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Voorwoord

De Maatschappelijke
Alliantie
Wij geloven in de kracht van een
wij-samenleving
‘Ik ben omdat wij zijn’, zo wordt de Afrikaanse Ubuntufilosofie vaak samengevat. Deze filosofie beschouwt,
simpel gezegd, mensen als sociale wezens die geboren
zijn om vanuit verbinding en samenwerking de wereld
mooier en beter te maken. Niet het individu, maar de
gemeenschap staat bij Ubuntu centraal. In essentie kijkt
de Maatschappelijke Alliantie vanuit een vergelijkbaar
perspectief naar de Nederlandse samenleving. Daar
waar er zich grote, complexe maatschappelijke
problemen voordoen, is niet een individuele organisatie
verantwoordelijk voor het oplossen ervan. Wij vinden
het belangrijk dat de gehele samenleving, zowel
publieke als private organisaties, filantropische
organisaties
en
kennisinstellingen,
zich
medeverantwoordelijk voelen voor het oplossen van het
betreffende probleem.
Als er sprake is van kansenongelijkheid of een
structureel lerarentekort in het basisonderwijs lijden niet
alleen leerlingen en scholen daaronder; de hele wijk
rondom de school en op termijn ook de middelbare
scholen en toekomstige werkgevers van de leerlingen
van nu hebben daar uiteindelijk last van. Vandaar dat wij
in 2020 het initiatief namen tot de Onderwijs Alliantie,
om vanuit verenigde krachten, een gemeenschappelijk
gevoelde urgentie én brede verantwoordelijkheid in
actie te komen en te zorgen voor structurele
verbetering en impact.

Dit jaarverslag staat bol van voorbeelden van de
manier waarop de Maatschappelijke Alliantie de
verbindende schakel is geweest tussen organisaties
en mensen uit verschillende werelden, maar die
verbonden zijn vanuit liefde voor hetzelfde land en
haar inwoners: Nederland. Alleen samen, van
publiek tot privaat en alles ertussenin, maken wij
Nederland. Alleen samen kunnen wij dit land nóg
mooier, rechtvaardiger en inclusiever maken dan het
al is. Alleen samen kunnen we werken aan
schaalbare
oplossingen
voor
complexe
maatschappelijke problemen.
Nederland is bij uitstek een wij-land. Een land dat in
haar lange historie keer-op-keer heeft laten zien dat
échte maatschappelijke vooruitgang alleen kan
worden
geboekt
vanuit
verbinding.
Soms
onorthodox, creatief en innovatief, maar altijd gericht
op wat werkt voor mensen en de mensheid. Wij
geloven in de kracht van de wij-samenleving. Ik ben
trots op de verbindende schakel die de
Maatschappelijke Alliantie is in ons land en zie nog
grote potentie voor de komende jaren. Mag ik u
uitnodigen met ons samen te werken?

Dave Ensberg
Bestuursvoorzitter
Maatschappelijke Alliantie
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Inleiding

Missie, visie en strategie

Publiek-private
allianties om
complexe
vraagstukken
effectiever op te
lossen

Missie
De Maatschappelijke Alliantie verbindt publieke en
private partijen om zo te werken aan schaalbare
oplossingen voor complexe maatschappelijke
opgaves.

Visie
De Maatschappelijke Alliantie wil een inclusieve
samenleving
bevorderen
waar
iedereen
volwaardig mee kan doen, door eerlijke kansen te
krijgen en talent optimaal te benutten.

Strategie
De Maatschappelijke Alliantie initieert en faciliteert
publiek-private allianties die met de doelgroep
samenwerken aan innovatieve en schaalbare
oplossingen.
Als
onafhankelijke
stichting
onderzoekt de Maatschappelijke Alliantie de
opgaves en verbindt deze aan kennis en ervaring
van haar netwerk.
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Aanjager en verbinder
Makelaar voor publiek- private
partnerschappen

Unieke waarden
De uitdagingen waar de mondiale samenleving
voor staat, zijn vaak te complex om alleen door
overheid,
bedrijfsleven
of
maatschappelijk
middenveld te worden aangepakt. Ze vragen om
een synergetische bundeling van krachten in
nieuwe
vormen
van
publiek-private
samenwerkingen. Als onafhankelijke partij initieert
en faciliteert de Maatschappelijke Alliantie (MA)
deze samenwerkingen. Met het geloof dat dit
gezamenlijk initiatief leidt tot duurzame en
effectieve oplossingen.
Gebaseerd op de Monitor Brede Welvaart 2019
(CBS) staat inclusiviteit in deze samenwerkingen
centraal. De MA streeft naar een samenleving
waarin eenieder volwaardig mee kan doen en
levert sinds 2015 hier een actieve bijdrage aan via
de gevormde allianties.

