verdienmodel. Deze instellingen worden wellicht ook lid van het nieuwe kennis, kunst, 

cultuur en media ecosysteem.  

5. Open de archieven ! Afschaffing van het gebruikersrecht 

De Amsterdamse historische archieven zijn vrij toegankelijk, maar als een persoon, 

instelling of bedrijf wat wil kopiëren en gebruiken blijken er hoge barrières.  

Het gebruiksrecht wordt opgeheven, auteursrecht en leges worden geminimaliseerd. Ieder 

archief krijgt een webwinkel, waarbij gebruikers tegen consumententarieven historisch 

erfgoed kunnen downloaden  en gebruiken.  

 

Onderwijs – vernieuwing van onderop over de hele linie   

Lager, Middelbaar en hoger Onderwijs vallen onder de Minister van Onderwijs en allerlei 

koepels en de onderwijsinspectie. De Gemeente gaat niet over de inhoud of de financiering 

van het Amsterdams onderwijs, of over de aansluiting van opleidingen bij de Amsterdamse 

Arbeidsmarkt. De Gemeente is alleen verantwoordelijk voor de onderwijslocaties in de stad, 

en de huisvesting van onderwijzers. De gemeente heeft het bestuur van 

scholengemeenschappen, middelbare scholen, mbo’s, hbo’s en universiteiten op afstand 

gezet. De gemeente is een grote opdrachtgever voor onderzoek en advies, en heeft in die 

hoedanigheid wel invloed op het onderwijs. In de masterplannen van kwetsbare wijken als 

Zuidoost en Nieuw West speelt de gemeente weer de hoofdrol. Het is zeker in die 

plannenmakerij van wezenlijk belang om met vreemde lokale ogen te dwingen. Zuidoost en 

Nieuw West zijn jarenlang verwaarloosd en de Gemeente was het probleem en nu dus niet 

zomaar de oplossing.  

De Participatiestad komt er niet, zonder na te denken over eigen onderwijs, en het trainen van 

ambtenaren. Door het kind naar de nieuwe wereld, van wederopbouw en wiedergutmachung 

na KOT en Corona. We  gaan het leed van de volgende generatie ook niet onbenoemd en 

ongeadresseer laten.  Door de volgende generatie naar een nieuw sociaal contract en de 

Participatie stad. Burgers nemen nu hun verantwoordelijkheden voor zaken die de 

terugtrekkende overheid loslaat en die de markt niet oppakte door het leren en experimenteren 

op te pakken op ieder thema en in iedere wijk. Het is daarbij zaak de regie van de overheid en 

de regie van kennisinstellingen  oppakken met de volgende generatie en de kennisinstellingen.  

Amsterdam is een jonge stad, met een grote aantrekkingskracht op studenten en 

jongvolwassenen uit heel Nederland en de rest van de wereld. Amsterdam is een oude 

fascinerende 17e eeuwse wereldstad. Mensen met kinderen trekken de stad niet meer massaal 

uit om groter en groener te wonen want dan komen ze er nooit meer in. En Amsterdam heeft 

een indrukwekkend aantal kennisinstellingen en geweldige scholen op ieder niveau, waar wel 

geworsteld wordt met kansengelijkheid voor de lokale bevolking. Amsterdam heeft daarbij 

last van een oplopend docenten tekort in het Lager en middelbaar onderwijs, omdat wonen in 

Amsterdam te duur is voor onderwijzend personeel. In bepaalde wijken stapelen de 

problemen zich op. 1 op de 5 kinderen groeit in armoede op in Amsterdam, de scholen met 

veel kwetsbare groepen zijn onderbemenst, overbelast en na corona is de rek eruit. Die 



kinderen zijn door de coronamaatregelen nog verder achterop geraakt, en afhankelijker van 

jeugdzorg en ondersteuning in het kader van passend onderwijs. Amsterdam moet de corona 

crisis benutten, de verstilde stad met Amsterdammers hernemen, en het Amsterdams 

onderwijs vernieuwen, om de volgende generatie in de voorhoede in Nederland en Europa te 

brengen via een spectaculaire onderwijs vernieuwing, die eerder in niemand opkwam.  

