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1 Inleiding
   De commons bestaan al eeuwenlang, net zoals de         
  gemeenschapseconomie. De rol van gemeenschappen en 
collectieven in de economie is door de jaren heen soms groter en soms 
kleiner. Nederland is er groot mee geworden, het zit in onze vezels 
om ons te organiseren als economische gemeenschap. In 2022 liggen 
er in de Amsterdamse economie kansen om die gemeenschappen 
weer een grotere rol te geven. Voor de gemeente betekent dit 
niet langer alleen inzetten op publiek-private samenwerking maar 
juist op publiek-collectieve samenwerkingen: samenwerkingen 
met gemeenschappen (ook wel ‘publiek-civiele samenwerkingen’ 
genoemd). Daar gaat dit verhaal over.

De incubator die wij hier voorstellen moet zo’n publiek-collectieve 
samenwerking worden. Deze verkenning is tot stand gekomen met 
steun van de gemeente Amsterdam.

Over Stichting Commons Network
Commons Network is een werkplaats voor de sociale en ecologische 
transitie. We verkennen en verzamelen nieuwe modellen voor 
samenleving en economie. Wij bieden tools en strategieën aan 
sociale bewegingen, buurtgroepen, overheden en maatschappelijk 
middenveld om samen een zorgzame en rechtvaardige wereld vorm 
te geven.

Het is onze missie om te zoeken naar manieren om de commons 
te versterken en gemeenschappen op te laten bloeien in hun dorp, 
wijk of stad. Een van de belangrijkste manieren om dit voor elkaar 
te krijgen is door de economie te democratiseren. Dat kunnen 
gemeenschappen en lokale overheden alleen samen.

Over deze verkenning
Gemeenten spelen een cruciale rol. Gelukkig zien zij dat zelf ook. 
Zeker in Amsterdam, waar het aanjagen van de commons-sector in 
2018 officieel beleid werd, door een opdracht in het coalitieakkoord 
(Een Nieuwe Lente, een Nieuw Geluid). En in 2020, in het nieuwe 
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begrotingsakkoord (Samen Sterker uit de Crisis), werd daaraan 
toegevoegd dat de stad een incubator nodig heeft om coöperatieven 
te helpen.

Samen met Nathalie van Loon en Roos van Os van de afdeling 
Democratisering van de gemeente Amsterdam gingen we op zoek 
naar plekken in de gemeente waar hiervoor ruimte zou kunnen zijn. 
Het eerste gesprek was met Startup in Residence, het programma dat 
ondernemers koppelt aan cruciale sociale en stedelijke uitdagingen 
om innovatie aan te jagen.

Samen met hen hebben we de mogelijkheden verkend om binnen het 
Startup in Residence-programma niet alleen winstgedreven startups 
te versterken, maar ook coöperatieve startups aan te jagen. Daarna 
zijn we hetzelfde gesprek aangegaan met de afdeling Economische 
Zaken, ook van de gemeente. Omdat vanuit het programma 
Democratisering ook belangstelling was naar een incubator, mede 
vanuit het Urbact Civic eState programma, is er besloten de handen 
ineen te slaan. Tijdens deze fase van verkennende gesprekken kregen 
we van het programma Democratisering een officiële opdracht om de 
verkenning te schrijven die nu voor u ligt.

De verkenning heeft ons in staat gesteld nog meer onderzoek te doen 
en gesprekken te voeren. Onze zoektocht voerde ons langs experts 
en ondernemers in binnen- en buitenland. We spraken met vrienden 
uit de commons-wereld en partners in de landelijke wereld van de 
coöperaties. We maakten plannen met denktanks en initiatiefnemers, 
met ambtenaren en activisten. Het resultaat is deze verkenning, die 
tegelijk ook een voorstel is. Want het werk begint pas, en we hopen 
daar de komende tijd mee door te kunnen.



2 De 
Veerkrachtige 

Stad: een Nieuw 
Narratief
Amsterdam wil een veerkrachtige en duurzame stad zijn met een 
circulaire economie. Dat de economie meer moet zijn dan een 
piste vol winnaars en verliezers, dat de economie ook wat moet 
opleveren voor de stad en haar inwoners, dat besef is er al jaren. 
Ondernemerschap kan ook inzetten op sociale impact hebben, dat 
wordt steeds meer onderdeel van beleid. Ook Grote grote bedrijven 
kunnen dat doenook waarde-gedreven zijn. In Amsterdam vinden we 
dat gelukkig al normaal.