Onafhankelijk
Toegankelijk
Divers netwerk,
zowel publiek als privaat
Brug tussen overheid, filantropie en
bedrijfsleven
Flexibel
DOE-kracht
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Het vormen van allianties
om impact te maken en
samen te werken aan:
Maatschappelijke opgaves
gericht op inclusiviteit waar
collectieve kracht nodig is
Het creëren van
kansengelijkheid en het
optimaal benutten van talent
Systeemverandering via
publiek-private samenwerking

Afwegingskader voor het bepalen
van de vraagstukken

Sustainable Development
Goals

De Maatschappelijke Alliantie werkt vraaggestuurd.
Complexe maatschappelijke vraagstukken worden
aangedragen
vanuit
het
maatschappelijke
middenveld, de overheid of vanuit het Bestuur en
Raad van Advies van de MA. Criteria voor deze
vraagstukken zijn:
dat ze landelijk van aard zijn;
niet door één specifiek partij op te lossen zijn;
die bijdragen aan een inclusieve samenleving;
en dat oplossingen (op)schaalbaar zijn.

In 2015 formuleerden wereldleiders 17
doelen om een betere wereld te maken
voor 2030. Deze doelen hebben de kracht
om een einde te maken aan armoede,
ongelijkheid en benadrukken het gevaar
van klimaatverandering. Geleid door deze
Sustainable Development Goals (SDG’s), is
het nu aan ons, overheden, bedrijven,
maatschappelijke organisaties en publiek
om samen te werken en een betere
toekomst voor iedereen te bouwen.
De
Maatschappelijke
Alliantie
is
geïnspireerd op SDG 17 die partnerschap
stimuleert.
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Thema's 2020-2022

Sociale huisvesting

Met als thema
inclusiviteit richt de
MA zich op vier
subthema's en het
delen van inzichten
hiervan

Onderwijs

Bevordering van tolerantie
van de jeugd

Overige verbindingen van
publiek-private
samenwerkingen

Delen en borgen van inzichten,
werkzame elementen en uitdagingen
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Allianties
In 2021 initieerde de MA nieuwe
allianties en werkte door aan
gevormde allianties uit 2020

In 2021...
vormde de MA

2 nieuwe allianties

werkte de MA verder aan

borgde de MA

2

3 allianties uit 2020

succesvolle allianties

Hoe werken wij?
In een circulaire aanpak met zes fases werkt de MA met haar allianties aan vraagstukken. In fase 1 brengt de MA de
maatschappelijke opgave in kaart door gesprekken met stakeholders en een situatieanalyse. Het alliantievormen
gebeurt in fase 2, waar partners aanhaken, committeren en er een gezamenlijke visie ontstaat. Fase 3 is de cocreatie waar het ontwerpen van de oplossing plaatsvindt door verschillende vormen zoals een programma, pilot,
evenement of samenwerkingsverband. In fase 4 vindt dan de implementatie van de oplossing plaats. Het evalueren
start in fase 5 waar wordt besloten of de oplossing de beoogde impact realiseert of dat er bijgestuurd moet worden
en er weer opnieuw een verkenning moet plaatsvinden. Het duurzaam borgen van de impact gebeurt vervolgens in
fase 6. Dit kan zijn door inzichten te delen of activiteiten te verzelfstandigen of stoppen, afhankelijk van de
doelstellingen en de gerealiseerde impact. Het aanpakken van vraagstukken is heen circulair proces, waarbij steeds
weer opnieuw gekeken wordt naar het effect en de impact.