De vernieuwing waar Hart voor Vrijheid voor gaat is om de volgende generatie samen lerend 

en experimenterend duurzaam te laten ondernemen en de stad op sleeptouw te nemen. Actief 

Meesterburgerschap en media wijsheid past in de lange traditie van Montessoriaans 

onderwijs, in Amsterdam. Maar de tieners worden niet zo los gelaten in praktijken om te leren 

met elkaar, die vrijheid willen we alle scholieren en studenten bieden. De Vrijheid van 

onderwijs heeft in Amsterdam een van oudsher rijk geschakeerd en divers aanbod van lagere 

en middelbare scholen opgeleverd. Maar de verschillen zijn kleiner dan verwacht, de kinderen 

worden toch gemiddeld meer dan vroeger opgejaagd en gemonitored, omdat scholen moeten 

voldoen aan landelijke eindtermen. Ze krijgen de onderwijs inspectie op visite als leerlingen 

onder de maat scoren, hetgeen zwaar meeweegt in de schoolkeuze van ouders en kinderen.  

Deze onderwijs vernieuwing regelt post corona de vernieuwing en ontspanning op allerlei 

fronten.  

Er zijn wijken waar de voorzieningen voor de jeugd ontbreken, en waar de ondermijning door 

drugscriminelen Amsterdam dwingt om op te treden met een integraal ontwikkelplan. In 

Zuidoost, Noord en Nieuw West, zijn master plannen gefinancierd en van start gegaan. Er 

wordt inmiddels fors ingezet om de leefomgeving veilig te maken en de ontwikkelkansen van 

de jeugd te verbeteren. Daarnaast wordt al jarenlang geworsteld met de werkdruk en het 

rendement denken in de academische wereld. Steeds meer studenten hebben last van stress en 

de strijd op ieder domein van het leven, en corona heeft de mentale gezondheid van onze 

jongste generatie ook een flinke knauw gegeven. Het neoliberalisme dat de academische 

wereld in zijn greep kreeg heeft ook bijgedragen aan de globalisering van de in Nederland 

geproduceerde kennis in het engels en de valorisatie in Nederland loopt hopeloos achter. De 

kennis van onze indrukwekkende pieken in de delta land ternauwernood in de eigen 

samenleving.  

Commoning UvA van Soheila Najand heeft de laatste maagdenhuis bezetting bedacht en 

geanalyseerd wat de weg vooruit is voor al  bovenstaande noden en gebreken. De 

Meesterburgerbakkerij lost dit op in Fieldlab MRA. Fieldlabs in de hele stad en in het leven 

van bewoners, verbonden via de media en het gebiedsgericht werken en de 

Meesterburgerbakkerij, gaat de jonge Amsterdammers iets meegeven waar ze hun hele leven 

in Amsterdam, maar ook in de rest van de wereld mee vooruit kunnen.   

 

De Amsterdamse MeesterBurgerBakkerij  
 

• De Coöperatie Commoning Circulaire Amsterdam huisvest 4000->8000 (kwetsbaar en 

arm gemaakte) Amsterdammers tussen de 18 en 25 op mega cruiseschepen, die we omdopen 

tot Grote Zus 1, 2, 3, 4, Amsterdam…  en waar leerlingen alledaags leren commonen, op 

drijvende stadskibboetsen, healthy, happy living, working, growing, imagening, governing 

together. De Grote Zussen kunnen ook op expeditie en op vakantie. De schepen staan via wij 

doen media (en de digitale meesterburgermeent) met elkaar en met de kennisinstellingen in 

verbinding; als een kraamkamer voor journalistiek en media over Amsterdamse huis, tuin, 

care en keukeneconomie. Docenten van verschillende niveaus, vakken, en instellingen komen 



ook aan boord lesgeven – om zich te laten vastleggen in video, voor iedereen aan boord.  