Maar voor werkelijke circulariteit en een echte sociale en 
democratische economie is een grondige transformatie nodig. De 
afgelopen jaren heeft het denken over hoe we de economie en de 
samenleving anders kunnen vormgeven een vlucht voorwaarts 
genomen. Het geijkte, lineaire denken binnen de economie wordt 
op de schop genomen. Er is een beweging naar een economisch 
paradigma dat het welzijn van mens en planeet centraal zet, waarin 
groei een middel is en geen doel op zich, en waarin ruimte is voor 
een vorm van waarde die zich niet meteen in geld laat uitdrukken.

Voorbeelden van nieuwe economische denkrichtingen zijn de ideeën 
van de donut-economie en de wellbeing-economie. Ze wijzen de weg 
richting een economie en een samenleving waarin de gemeenschap 
en lokale economie de ruimte en de middelen krijgen op te bloeien. 
Een economie waar de maximale draagkracht van onze aarde in 
acht wordt genomen. Ook als dat betekent dat we niet meer kunnen 
groeien, in traditionele zin van het woord.

CONTEXT
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Amsterdam en de Nieuwe Economie
Wereldwijd groeit het besef dat er een andere economie nodig is, 
om de maatschappelijke en planetaire uitdagingen het hoofd te 
bieden. Amsterdam heeft de donut-economie van Oxford-econoom 
Kate Raworth omarmd. De donut gaat expliciet om bloeiende 
gemeenschappen en wijken en een regeneratieve economie die 
bijdraagt aan lokaal welzijn. In het donut-denken worden naast 
de markt en het bedrijfsleven ook de staat, het huishouden en de 
commons als belangrijke onderdelen van de economie gezien. 

Het donut-denken geeft ons een beeldspraak om duidelijk te maken 
wat we allemaal misschien wel al wisten, zonder dat we er woorden 
voor konden vinden: wij zijn er niet voor de economie, maar de 
economie is er voor ons. De economie moet een mix zijn van die 
vier elementen en als geheel moet zij voorzienend zijn voor onze 
samenleving en onze planeet. Dit betekent ook dat we allemaal ons 
best moeten doen om dit systeem te onderhouden. Het is aan ons 
om een economie aan te jagen die veerkrachtig en circulair is, waarin 
we inzetten op lokale en sociale waarde.

Het aanjagen van een voorzienende economie en het inzetten op 
sociale waarden vergt een kanteling, een value-shift :

• Sociale waardecreatie in plaats van winstmaximalisatie 

• Welzijn in plaats van groei als indicator van succes

• Samenwerking in plaats van concurrentie

• Regeneratief in plaats van extractief (zowel sociaal als ecologisch)

• Lokaal verankerd in plaats van footloose

• Integraal in plaats van verkokerd

• Gelaagd burgerschap in plaats van slechts klant of consument



Het is hoog tijd om systematisch te onderzoeken hoe we kunnen 
inzetten op deze waarden. Dit vereist sociale innovatie. Het is 
daarom zaak om te onderzoeken wat voor businessmodellen en 
publiek-collectieve samenwerkingen hierbij horen.  We zouden 
bijvoorbeeld kunnen denken aan een koppeling met social impact 
bonds, die het mogelijk maken voor investeerders en overheden om 
in maatschappelijk impact te investeren. Wat voor rol kan de MAEX-
index spelen, die op basis van social impact financiering faciliteert?  
De index is gekoppeld aan de Sustainable Development Goals. En 
hoe koppelen we dit dan bijvoorbeeld weer aan donut-deals in de 
buurt en werken we lokaal toe naar een democratische economie? 
Genoeg om nog te verkennen dus!

Coöperatieve Veerkracht en Community Wealth Building 
De commons brengen de waarde-shifts in praktijk. De coöperatie 
is daarvoor een geschikte bedrijfsvorm, maar ook stichtingen 
of verenigingen bieden een organisatievorm die zich leent voor 
ondernemerschap in het commons-domein. Hier is nog een wereld 
te winnen.

De commons is het organisatiemodel van democratisch zelfbeheer. 
Mensen beheren op collaboratieve en duurzame wijze een dienst of 
een goed. Van voedsel en energie tot informele zorg, van wikipedia 
tot open source software: collectieven nemen het heft in handen en 
claimen eigenaarschap, weg van de markt, weg van de staat. Commons 
vertaalt in het Nederlands naar Meent, het gedeelde stuk grond dat 
vaak midden in een dorp lag.