Huisvesting Alliantie (2020)

Alliantie WIJschool (2021)

Realiseren van tijdelijke huisvesting
voor kwetsbare groepen

Samen leren én leven versterken

Onderwijs Alliantie (2020)

Alliantie Deltaplan Jeugd (2021)

Optimaliseren van de ontwikkelkansen
van kinderen in kwetsbare wijken

Het bieden van perspectief aan de
jeugd in kwetsbare wijken

Maatschappelijk Brein - (2020)

Zorg voor nieuwkomers - Alliantie
A-team (2020)

Leervermogen van Nederland
vergroten

Onderzoek doen naar toegang
zorg voor nieuwkomers

Alliantie mobiliteit ouderen (2020)
Werken aan passend mobiliteitsaanbod
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Huisvesting Alliantie
Realiseren van huisvesting voor kwetsbare
groepen

Aanleiding
Publiek-privaat
samenwerken voor het
realiseren en opschalen
van succesvolle
proposities voor tijdelijke
huisvesting

Toename aantal daklozen
Stijging aantal daklozen tussen
2009 en 2018 van 17.800 naar
39.300
Het aantal daklozen tussen 18
en 30 jaar is in deze periode
verdrievoudigd
Grote tekort aan betaalbare
huisvesting draagt bij aan snelle
toename dakloosheid
16.000 daklozen zitten langer
vast dan nodig, uitstroom is
mogelijk, maar geen toegang
tot woning, daardoor mensen
onnodig op straat

Mensen zitten vast in het
zorgsysteem, terwijl wonen het
probleem is
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Lees hier het rapport '(Tijdelijke) huisvesting
dak- en thuislozen' (2020) van MA in
samenwerking met Deloitte en Society Impact

-

Inzichten krijgen in de
succesvoorwaarden en knelpunten om
tijdelijke huisvesting te realiseren in
samenwerking met
vastgoedinvesteerders, gemeenten,
welzijnsorganisaties en
leegstandbeheerder. Deze voorbeelden
vervolgens duurzaam en schaalbaar
maken. De MA verbindt, initieert en
treedt op als onafhankelijke makelaar.

Pagina 07

Sociale huisvesting

Overzicht (tijdelijke)
resultaten en bijhorende
activiteiten 2021
MA is founding partner van platform Woonplek en werkte aan de
realisatie van tijdelijke huisvesting van kwetsbare groepen

Netwerk creëren
door gesprekken te voeren met 21 (centrum) gemeenten over hun brede aanpak
dakloosheid, waarvan met 9 gemeenten over concrete publiek-private samenwerkingsprojecten uit te
voeren met Platform Woonplek.
Investorscall
georganiseerd door de MA in regio Drechtsteden en Alblasserwaard om kansen te
verkennen met vastgoedinvesteerders en de gemeenten. Vervolggesprekken met
investeerders om tijdelijke huisvesting te realiseren lopen tot einde van het eerste kwartaal 2022.
Realisatie
voorbeeldproject Amstelveen waar een kantoorpand ter beschikking is gesteld voor
tijdelijke huisvesting van daklozen. Hier zijn de succesvoorwaarden inzichtelijk gemaakt.
Haalbare proposities maken voor vastgoedbeheerders
om zo hun vastgoed tijdelijk beschikbaar te stellen voor daklozen

Samenwerking neergezet met Brightland, ELSA lab voor Armoede en
Schulden.

Focusthema dakloosheid meegenomen
in de aanvraag van ELSA lab 'Poverty and Debt'. MA schreef mee aan het onderdeel
dakloosheid. Aanvraag ingediend bij NWO en POK subsidie bij BZK, begin 2022 uitslag.
Partner
van ELSA lab armoede en steunt hierbij dit lab. Dit betekent dat de MA haar netwerk
inzet voor onderzoeken, praktijkprojecten en samenwerkingen.
Project inrichten
om samen met de partners van MA risicofactoren voor dakloosheid te formuleren. Dit
wordt in Q1 en Q2 van 2022 verder geformuleerd.

Publiek-private partners in deze alliantie:
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In het nieuws en inspiratie

Maarssengroep, Ad Hoc, de
Regenbooggroep en de gemeente
Amstelveen zijn een initiatief
begonnen om ruimtes vrij te stellen in
kantoorpanden.
Lees hier het project in het
nieuws en bekijk de video

Wat is
zijn EL
la b s ? S A
De huisvesting alliantie werkt nu ook
samen met Elsa lab
Lees hier de aankondiging lab
Armoede & Schulden
Brightlands

ELSA labs zijn expertcentra door het
land heen rondom maatschappelijke
vraagstukken. Hier wordt onderzoek
gedaan naar hoe kunstmatige
intelligentie op een ethische manier in
te zetten samen met burgers en zo
slim data te koppelen om
voorspellingen te doen. Een van de
grote ELSA labs is die van Armoede &
Schulden.
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Inzichtenbank
Inzichten krijgen in de
succesvoorwaarden en knelpunten
om tijdelijke huisvesting te
realiseren