• De studenten worden voor 24 uur per week betaald met een basisinkomen van 1800 

euro per maand en werken (naast hun studie en eigen leven aan boord) aan de circulaire stad, 

de reset van het lokale medialandschap, hun (kritisch) vermogen en sociaal kapitaal; zij 

dragen de mra - meesterburgerbakkerij in zelforganisatie en helpen (aan boord en op de dam 

of capital c of in wijken) de tieners op weg in de vijfde dag, onderverdeeld in 

thema’s/knersende kwesties en in wijken, ze hebben een stem en spelen de belangrijkste rol in 

governance / de digitale meesterburgermeent, journalistiek en media..ze zijn van alle 

diciplines en niveau’s, ze gaan in meesterburgerlijke zelfbeheersing, en ze bouwen ook aan 

hun eigen oeuvre / content in video.  

• Wij Doen Media voor Selfvaillance en Sous Vaillance ontpopt in de governance of the 

commons op de Dam: Koningin Minima, de avatar van Simcha de Haan, staat op de 

schouders van reuzen, van Soheila Najand, Spinoza en Deleuze. Ze herneemt het paleis op de 

Dam met/vd Oranjes voor alle Amsterdamse prinsen en prinsessen, en de governance of the 

commons. Ze brengt daar alle mislukte burgerinitiatieven in het licht; bring out your dead! 

Idee van Marinus Knulst van Ijburg: Soheila Najand gaat met docenten, studenten en (ook 

met basisinkomen uitgerustte) mkb-ers, kunstenaars en zzp-erz naar al die projecten kijken, en 

eraan werken met de intiatiefnemer. We leren uit ons zelf te halen wat erin zit in het Paleis op 

de Dam.  

• (Minimaal 4000) Fearless city Ambtenaren & ‘professionals’ komen (in zelfopdracht) 

niet in sectoren, stadsdelen of diensten maar in 3 kleuren; rood (handhaving) blauw (standaard 

cq bewezen dienstverlening) en groen (innovatie / maatwerk / cogovernance vd commons / 

democratisering). We brengen deze drie groepen in beeld op ooghoogte met groepen mondige 

(jonge/kwetsbare/initiatiefrijke/gelootte) burgers op thema en op wijkniveau (de knersende 

kwesties, dan wel de straten van Amsterdam), die zingen zoals ze gebekt zijn: De gemeente 

Amsterdam stopt met ophalen, nieuw beleid maken, en met afzender communicatie (10 

miljoen per jaar naar WijDoenMedia) met ‘gevallen/cases’ en met rode, groene, gele en 

blauwe burgers en gaat luisteren naar hoe iedere burger zingt zoals hij gebekt is om te komen 

tot cocreatie van een nieuwe governance - bestuurscultuur en nieuw sociaal contract.  

• Ambtenaren (zie punt 3) leren co creeeren in studio big sister in Capital c en in wijken. 

Het Paleis is bestemd voor commoners. Als ambtenaren komen leren &  experimenteren 

leggen we ze vast in video, (be there or be square, burgers ophalen verboden), dan kunnen all 

burgers meekijken wat ze komen brengen. De gemeente Amsterdam wordt de launging 

customer van Wij Doen Media en de Meesterburgerbakkerij (en betaalt de helft van het 

communicatie budget en leerbudget en geeft ook opdrachten) De gemeente krijgt op basis van 

een ambtenaren lidmaatschap toegang, om meesterburgelijke ambtenaar te worden. We 

stellen per wijk en per thema jaarlijks vast welke ambtenaar zich ook meesterburger mag 

noemen oldat hij/zij heeft bijgedragen aan de empowerment van smart citizens.  

• Kennisinstellingen als Inholland, uva en hva worden launging customer en betalen 

voor onderzoek, valorisatie en kennisontwikkeling, en ook daar stellen wij op thema en op 

wijkniveau cast wie zich meesterburgerlijke onderzoeker / academicus van het jaar mag 

noemen. Onze Amsterdamse jeugd van 10-25 krijgt (via scholen en de gemeente) het 

lidmaatschap cadeau.  De overgang tussen verschillende niveaus en disciplines, van 

middelbaar naar hoger onderwijs en van ambachtelijk naar academisch wordt fluide.  