Wereldwijd, en dus ook in Amsterdam, zien we een opkomst van andere 
businessmodellen, zoals  coöperaties.  Mensen hebben behoefte aan 
meer regeneratieve vormen van produceren en consumeren. Maar 
er is nu weinig kennis in de samenleving over de mogelijkheden, 
de kansen, de valkuilen. Hoe richt je een coöp op, en hoe ontwerp 
je de governance daarvan? Mensen die een coöperatieve ‘start-up’ 
proberen op te richten krijgen weinig begeleiding, terwijl ze hier wel 
veel behoefte aan hebben. Hier ligt een rol voor de overheid en het 
maatschappelijk middenveld.

https://www.triodos-im.com/articles/2016/impact-bonds-a-promising-new-investment-category
https://www.triodos-im.com/articles/2016/impact-bonds-a-promising-new-investment-category
https://maex.nl/#/about
https://maex.nl/#/about
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In Amsterdam is de laatste jaren veel aandacht geweest voor 
burgerinitiatief: collectieven van Amsterdammers die op eigen houtje 
iets willen doen om de stad een beetje mooier te maken. Nu is het tijd 
voor de volgende stap: die gemeenschappen moet worden versterkt 
en zij moeten zich gaan bemoeien met de economie. Dat kan alleen 
maar als zij zichzelf ook economisch uiten.



3 Staat van de 
Stad

De stad kampt met grote uitdagingen. Meer en meer mensen voelen 
zich ernstig eenzaam. Het aantal daklozen groeit snel. Het aantal 
mensen dat hun energierekening niet meer kan betalen groeit net 
zo hard als het aantal miljonairs. Ziekte, sociaal kapitaal en toegang 
tot de stad: er is een kloof tussen de mensen met veel kansen en 
de rest, en die kloof loopt langs de lijnen van etniciteit, huidskleur, 
opleidingsniveau, en vermogen.

De stad ondergaat tegelijkertijd een ongekende digitale transformatie. 
Van de dagelijkse boodschappen tot het dating-leven, van mobiliteit 
tot zorg: in elk domein van het leven loop je tegen de effecten van 
deze digitalisering aan. In bijna alle gevallen wordt deze transformatie 
nu door grote tech-bedrijven geleid. De Amsterdammer is vaak geen 
deelgenoot van deze veranderingen, maar vooral consument. Het 
overkomt ons.

En dan is er nog de klimaatcrisis, en de noodzaak van een transformatie 
van onze economie om ecologisch weer in balans te komen. Er is, 
kortom, veel werk te doen. Een deel van deze uitdagingen kan worden 
geholpen met economische democratisering. 

Het op laten bloeien van de gemeenschapseconomie is een van de 
belangrijkste onderdelen van economische democratisering, waarbij 
we inzetten op het verdelen van welvaart, andere vormen van 
eigenaarschap, en het laten bloeien van gemeenschappen.

Stad vol Bedrijvigheid
Er gebeurt al zo veel. Energiecoöperaties, zoals Zuiderlicht 
of Amsterdam Energie, groeien in aantal en in impact, met 
koepelorganisaties zoals Energie Samen en netwerkgroepen zoals 
02025. Koepelorganisatie Energie Samen heeft nu al honderden 
coöperaties in haar netwerk. Alleen al in Amsterdam komen er 
tientallen initiatieven voor collectieve warmtevoorziening bij, 
per jaar. Er zijn sterke informele zorgnetwerken, bijvoorbeeld rond 

https://energiesamen.nu/pagina/1/jouw-belangenvereniging/35/leden-en-supporters
https://energiesamen.nu/pagina/1/jouw-belangenvereniging/35/leden-en-supporters
https://www.hieropgewekt.nl/nieuws/lokale-energie-monitor-2020-impact-energiecooperaties-neemt-komende-jaren-flink-toe
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Stichting Samenwonen-Samenleven in Nieuw-West en rond de 
Meevaart in Oost. Ook in andere buurten komen nu collectieven van 
burgers op die hun plek opeisen in de organisatie van de wijkteams.

Ook zijn er vele gemeenschapsinitiatieven rond voedsel. Er zijn 
voedselcoops zoals Foodcoop Osdorp en Vokum Mokum, er is een 
solidariteitsnetwerk voor buurtmoestuinen waar 30 tuinen bij 
aangesloten zijn. De campagne rond Voedselpark Amsterdam, in 
de Lutkemeerpolder, laat zien dat deze bewegingen ook landelijke 
aandacht en interesse weten te trekken. De thema’s grond, 
voedselsystemen en gemeenschappelijk beheer staan voor velen 
hoog op agenda. 

Ook zien we een groep van buurtplatformen en buurtcoöperaties, die 
zich bezighouden met zorg in de buurt, energietransitie, het steunen 
van lokale bedrijvigheid en de gemeenschap in het algemeen. Denk 
bijvoorbeeld aan buurtcoöperatie de Eester in Oost of de Grubbehoeve 
in Zuidoost, of het actieve collectief van bewoners rondom het 
Sierplein, waar een scala aan activiteiten wordt uitgevoerd ten 
behoeve van de lokale gemeenschap. Er worden stappen gezet om 
deel te nemen aan de economie en de lokale economie sterker te 
maken. 