Succesvoorwaarden
De betrokken publieke en private partijen dragen bij
aan het huisvestingsproject. Hoe?
Vastgoedeigenaren
1. maken gebruik van een sluitend business model,
de economisch daklozen betalen gewoon huur
2. werken samen met gespecialiseerde bedrijven,
zoals een leegstandbeheerder en zorgverlener
3. zetten een mix van doelgroepen in een pand, ook
om vooroordelen weg te nemen
4. starten in een pilot-vorm, beginnen klein
Gemeenten
1. ondersteunen
het
project
middels
een
intentieverklaring en tijdelijke vergunningen
2. nemen
verantwoordelijkheid
bij
eventuele
problemen
3. financieren het maatschappelijke deel voor de
begeleiding
van
de
mensen
via
een
welzijnsorganisatie
Welzijnsorganisaties en leegstandbeheerders
1. werken operationeel samen aan de dagelijkse
leiding
2. selecteren een specifieke doelgroep zonder
complexe zorgvraag
3. zetten een buddy-systeem op met reguliere
leegstandbewoners
Facilitator (MA en Platform woonplek)
1. verbinden stakeholders aan elkaar
2. stellen haalbare proposities op
3. adviseren en jagen aan
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Inzichtenbank
Vind elkaar, omarm het
maatschappelijk belang en sta
open om buiten de kaders
afspraken te maken voor tijdelijke
benutting van panden voor
daklozen

Publiek-private partijen die werken
aan het succesvol realiseren van
tijdelijke huisvesting

Niels Muller, Ad Hoc - Project Amstelveen
''Daklozen
hebben
soms
een
betalingsachterstand,
blijf
hier
maatschappelijk denken en niet kortzichtig.
Sommige van hen hadden hun uitkering nog
niet ontvangen, waardoor ze nog niet konden
betalen. Samen met de Regenboog Groep
gingen zij in gesprek wat een passend
volgend betaalmoment is''

Diederik van Zeijl - directeur Maarsen Groep
''Het was een geluk bij een ongeluk, wij hadden
een leeg pand maar hebben iets goed kunnen
doen in lijn met onze core business (SDG's). De
daklozen krijgen een jaar de mogelijkheid te
bouwen aan hun toekomst. Na een jaar komen er
nieuwe tijdelijke bewoners. Twee hebben er al
stabiel werk en zijn nu buiten de regio opzoek
naar een vaste woning''

Vastgoedinvesteerder

Leegstandsbeheerder

Welzijnsorganisatie

Thijs Eradus - directeur Springplank
''Een vastgoedeigenaar heeft de oude Philipsbedrijfsschool in Eindhoven overgenomen van de gemeente. In
de onderhandeling over bestemmingswijziging om hier meer dan 300 wooneenheden te bouwen voor
particulieren, eiste de gemeente dat de eigenaar 22 wooneenheden beschikbaar moet stellen voor inwoners
in Eindhoven die zorgbehoevend zijn. Dit betekent de wooneenheden tegen huursubsidiegrens aan te bieden.
Springplank huisvest hier daarom ieder jaar 22 ex-daklozen in deze school. Het mooie is dat deze exdaklozen niet bekend staan als daklozen en net zo mooi wonen als de particulieren, heerlijk door elkaar.
Inclusiever kan het niet! De trajecten lopen goed, de buurt is tevreden en de pandeigenaar is ontzorgt in de
eis van de gemeente. De businesscase klopt voor de vastgoedeigenaar. Bij de daklozen stijgen hun
eigenwaarde, zelfvertrouwen en hun wil om weer aan het werk te gaan. ''

Jeanette Walderveen - Senior beleidsadviseur Sociaal Domein gemeente Dordrecht
Samen met de Maatschappelijke Alliantie en Platform Woonplek organiseerden we een
bijeenkomst met vastgoedeigenaren in de regio en daarbuiten. Zo kregen we
betrokkenheid bij onze opgave en kwamen er extra initiatieven naar voren. Door de
ervaring elders uit het land vanuit Platform Woonplek en het netwerk van de MA kregen
wij extra inspiratie en nieuwe contacten. Zo hopen we dat er één of
meer plannen tot ontwikkeling komen.

