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Evaluatierapport van de Bewoners 

Pilotprogramma, Indische Buurt Amsterdam  

27 september – 20 december 2013 

Tijdens het programma werkten de starters aan zeven bewonersinitiatieven in de Indische Buurt in 
Amsterdam Oost. De “initiatiefnemers” zijn bewoners die zich actief inzetten voor hun buurt en aan 
hun projecten hebben de starters gewerkt. De motivaties van de initiatiefnemers om mee te doen 
waren eenduidig. Ze wilden profiteren van de ondersteuning die starters hen kunnen bieden met het 
uitwerken van een business model, projectplan, marketingstrategie en andere onderwerpen die 
aansluiten bij het programma van starters4communities.  
 
De projecten waar we aan werkten waren qua inhoud divers maar allemaal innovatieve 
maatschappelijke wijkinitiatieven: 
 

 Loods 131 

 The Upcycle Connection 

 Cultureel Café  

 Indische BuurtBalie 

 Zakgeld project 

 Organizers4communities 

 Makkie 

 

 

Voor meer informatie over de projecten en waar de starters aan hebben gewerkt, zie 

http://www.starters4communities.nl/community-projecten/ 
 

Evaluaties van de deelnemende bewoners 

 
 
“Goed programma, sterke gedreven organisatie, interdisciplinair gebundelde kennis, 
ondernemerschap in het sociale domein, strakke aansturing, relevant programma, snel en 
breed vertakt netwerk, S4C is een netwerkkatalysator.” 
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Resultaten voor de bewoners 

 

  

Wat ging er goed en wat kan er beter? 

De bewoners en de stakeholders ervaarden Starters4communities als een frisse wind door de wijk. Het 

enthousiasme zorgde voor een nieuwe impuls aan energie om hun initiatief verder uit te werken. Het 

programma versterkt en versnelt processen van burgerinitiatieven. Een kleine meerderheid leerde op 

een andere manier naar hun initiatief te kijken en ontdekten alternatieve financieringsmogelijkheden 

om hun project te verduurzamen.  

Uit de evaluaties bleek dat we de opzet van het programma en de rol van de starters (nog) beter 

kunnen communiceren aan de bewoners. Nu koesterden sommige initiatiefnemers soms 

verwachtingen die we niet konden waarmaken. Voor een volgend programma is het van belang dat 

we de doelstellingen die de starters kunnen waarmaken van te voren vaststellen.  

Uit veel feedback van de bewoners kwam naar voren dat drie maanden toch erg kort was. Helaas zal 

het voor de toekomst een uitdaging blijken of we dit echt kunnen verlengen. De starters investeren 

immers zelf ook twee dagen per week aan het programma en dit is soms moeilijk te combineren met 

andere werkzaamheden. Organisatorisch zullen we kijken of een kleine verlenging van het 

programma mogelijk is, maar bovenal welke aanpassingen we kunnen maken om resultaten voor de 

bewonersinitiatieven te vergroten.  

Wat zeiden bewoners en stakeholders: 

“Wat er sterk is aan starters4communities? De jonge honden mentaliteit, de betrokkenheid en de 

frisheid.” 

83% van de bewoners vond dat het initiatief was verder geholpen door de 

deelnemende starters.  
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“Hard werkende mensen. De workshops zijn goed, de starters leren veel.”  

“De jonge kracht. Geen oude hang ups of slechte ervaringen die de boel in de weg staan. Snel 

aanpassingsvermogen. Kortom de deelnemers dragen het signatuur van het management ervan.” 

“Er kan meer tijd worden uitgetrokken voor het hele traject en goed de verwachtingen van te voren 

uitwisselen.” 

“De tijdelijkheid van het concept is ook de kracht – maar het is totaal afhankelijk van het project of 

jullie tijdelijke input resultaat oplevert. Misschien is het een idee om de mogelijkheid tot verlenging in 

te bouwen waar jullie tijdelijk iets in gang zetten, zodat het resultaat tijd krijgt zich te nestelen.” 

“Ik denk dat de actieve samenwerking met sleutelfiguren (professioneel en niet-professioneel) nog 

sterker kan wanneer starters4communities nog beter in kaart heeft waar de belangen en targets liggen 

in de wijk”.  
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