Verschillende bizzen en ondernemers hebben aangegeven meer 
lokale gemeenschaps-gedreven platformen te willen opzetten om 
zich te verweren tegen Big Tech. Local Heroes is een voorbeeld 
van een lokale bezorgdienst die samenwerkt met het MKB. Ook 
zien we verschillende nieuwe wooncoöperaties ontstaan, zoals De 
Warren en De Nieuwe Meent. Ook in het woondomein organiseren 
gemeenschappen zich om een grotere rol op te eisen in het spel van 
de markt.

Obstakels 

Maar al deze initiatieven lopen tegen obstakels aan. Hoewel hun 
werk in lijn ligt met de visie die de politiek ook heeft voor de nieuwe 
economie is er geen structurele ondersteuning of investering in 
deze sector. De initiatieven moeten het rooien binnen de kaders 
van de huidige neoliberale economie, en werken met instituties en 
financieringsmogelijkheden die gestoeld zijn op andere principes. 

De Regionale Energiestrategie van 2019 en ook het Klimaatakkoord 
omarmen de ambitie voor 50% lokaal eigendom van hernieuwbare 
energieprojecten. Om dit echter te bereiken is structurele en 

https://energiesamen.nu/pagina/32/aan-de-slag-met-de-regionale-energiestrategieen/21/hoe-zat-het-ook-al-weer-met-die-50


professionele ondersteuning nodig voor energiecoöperaties. We 
kunnen niet verwachten dat deze massaal spontaan ontstaan uit 
de gemeenschappen die dat in hun eigen tijd moeten doen, en 
miljoenen aan financiering moeten ophalen. Dat is maar voor heel 
weinig mensen weggelegd.

Ook het opzetten van een wooncoöperatie, is enorm arbeidsintensief 
en moeilijk. De gemeente heeft hier een leenfonds voor opgezet van 
20 miljoen euro en geeft ook al ondersteuning via Stichting Woon. 
Maar de 14 kavels die die de gemeente beschikbaar heeft gesteld zijn 
niet allemaal gebruikt, het is voor de meesten nog steeds een te grote 
opgave. Zo moest wooncoöperatie De Nieuwe Meent naar Duitsland 
om een bank te vinden die hen een hypotheek wilden verschaffen. 

Ook worden de doelen die bijvoorbeeld buurtcoöperaties zich stellen 
nog niet echt gewaardeerd door de overheid, in de zin dat ze er een 
monetaire vergoeding tegenover stellen. Sociale cohesie bevorderen, 
eenzaamheid bestrijden, welzijn verbeteren, biodiversiteit in het 
groenbeheer, lokale ketens voor voedsel, dat willen beleidsmakers 
wel. Toch is er niet altijd een duidelijk businessmodel voor deze 
initiatieven. Hoe bedruipen ze zich zelf ?  Subsidie is geen duurzame 
optie om deze sector op te laten bloeien. 

Zaken waar initiatieven tegen aan lopen zijn bijvoorbeeld i) weinig 
kennis van collectieve processen en hoe je deze vorm geeft, ii) gebrek 
aan kennis over statutaire mogelijkheden voor ondernemingen, iii) 
gebrek aan toegang tot financiering, iv) gebrek aan netwerk, v) gebrek 
aan tijd v) clash met lokale overheid en mismatch met beleidskaders.

De afgelopen jaren heeft de gemeente veel werk verricht in het 
stimuleren van burgerinitiatief. Tegelijkertijd is er veel veranderd in 
de politiek en in de economie. De decentralisatie van zorgtaken naar 
gemeenten toe heeft een onrealistisch grote last op de schouders 
van burgercollectieven geplaatst, maar biedt ook kansen. De 
economie is door aanhoudende crises, van pandemieën tot olie-
oorlogen tot klimaatverandering, urgenter dan ooit toe aan nieuwe 
verdienmodellen, nieuwe eigendomsmodellen en een andere visie 
op wat waarde is.

De democratisering van de economie, een verschuiving richting 
een gemeenschapseconomie, tackelt veel van deze problematiek 
tegelijkertijd. Door gemeenschappen in hun kracht te zetten 
creëerzettencreeer je mogelijkheden.  Zo kunnen we van wijkinitiatief 
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naar wijkeconomie gaan, van subsidie naar aanbesteding, en van 
initiatief naar onderneming. Door de economie te democratiseren 
kunnen we MKB-ers helpen om democratischer te worden, horizontaler, 
en duurzamer. Hiermee maken we gezamenlijk de stad veerkrachtiger 
en meer toekomstbestendig. De afgelopen drie jaar hebben meer 
dan ooit laten zien dat dit keihard nodig is. Maar daarvoor zijn er wel 
instrumenten nodig, vehikels zoals een incubator, die deze nieuwe 
economie en sector aanjagen en ondersteunen.