Gemeente
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De Onderwijs Alliantie
Impact maken met publiek-private
samenwerking in het onderwijs
Beste lezers,
Het primair en voortgezet onderwijs stond dit jaar
door COVID-19 wederom volop in het nieuws.
Analyses en initiatieven gericht op het oplossen van
lerarentekort, het vergroten van de kansengelijkheid
en verminderen van de leerachterstanden vlogen
ons om de oren. Daarbij kwam ook nog het nieuws
van miljardenimpuls vanuit het NPO op basis
waarvan de scholen plannen konden indienen.
In deze roerige tijd hield de Onderwijs Alliantie, als
publiek-private samenwerking (PPS) haar focus op
het organiseren en realiseren van PPS-en om op
die wijze een bijdrage te leveren aan het oplossen
van bovengenoemde uitdagingen.
Dit doen we met concepten als leertijduitbreiding,
brede talentontwikkeling en het verbinden van het
onderwijs aan wijk- en zorginitiatieven in
Amsterdam,
Sittard-Geleen,
Groningen
en
Rotterdam. We werken daarbij zoveel mogelijk
samen met bestaande initiatieven en proberen deze
te verbinden om versnippering tegen te gaan en
echte opschaling van best-practices te realiseren.
Centraal staat daarbij steeds dat elk kind een eerlijke
en betere kans krijgt op een brede talent
ontwikkeling.
Ik ben er dan ook trots op dat we als Onderwijs
Alliantie in 2021 de volgende successen konden
boeken:
Doorontwikkeling en uitbreiding van de
Ontwikkelplekken van de Toekomst;
Het verbinden van meer publieke en private
partners aan de Onderwijs Alliantie;
De verwerving van extra bijdragen vanuit
fondsen voor o.a. Campus Nl en de Onderwijs
Alliantie;
De lancering van de online community of
practices voor de scholen;
De samenwerking met de Gelijke Kansen
Alliantie voor het geven van support aan 50 PO
en VO scholen over de inzet van publiek-private
samenwerking.

Hierdoor kunnen we nog meer impact maken op de
ontwikkeling van elk kind in Nederland.
De gecombineerde publiek-private aanpak wordt
door de scholen bijzonder op prijs gesteld.
Aanvullende expertise, netwerken en aanpakken en
een ‘blik van buiten’ werden in tal van scholen
geïntroduceerd en bovendien konden we kosteloos
extra capaciteit leveren daar waar die binnen het
onderwijs op dat moment ontbrak.
De Onderwijs Alliantie, als publiek private
samenwerking, heeft er voor gekozen haar strategie
verder aan te scherpen en zich volledig te richten op
het richten en inrichten van publiek private
samenwerkingen tussen het PO en VO onderwijs, het
bedrijfsleven en maatschappelijke initiatieven in de
wijk op diverse plekken in Nederland.
Ik nodig iedereen van harte uit om met de
Onderwijs Alliantie contact op te nemen om te
verkennen wat we voor u in 2022 kunnen
betekenen,
Hartelijke groet,
Johan Stuiver, voorzitter van de Onderwijs Alliantie
·

Johan Stuiver
Voorzitter Onderwijs Alliantie
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Onderwijs Alliantie
Optimaliseren van ontwikkelkansen van
kinderen in kwetsbare wijken

Aanleiding

Van individuele ambitie
naar collectieve impact
om transitie in het
onderwijs te
verwezenlijken

Toename lerarentekort, invloed
op kwaliteit en contiuniteit van
het onderwijs en op onze (kennis)
economie
In 2020 is er een tekort van
4.000fte in het primair
onderwijs, dit loopt in 2021 op
naar 10.000fte
Scholen met > driekwart van de
leerlingen met een nietwesterse achtergrond hebben
5x zoveel last van het tekort
Eenzijdige economische
benadering van onderwijs doet
geen recht aan eerlijke kansen
voor jonge mensen in hun
ontwikkeling

Verbinding tussen vernieuwende
projecten mist, waardoor
structuur niet veranderd

t e l l in g
D o e ls 2 0 2 2

Lees hier het rapport OA 2020 met
veelbelovende initatieven om het onderwijs
anders te realiseren en internationale bestpractices

2020 -

Behoeftes van scholen in
sociaaleconomische zwakke wijken in
kaart brengen (2020). Werkzame
projecten en concepten analyseren en
implementeren in andere kwetsbare
wijken in Nederland. Scholen
ondersteunen in duurzame plannen en
inrichten van publiek-private
samenwerking om samen innovatie in
het onderwijs te verwezenlijken.
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Overzicht (tijdelijke)
resultaten en bijhorende
activiteiten 2021