• De meesterburgerbakkerij op de Dam / de governance of the commons bepaalt waar 

de helft van het budget van 300 miljoen aan externen wordt besteed. We willen graag stoppy 

paste en geen helden en handboeken uit het buitenland krijgen gedwangvoederd. We nodigen 

deze helden zelf uit als we dat nodig vinden.  

• Alle participanten/leden in de empowerment cooperatie Amsterdam krijgen 

mediamacht, toegang en een verdienmodel met content en media erbij, en alle Amsterdamse 



kinderen (van 10-25) krijgen een blijbewijs / gratis abonnement, toegang tot alle content, 

plekken en praktijken.  

• Wij Doen Media maakt ism the amsterdam school of communication research en de 

hoge school voor de kunsten de persdienst voor de gewogen burgerstem op wijkniveau en 

thema, onderzoeken (betaald) de publieke opinie en starten de handel (voor betrokken 

Amsterdammers) in videocontent ikv corporate social responsability & public relations. (We 

zetten daarmee een betaalmuur tussen Amsterdammers en hun Data, stem, content en de 

markt en de overheid: en beschermen de privacy van de smart citizen tegen surveillance 

capitalism van mocrosoft, google, facebook, apple, netflix, amazon.  

• We gaan met alle media outlets, als RTl, Ziggo Vodafone, en de belgische baronnen 

een contentdeal aan om winst te maken, en iedere Amsterdammer beyond survival te maken. 

Punt 10 biedt de financiële bodem voor de basisinkomens aan amsterdamse makers en op 

termijn investeren we in assets, als grond, vastgoed, machines en transportmiddelen.  

• Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de meesterburgerbakkerij kinderen 

individueel stuurt, bijspijkert voor het regulier onderwijs, aanspoort tot prestaties of scoort. 

We bieden ze de ruimte aardige, vaardige en waardige mensen te worden die hun talenten en 

interesses ontdekken en ontwikkelen en impactvol bijdragen aan hun lerende en 

experimenterende stad.  

 

 

Ruimte en Duurzaamheid  

We activeren de culturele stelling van Amsterdam, en organiseren kunst en cultuur als actant 

in de transformatie van individuen en gemeenschappen. Daarmee zijn de kunstenaars in een 

klap in wijken of op thema op 70 plekken in heel Amsterdam betrokken bij innovatie en bij de 

circulaire economie, de ambachtelijke academie, onderdeel van de Meesterburgerbakkerij en 

bij de Cooperatieve Gebiedsontwikkeling, die 10% van de m2 krijgt toegewezen van de 

Dienst Grondzaken voor Vrije Experimentele Ruimtes. Daarmee starten we een serieuze 

grondpolitiek met democratische praktijken, en (zelf)bouwen we voor huidige en toekomstige 

bewoners, wat nodig is, los van het verdienmodel van de BV Amsterdam en laten we de 

huisvesting van Amsterdammers niet alleen over aan vastgoed en gebiedsontwikkelaars als 

VORM, AM, Amvest en BPD of aan corporaties.  

Huursector 

De gemeente neemt woningnet uit handen van de coöperaties en geeft bewoners via de raad 

en via de stadsdelen een stem in het beheer en de vernieuwing van het woningbestand dat is 

verwaarloosd en van maatschappelijk vastgoed, door deze te verbinden met de lokale 

economie.  

We zetten het atelier van de verbeelding permanent aan op de Wibautstraat en laten iedereen 

in de cockpit voor cocreatie bijdragen aan de visie van Amsterdam 2040. We hanteren twee 

planningsprincipes die naast elkaar blijven bestaan: organisch ontwikkelen en property XL. 

Het gaat daarbij ook over het groen, water, de lucht, afval en energie, waarbij we ruimte 

maken voor mobiliteit, energie transitie en afval.  