4   Leren van het    
   buitenland

Het aanjagen van de coöperatieve sector is iets wat op steeds meer 
plekken wereldwijd gebeurt. In onze verkenning hebben we vele 
internationale initiatieven bekeken en gesproken. We spraken o.a. 
initiatiefnemers uit Berlijn, Parijs, het VK, Barcelona en Polen.

Deze incubators werken allemaal anders, leggen andere accenten, 
richten zich op verschillende initiatieven en werken met verschillende 
partners. We lichten hieronder een paar casussen uit waar we als stad 
iets van kunnen leren. In de bijlage is een presentatie toegevoegd 
met een overzicht van buitenlandse voorbeelden. 



 Zo richt het accelerator-programma uit de UK, de Unfound accelerator, 
zich op platformcoöps en geeft praktische ondersteuning gedurende 
10 weken.  Een heel stel van de meer dan 300 Braziliaanse incubators 
daarentegen begeleiden groepen gedurende een periode van 3 jaar. 
In Barcelona zijn er sinds het aan de macht komen van Barcelona 
en Comú meerdere programma’s die de coöperatieve sector 
ondersteunen.

Er zijn coöperatieve ‘Ateneu’, die coöperaties in de regio ondersteunen 
vanuit de meer traditionele sociaal-solidaire economie en praktijken 
die in de regio aanwezig zijn, bijvoorbeeld op het gebied van landbouw. 
Ook zijn er programma’s die zich meer specifiek op de commons en de 
digitale sector richten, zoals Match Impulsa and La Communificadora, 
die opkwamen uit de Free Culture-beweging en de digital commons-
beweging. Deze programma’s werden in samenwerking met de 
beweging, de universiteit en de gemeente opgezet.

In New York ondersteunen begeleidingstrajecten worker-cooperatives 
en maken deze ook ‘aanbestedingsklaar’ om zo diensten uit de stad 
over te nemen en die lokaal vanuit de gemeenschap aan te bieden. Dit 
programma wordt uitgevoerd door 13 non-profits maar gefinancierd 
en gehost door de stad. In Parijs wordt een meer theoretische 
module gecombineerd met een meer praktische module voor 
platformcoöps en wordt er samengewerkt met een business-school 
en de maatschappelijke coalitie Coops en Común. 

Er is dus veel variatie en veel te leren van het buitenland. Sommige 
buitenlandse programma’s zijn meer academisch, anderen meer 
praktisch en hands-on.  Sommigen hebben een koppeling met de 
inkoop van de stad (NYC) en anderen helemaal niet. Er zijn programma’s 
die focussen op het starten van een nieuwe coöperatie, en anderen 
werken meer aan het omvormen van bestaande bedrijven.

We merken ook op dat het nergens zozeer om de specifieke vorm 
(coöperatie) qua entiteit gaat, maar om het voeden van initiatieven 
als onderdeel van een ander economisch ecosysteem. Namelijk dat 
van een regeneratieve en solidaire gemeenschapseconomie. Daar 
gaat een sociaal-culturele verandering mee gepaard die mensen 
(weer) moeten leren. Het gaat in de onderzochte programma’s dus 
expliciet niet om blitse startups die stadse problemen door middel 
van technologische fixes moeten oplossen.
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PROPOSITIE INCUBATOR

5 Actiebereid 
netwerk en 
coalitie

In onze gesprekken met mogelijke stakeholders hebben we veel 
organisaties gesproken die al enthousiast zijn om mee te doen. 
Hieronder geven we aan welke organisaties nu samen een startcoalitie 
voor de incubator zijn begonnen. Tijdens rondetafels in januari en 
februari 2022 keken we samen naar de beste manier vooruit. De 
partners tot nu toe zijn:

Coalitie voor de Incubator voor de Gemeenschapseconomie 
•  Stichting Commons Network
•  Waag
•  HvA
•  KasKantine
•  Ru Paré
•  CommonsLab
•  Stadmakerscoöperatie
•  02025
•  OranjeEnergie

Directies binnen de gemeente met wie dialoog loopt:
•  CTO
•  EZ
•  Startup in Residence 
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6 Leren van de 
Toekomst: 

principes & use 
cases
De incubator werkt als aanjager en als kennisdeler. Ze biedt 
programma’s aan voor bestaande bedrijven, maar ook voor nieuwe 
startups, die hun idee niet aan de markt over willen laten, maar in de 
gemeenschapseconomie willen ontplooien. Als kennisdeler fungeert 
de incubator als school en raadgever tegelijk, voor iedereen die 
actief wil worden op het gebied van de gemeenschapseconomie, als 
ondernemer, als student, als stadsmaker of als beleidsmaker.