Een missieplan met drie ambitieprogramma's voor 2021-2022

Missieplan 2021 samen met partners geschreven
Lees hier het missieplan van de Onderwijs Alliantie (OA) dat wij met onze partners schreven.
Onze strategie voor 2021-2022 vormgegeven:
de menswording van het kind centraal stellen, wat betekent een brede kijk hebben op de ontwikkeling van
talent,
groot denken versus klein doen: het signaleren en blootleggen van de issues in het systeem, dit gaat samen
met rechtstreeks ondersteunen van samen leren en ontwikkelen in de stad, dorp en regio,
expertise van publieke én private partners verbinden aan een gezamenlijk doel,
de zichtbaarheid van bestaande initiatieven vergroten en kennis en expertise ontsluiten.
Dit vertaalden wij in drie concrete ambitieprogramma's:
Het realiseren van Ontwikkelplekken van de Toekomst, waar scholen samen met publieke en private
partners het onderwijs van de toekomst nu in de praktijk brengen.
Het aanpakken van eerlijke kansen thema’s in onderwijs concreet aan met behulp van de executiekracht
van publieke en private partners.
Het ontwikkelen van een duurzame community of practices, waarin publieke en private kennis, expertise
en middelen gebundeld worden.

Het realiseren van vier Ontwikkelplekken van de Toekomst in 2021

Doorontwikkelen ontwikkelplekken
de ontwikkelplekken in Amsterdam, Rotterdam en Sittard werkten verder aan
het innovatief en anders organiseren van het onderwijs in samenwerking met
de wijk en private partijen. Dit jaar trad Groningen - Tijd voor Toekomst toe als
nieuwe ontwikkelplek.

Werkzame publiek-private samenwerkingen neerzetten
Iedere ontwikkelplek wordt ondersteund door een private partij uit het
netwerk van de OA. Wat maakt deze samenwerking waardevol voor scholen?

Pagina 14

Onderwijs

Nieuwe perspectieven, plannen en formats voor bedrijfsvoering van de school.
Resultaat: ING, BMC, Pesant en Deloitte maakten een format voor een stakeholderanalyse, in verdieping sessies
met Deloitte werkten de scholen aan doelstellingen en pijlers voor het nieuwe jaar op bijv. innovatie, een nieuw
schoolgebouw en samenwerking met de wijk, Private partijen maakten met de school een wervings- en
communicatieplan. Ook maakte Allen&Overy voor de ontwikkelplek een contract voor het aannemen van
zzp'ers.

Tweewekelijkse werkgroep waar de ontwikkelplekken samen werken aan ontwikkelplek-overstijgende
vraagstukken
Resultaat: via een analyse onder leiding van BMC werd duidelijk welke overkoepelende thema's spelen bij de
scholen die zij zelf niet kunnen oplossen. Dat zijn de thema's: stakeholders management (hoe betrek je
stakeholders, hoe kun je ze meerdere jaren laten committeren en hoe ga je om met wisselende contacten?),
duurzame financiering en het juist inzetten hiervan, ouderbetrokkenheid en gezonde leefstijl. De
ontwikkelplekken werken verder aan vraagstukken bij deze thema's om zo tot een antwoord en praktische
oplossing te komen.

Proactief kennis uitwisselen
Resultaat: de ontwikkelplekken gaven elkaar tips over hoe je bijv. een gezonde lunch integreert op de school,
hoe je een verlengde schooldag neerzet en hoe je kunt samenwerken met de wijk. Lees hier alle interviews.

Het aanpakken van actuele 'eerlijke kansen' thema's door nieuwe
samenwerkingen op te zetten en nieuwe financierders te binden

Samenwerkingen neerzetten tussen scholen, fondsen en
maatschappelijke organisaties om urgente thema's
effectiever aan te pakken en versnippering te verkleinen.
Resultaat: door de Onderwijs Alliantie ontving Stichting
Zomercampus NL een bijdrage van 200.000 euro van de
Postcode Loterij. Jonne Arnoldussen van de Postode Loterij:
''Wij juichen samenwerkingen tussen het maatschappelijke
middenveld en overheden toe en kijken daarom met plezier uit
naar de samenwerking''.

