Factsheet De Groene Golf
Van:
Betreft:
Datum:

Stichting De Omslag
Factsheet De Groene Golf 2017
1 mei 2017

De Groene Golf
De Groene Golf is een actieonderzoek naar de beren op de weg naar participatie. In dit focus
experiment gaan we gevonden belemmeringen uitgebreid beschrijven, wegnemen, en waar
nodig agenderen. Het doel van De Groene Golf is te komen tot structurele oplossingen voor
mensen die nu staan te wachten voor rood licht.

Focusexperiment
Het programma Meedoen Werkt van de gemeente richt zich op Amsterdammers die het niet
lukt om op eigen kracht te participeren en voor wie een betaalde baan (nog) een brug te ver is.
Met behulp van de focusaanpak is samen met stakeholders en experts een diepgaande analyse
gemaakt van de doelgroep, probleemsituatie en knelpunten. In een zogeheten bestuurslab
en daarna een participatielab zijn acht ambities voor 2020 bepaald en zijn voor elke ambitie
experimenten uitgewerkt door teams van verschillende belanghebbenden. De Groene Golf is
één van de experimenten.

Projectuitvoering
Dit project geeft inzicht in de belemmeringen en blokkades waar klanten, die graag willen
participeren, en hun begeleiders op vastlopen. Alle casuïstiek is welkom, echter het werven en
selecteren van betrokken klanten, begeleiders en organisaties voor dit actieonderzoek doen we
op basis van de opgestelde inclusiecriteria. Het doel is het (zo mogelijk structureel) wegnemen
van belemmeringen en obstakels om doorstroom gemakkelijker te maken. Belemmeringen
kennen allerlei aangrijpingspunten (visie, personen, organisaties, financiën, processen, wet- en
regelgeving etc.). Het project is gericht op het stimuleren van lerende organisaties en systemen
en kenmerkt zich als actieonderzoek.

Mandaatcommissie
Er is een Mandaatcommissie ingesteld met mandaat-dragende stakeholders; vertegenwoordigers van de gemeente Amsterdam (B&W) en maatschappelijke organisaties. De
mandaatcommissie hakt knopen door als op de werkvloer de mogelijkheden uitgeput zijn.
Projectorganisatie
Het project De Groene Golf wordt begeleid door een begeleidingscommissie, gevormd door
de initiatiefnemers van het project: vertegenwoordigers uit verschillende organisaties en de
gemeente.
Samenstelling projectteam:
● Opdrachtgever: Corine van de Burgt (directeur-bestuurder De Omslag)
● Lieke Thesingh (projectleider)
● Tjerk Kamann (onderzoeker)
● Douwe van den Berg (superregisseur)
● Lara Deckers (superregisseur)
● Jaap Kemkes (superregisseur)
● Esmeralda van der Naaten (projectmanager)
● Jeanice Westerhout (projectmedewerker)
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Contact:
telefoon: 020-4860149

e-mail: degroenegolf@deomslag.nl

www.deomslag.nl/degroenegolf