Gemeenschaps economie versus sociaal entrepreneurship: Op wie 
richt de Incubator zich?

Commons-initiatieven onderscheiden zich van social impact 
entrepreneurs doordat ze lokaal gebonden zijn, vanuit een 
gemeenschap werken, en het eigenaarschap distributief opzetten 
en democratisch beslissingen nemen. De uitkomst is niet perse een 
product, maar juist extra lokale waarde voor de gemeenschap.

Purpose / social impact ondernemen wil duurzaam produceren, vaak 
in ecologische zin, soms ook in sociale zin. Maar dit ondernemen is 
vaak niet lokaal verankerd en verbonden aan een gemeenschap. Dat 
is een wezenlijk verschil. 

Uiteindelijk kwamen we met de coalitiepartners in Amsterdam op de 
volgende principes- de incubator werkt met initiatieven die:

  



hun organisatiemodel willen democratiseren. Het gaat dus 
om gedemocratiseerd eigendom en governance

hun businessmodel sociaal en regeneratief willen maken, in 
plaats van puur winstgedreven en extractief

waarde aan het lokale en voor de gemeenschap creëren 
en toevoegen. Dit kan zijn: extra waarde voor de buurt, of 
extra waarde voor de metropoolregio, afhankelijk van de 
specifieke activiteiten, producten of diensten

Op basis van onze gesprekken met economische denkers, 
beleidsmakers, deelnemers in coöps en andere actieve 
Amsterdammers, hebben wij een aantal ‘use cases’ opgesteld.

De buurtcoop (actieve groepen burgers tillen hun organisatie 
naar een hoger niveau, zodat ze echte economische impact 
kunnen maken):

In de buurtcoöp kun je als oudere buurtbewoner geholpen worden 
met je blauwe enveloppen, er is een steunpunt voor mantelzorgers 
en de jongeren in de buurt werken er in het groenonderhoud. 
Deze buurtcoop heeft aanbestedingen gewonnen ten koste van 
commerciële aanbieders, en werkt op innovatieve wijze samen met 
de gemeente om nieuwe mengvormen tussen publiek en privaat en 
collectief uit te proberen.

Het community-MKB (bestaande bedrijven worden 
duurzaam, veerkrachtig en democratisch):

De community-MKB-er is een ondernemer die het eigendom van 
zijn bedrijf overdraagt aan een betrokken gemeenschap van vaste 
klanten, trouwe leveranciers en loyale werknemers. Zo kan iedereen 
een beetje de baas worden. Tegelijk is de onderneming hiermee 
veel beter bestand tegen marktfluctuaties, huurverhogingen en 
plotselinge tegenslagen.

De biz-bezorgdienst (in plaats afhankelijk te zijn van de big 
tech-platforms bouwen we platformcoöps, die de markt 
aankunnen):

Winkeliers zijn verenigd en strijdbaar: als de bezorgdiensten van 
overal ter wereld neerstrijken in de stad om te concurreren op 
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kosten, dan wint de asociale firma met de grootste investeerders 
achter zich. Veel beter is het om zelf een coöperatieve bezorgdienst 
op te richten, die zijn mensen wel goed betaald, die geworteld is in 
de buurt, die geen wurgpremies rekent op de ondernemers, en die 
een langdurige band op kan bouwen met de stad, met de klanten, 
en met de collega’s. Goed voor de stad, goed voor de ondernemers, 
goed voor de werknemers.

Community Wealth Building:

In Zuidoost en in Noord wordt nu gewerkt met Community Wealth 
Building. Hiervoor moeten bewonerscollectieven worden begeleidt 
om nieuwe, bottom-up economische bedrijvigheid te creëren (oftewel 
‘wijkwelvaartswerk’). De incubator kan als meedenker optreden, 
om workshops te geven voor de ambtenaren en de bewoners, door 
haar internationale netwerk naar de buurt te halen om verhalen van 
inspirerende casussen uit het buitenland te vertellen, en door concrete 
trajecten te begeleiden. Zo jagen we de gemeenschapseconomie aan 
door netwerken te kruisbestuiven. Zie hier een Community Wealth 
Building gids.

https://www.commonsnetwork.org/news/communitywealthbuilding/
https://www.commonsnetwork.org/news/communitywealthbuilding/


7 Focus & 
Activiteiten     

   Incubator
Activiteiten
De incubator bevat een aantal onderdelen en activiteiten, die we hier 
onder elkaar zetten.

Mobilisatie (community wealth building): Werk in buurten met 
gemeenschappen. Dit zijn langdurige opbouw trajecten.

Ondersteuningstraject/accelerator: Gedurende een 
periode van een paar maanden wordt een selectie van organisaties in 
een bepaald domein zoals energie of voedsel of mobiliteit begeleid 
en klaargestoomd. In sommige gevallen wordt dit gevolgd door een 
koppeling aan inkoop of social impact investering.

  

Trainingsmodulen: Dit gaat om lespakketten, voor 
gemeenschappen en ondernemingen, maar ook voor ambtenaren, 
studenten en geïnteresseerden. Deze zijn eventueel deel van de 
accelerator-trajecten en gaan over bijvoorbeeld 

• Community wealth building en het starten van een buurtcoop, 
• Het opzetten van een platformcoöp 
• De struikelblokken voor energiecoöps en hoe ermee om te gaan 
• Samenwerken tussen coöps en het delen van software, 
• Een voedselcoöp beginnen: basis lessen, 
• De regeneratieve economie en de rol van de gemeenschaps-    

economie.



22.

Juridisch advies, loket functie: Statutaire, juridische 
ondersteuning, etc. 

  

School of the commons: school voor de nieuwe economie.  
Dit gaat expliciet over 

• sociaal-culturele verandering, er wordt kennis gedeeld 
over o.a. i) collectieve processen en solidariteit, ii) peer 
to peer learning, iii) mutualisme (delen resources)

• onderzoek: naar mogelijkheden en kansen nieuwe, lokale 
en coöperatieve economie in Amsterdam

Financiering: Naast de bekende subsidie- en inkooptrajecten 
verkennen we andere financiële modellen die meer aansluiten 
bij de cultuur en logica van de commons-sector. Denk ipv tenders 
bijvoorbeeld aan collectief beheerde solidariteitsfondsen. Dit wordt 
eerst onderzocht en ontworpen en dan via pilots ingezet. 

• Koppeling met inkoop

• Koppeling met sociaal kapitaal

• Ecosysteem opbouw: vestigingsklimaat, evenementen, 
mandaat, internationaal netwerk.



8 Klantreizen

Klantreis 1: Leontien en de platformcoöp
 

In deze klantreis wordt het verhaal verteld van winkelier Leontien die 
een coöperatieve bezorgdienst opricht samen met andere winkeliers 
uit de binnenstad. Via deze link leest u de uitgebreide klantreis.

https://www.commonsnetwork.org/wp-content/uploads/2022/04/Bijlage-1-Klantreizen.pdf
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Klantreis 2: Barry en de buurtcoöp
 

In deze klantreis wordt het verhaal verteld van actieve bewoner Barry 
die een buurtcoöperatie opricht samen met zijn buren. Via deze link 
leest u de uitgebreide klantreis.

https://www.commonsnetwork.org/wp-content/uploads/2022/04/Bijlage-1-Klantreizen.pdf


9 Governance

De incubator zou als publiek-collectieve samenwerking kunnen 
worden opgezet. Een samenwerking tussen de gemeente en het 
maatschappelijk middenveld. De gemeente gaat een samenwerking 
aan met een coalitie van lokale organisaties, of andersom. Wij 
stippelen twee scenario’s uit.

Scenario 1: het werkpakketten-consortium
De incubator heeft verschillende functies. De verschillende partners 
bekommeren zich over de verschillende functies. Binnen de 
organisatie is een duidelijke rolverdeling, die we ‘werkpakketten’ 
noemen. Voorbeeld van een werkpakket: ‘het coördineren van de 
docenten en sprekers’. Ander voorbeeld: ‘het opbouwwerk in de wijk’.

Elke stakeholder kan in meerdere werkpakketten zitten, want 
iedereen heeft meerdere skills. Maar voor de boekhouding 
organiseren we het zo: elk werkpakket kost een bepaald bedrag, 
doordat er een bepaald aantal uren aan verbonden is, en elke 
stakeholder is (mede)verantwoordelijk voor een werkpakket. Zij zijn 
dan eindverantwoordelijke voor dat specifieke werkpakket.

Scenario 2: de coöperatie
In dit scenario richten we een coöperatie op waarvan alle oprichters 
in het consortium mede-eigenaar (lid dus) worden. In de statuten 
leggen we vast wat de taken en rechten van elk lid zijn en hoe het 
ledenbestand al dan niet begrensd is, bijvoorbeeld doordat de 
founding partners een andere rol hebben dan de inwoners van de 
stad (of de MRA). Voordeel van deze vorm is dat de incubator wel 
een rechtspersoon wordt met een bankrekening, dus het maakt de 
begroting iets meer overzichtelijk.
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Lead Partners 
coalitie

Partners breder 
netwerk

Partners 
instituties

Community 
Wealth Building

Commons 
Network

Ru Paré, 
Kaskantine

Aouaki Concepts Masterplan 
Zuidoost & 
Nieuw-West

Accelerator 
programma 

Startup in 
Residence, 

Waag, 
Commons 
Network

Impact Hub EZ, CTO

Academie/
school

P2P learning/
Kennishub

HvA Kerngroep 
coalitie

Bredere 
coalitie

Koppeling 
Inkoop

Gemeente/ 
SiR/CTO

Koppeling 
social impact 
kapitaal 

Gemeente/ EZ Triodos

Trainingen Kerngroep 
coalitie 
partners

Internationale 
partners  

Juridische 
ondersteuning 

Verbonden 
experts, LSA, 
Cooperatie.nl

Ecosysteem

opbouw

EZ & CTO Kerngroep 
coalitie

NB: Dit overzicht is het resultaat van een rondgang en samenspraak met een beperkt aantal partners in de 
stad. Er zijn meer partners in deze die een rol kunnen spelen. De betrokkenen praktiseren nu reeds wat ze 
bepleiten; namelijk via het proces van commoning het incubator initiatief mogelijk maken; en dat we de 
stad uitnodigen deel te gaan uitmaken van dat proces.

Voorbeeld invulling partners verschillende werkpakketten:



10  Nawoord

De auteurs van deze verkenning, Sophie Bloemen en Thomas de 
Groot van Stichting Commons Network, willen allereerst de gemeente 
Amsterdam bedanken voor de steun. In het bijzonder willen we 
Nathalie van Loon bedanken, voor haar bezielende begeleiding.

Daarnaast had deze verkenning niet tot stand kunnen komen 
zonder de maatschappelijke partners in de stad, die zich nu, 
dankzij dit proces, verenigen in de ‘Coalitie voor de Incubator voor 
de Gemeenschapseconomie’. Dat is een zeer fijne uitkomst van dit 
proces.

Voor Commons Network is dit proces ook een duwtje in de rug geweest 
om het internationale netwerk, dat zich in sommige gevallen al veel 
langer bezig houdt met incubators voor de gemeenschapseconomie, 
naar Amsterdam te halen. De komende maanden en jaren zullen wij 
ons best doen om die internationale pioniers in contact te brengen 
met het lokale ecosysteem.

Eigenlijk begint het werk nu pas. Hoe richt je de incubator zo in dat het 
voor burgerinitiatieven, bedrijven en ambtenaren een fijne en nuttige 
plek is om nieuwe skills te leren en nieuwe ideeën te bedenken? Dat 
gaan we het komende jaar verder uitzoeken en we kijken er erg naar 
uit om dat met vele actoren binnen en buiten Amsterdam te doen.

Voorbeeld invulling partners verschillende werkpakketten:
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11 Bijlages

BIJLAGE 1: KLANTREIZEN

https://www.commonsnetwork.org/wp-content/uploads/2022/04/
Bijlage-1-Klantreizen.pdf

https://www.commonsnetwork.org/wp-content/uploads/2022/04/Bijlage-1-Klantreizen.pdf
https://www.commonsnetwork.org/wp-content/uploads/2022/04/Bijlage-1-Klantreizen.pdf


BIJLAGE 3: ROADMAP / TIMELINE

BIJLAGE 2: PRESENTATIE LEREN VAN HET BUITENLAND 

https://www.commonsnetwork.org/wp-content/uploads/2022/04/Bi-
jlage-2-Leren-van-het-Buitenland-pdf.pdf

https://www.commonsnetwork.org/wp-content/uploads/2022/04/
Bijlage-3-Roadmap-Ontwikkeltraject.png

https://www.commonsnetwork.org/wp-content/uploads/2022/04/Bijlage-2-Leren-van-het-Buitenland-pdf.pdf
https://www.commonsnetwork.org/wp-content/uploads/2022/04/Bijlage-2-Leren-van-het-Buitenland-pdf.pdf
https://www.commonsnetwork.org/wp-content/uploads/2022/04/Bijlage-3-Roadmap-Ontwikkeltraject.png
https://www.commonsnetwork.org/wp-content/uploads/2022/04/Bijlage-3-Roadmap-Ontwikkeltraject.png
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