Samenwerking met de Gelijke Kansen Alliantie om 50 kwetsbare scholen in Nederland te
ondersteunen in hun strategie om zo via de incidentele NPO gelden toch duurzaam eerlijke kansen te
vergroten.
Kick-off: De partners in de project, Pesant, BMC en Deloitte organiseerde een kick-off met de
vertegenwoordigers van de bedrijven. Er werd een plan van aanpak gemaakt om ook de scholen op eenzelfde
manier te informeren.
Vraagarticulatie: Alle 50 scholen, die aangedragen zijn door de Gelijke Kansen Alliantie, kregen een video te
zien met uitleg over ons aanbod. Vervolgens namen de partners contact op met de scholen en kregen via een
interview line de specifieke ondersteuningsbehoefte in kaart.
Ondersteuning bij verbeterplannen: Alle scholen zijn in kaart gebracht en hier zijn ongeveer 10 scholen uit
geselecteerd voor verdere ondersteuning. Daarnaast werd een andere belangrijke rol helder voor de OA,
namelijk de observaties bij de scholen uitwerken en het overzicht krijgen van waar uitdagingen liggen en op
welke plekken er een holistische aanpak nodig is. De OA werkt nu aan een kort document die gebruikt kan
worden als input voor gesprekken met OCW.
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Bundelen van executiekracht en nieuwe partnerschappen om gezamenlijk te werken aan urgente
thema's
Resultaat: De OA verbond nieuwe partijen aan zich om gezamenlijk te werken aan het onderwijs. Zo trad
Allen&Overy toe als juridisch expert, Porticus om mee te denken over de systeemverandering, Plek.co voor
de ontwikkeling van een platform en ASML foundation werd belangrijke sponsor voor de OA.

Het opzetten van een duurzame community of practices

Opzetten van een online kenniscommunity
Resultaat: Dit jaar werd plek.co partner van de Maatschappelijke
Alliantie en daardoor ook van de OA. Drie jaar lang mogen wij gebruik
maken van hun interactieve platform die dit jaar ingericht is voor de
OA. Zij geven advies, dragen zorg voor support en denken mee over
hoe deze zo optimaal mogelijk in te richten. In samenwerking met
BMC, CAOP en Joke Middelbeek gaven we in Q3 en Q4 verder vorm
aan het platform. In Q1 en Q2 van 2022 willen we zoveel mogelijke
relevante private partijen een podium geven met hun expertise,
organiseren we online lunchsessies over urgente thema's en zetten
we een online campagne neer voor werving van scholen.
Opzetten van een online kenniscommunity
Resultaat: Dit jaar werd plek.co partner van de Maatschappelijke Alliantie en daardoor ook van de OA. Drie jaar lang
mogen wij gebruik maken van hun interactieve platform dat dit jaar ingericht is voor de OA. Zij geven advies, dragen
zorg voor support en denken mee over hoe het platform zo optimaal mogelijk ingericht kan worden. In
samenwerking met BMC, CAOP en Joke Middelbeek, gaven we in Q3 en Q4 verder vorm aan het platform. In Q1 en
Q2 van 2022 willen we zo veel mogelijke relevante private partijen een podium geven met hun expertise, organiseren
we online lunchsessies over urgente thema's en zetten we een online campagne neer voor de werving van scholen.
Actieve rol op het domein onderwijs bij Alliantie Deltaplan Jeugd in Zaanstad
Resultaat: Vanuit Alliantie Deltaplan Jeugd (zie p.20) vond er een sessie plaats met kinderen van het primair
bijzonder onderwijs in Zaanstad. Hier volgde drie speerpunten uit om meer met de buurt samen te werken, de OA
werkt deze verder uit in petit comité. De OA kan, indien gewenst, capaciteit en kennis inzetten om scholen te
ondersteunen in deze realisatie.

Publiek-private partners in deze alliantie:
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Inzichtenbank
Inzichten krijgen in voorwaarden om
de transitie naar optimale kansen
voor kinderen te verwezenlijken

Voorwaarden voor verandering
De Onderwijs Alliantie handelt vanuit een publiek-privaat
gedeelde visie, een collectieve strategie, acties en het
delen en leren van ervaringen. Samen werken van
individuele ambitie naar collectieve impact kan via de
volgende manier:
1. De OA neemt positie als aanjager en verbinder
Gebundelde expertise en kracht van publiek-private
samenwerking wordt ingezet als een versneller, ter
ondersteuning
en
stimulans
van
bestaande
ontwikkelingen. