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Het jaar 2021 

 

 

De kracht en essentie van het werk van stichting De Omslag ligt in de praktijk. 
Op basis van de praktijk draagt De Omslag bij aan het verbinden, onderzoeken, 
aanjagen en vernieuwen van de sociale en solidaire economie. De missie van 
De Omslag (“iedereen doet mee”) vraagt in deze tijd om het principe ‘practice 
what you preach’.  

In 2021 hebben we hierbij principes van samensturing expliciet ontwikkeld en 
zelfs tot doel gesteld. We onderzoeken hoe we het eigenaarschap van De 
Omslag kunnen verbreden, in wat we doen en wat we zijn.  

Deze verkenning van het profiel van De Omslag wordt ingeleid door het 
aanstellen van een samensturend bestuur. Hiermee zetten we een 
transformatie in gang vanuit de principes en waarden van De Omslag.  

  

stilstand is achteruitgang 
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kennis en netwerk 
 
netwerk 

• 14 netwerksessies 
• 12 keer online 
• 2 keer live 

 

thema’s 

• werken en leren 
• door ontwikkelen dagbesteding 
• inloop en de sociale basis 
• meer werk 
• buurteams kennis delen lokaal 

In de vrije ruimte kunnen we kennis uitwisselen. Dat doen we met een 
wendbare organisatie die, zowel op inhoud als organisatorisch, slimme 
verbindingen maakt en kennis daaruit deelt en benut. 

Dat is wat De Omslag organiseert: vrije ruimte om op inhoud met elkaar te 
netwerken en samen te werken. Hiervoor organiseren we 
netwerkbijeenkomsten en kennissessies, een Week van de participatie en de 
Participatiegids voor professionals.  

week van de participatie 

In dienst van het versterken van participatie was het thema ‘leren en 
ontwikkelen’. In dienst van het vergroten van kansen voor mensen om mee te 
doen, organiseerden we de Week van de participatie. De inhoud is terug te 
vinden op participatiegids voor professionals.  

 
• 12 workshops  
• 2 webinars 
• 700 inschrijvingen 
• Gemiddelde cijfer 7,8 

 

  

buurtteams en dagbesteding  

Hoe kunnen wij gezamenlijk de toegang naar dagbesteding voor 
Amsterdammers zo goed mogelijk regelen? Dat is de centrale vraag van de 
netwerksessies in stadsdelen. 

https://participatiegids.nl/nl/wvdp/terugblik-2021
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De Buurtteams Amsterdam krijgen de regie over het toegangsproces naar 
dagbesteding van Amsterdammers. Verwijzers en dagbestedingsaanbieders 
spelen een belangrijke rol in dit proces. De Omslag is gevraagd om de 
netwerkontwikkeling en samenwerking te starten. Gemeente en deelnemers 
waarderen dit enorm; in 2022 volgen de overige stadsdelen. 

 
Stadsdeel Noord en Nieuw-west: 

• 2 startbijeenkomsten 
• 2 sessies 
• opbrengst sessies beschikbaar 

 

 

sociaal | versterken sociaal ondernemen 

B-WISE is een vierjarig Europees project in dienst van het versterken van 
(digitale) vaardigheden van sociale ondernemingen en haar medewerkers. De 
Omslag deed in 2021 onderzoek naar beleid en praktijk in Nederland. 

In Nederland verschilt de urgentie van het versterken van competenties van 
digitale vaardigheden per sector.  Daarnaast onderschatten veel mensen de 
vaardigheden van zowel zichzelf als van anderen. 

kennis delen landelijk 

Aan het ministerie van BZK gaf De Omslag advies over het versterken sociale 
economie aan de hand van praktijkvoorbeelden. Dat deden we ook voor de 
gemeente Amsterdam. Met een expertgroep op inkoop en aanbesteden heeft 
De Omslag een handelingskader sociaal inkopen gemaakt en sessies 
georganiseerd om van elkaar te leren. Wat we weten gebruiken we om in 
samenwerking met stichting Doen kleine en grote sociaal ondernemingen mee 
te ondersteunen.  

 
• 2 sessies ‘inschrijven op tenders’, voor sociale firma’s  
• 2 sessies ‘invulling social return’ voor maatschappelijke 

organisaties 
• whitepaper inkoop 
• handelingskader sociaal inkopen 
• ondersteuning sociale ondernemingen  

 

 

https://www.deomslag.nl/contents/uploads/kennisnetwerk/40_6.210720_handelingskader_def.pdf
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solidair | participatief onderzoek 

Meetellen is een coöperatief georganiseerd onderzoeksbureau in dienst van de 
stem van mensen die minder gemakkelijk bereikt en gehoord worden. Een 
ervaringsdeskundig onderzoeksteam voert vanuit Amsterdam participatief 
onderzoek uit van begin tot het eind.  

In Utrecht werkt Meetellen met een groot panel samen met de gemeente om 
de stem van de Utrechter door te laten klinken in beleid en praktijk. Meetellen 
Nederland werkt deze praktijk uit, om te delen en elders lokaal deze methode 
van werken te verspreiden. 

 
• 18 onderzoeksopdrachten (3 landelijk, 15 regionaal) 
• 70 interviews, 8 focusgroepen 
• 15 teamleden in Amsterdam en Utrecht 
• 500 panelleden in Amsterdam en Utrecht 
• Ondersteuning en oprichting coöperatie ANE u.a. 

  

 

De Omslag heeft de eerste helft van het jaar geïnvesteerd in de ontwikkeling 
van een vernieuwende en verbindende infrastructuur, in dienst van het belang 
van benutten van ervaringskennis in Amsterdam - onder regie van 
ervaringsdeskundigen. 

digitaal | jekuntmeer 

Jekuntmeer.nl is de digitale participatie kaart van Amsterdam en Utrecht. Veel 
meer dan een telefoonboek, want aanbieders beschrijven hier uitgebreid hun 
participatie-aanbod in het kader van Wmo, sociale basis en informeel. Zo 
kunnen verwijzers, buurtteams en burgers goed hun weg vinden, op zoek naar 
de juiste plek. 

De Omslag zet in op het netwerk, kwaliteit, volledigheid en actualiteit van de 
informatie. In 2021 door middel van actief accountbeheer in contact met de 
aanbieders, en het bedenken van manieren om het iedereen zo gemakkelijk 
mogelijk te maken. 

  

https://meetellen.nl/start
https://www.jekuntmeer.nl/
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Utrecht kiest voor Jekuntmeer 

Utrecht geeft De Omslag de opdracht om opnieuw voor de komende 4 jaar de 
sociale kaart te verzorgen. 

 
Amsterdam 2021 

• 52.024 bezoeken, gemiddeld 4335 per maand 
• 37.498 bezoekers 
• 1.128 projecten online (gemiddeld) 
• 714 organisaties op de sociale kaart 

 
Utrecht 2021 

• 27.656 bezoeken, gemiddeld 2305 per maand 
• 20.590 bezoekers  
• 368 projecten online (gemiddeld) 
• 400 organisaties op de sociale kaart  

 

 

 
 

iedereen verdient een 
plek in de stad 


	Het jaar 2021
	kennis en netwerk
	week van de participatie
	buurtteams en dagbesteding
	sociaal | versterken sociaal ondernemen
	kennis delen landelijk
	solidair | participatief onderzoek
	digitaal | jekuntmeer
	Utrecht kiest voor Jekuntmeer

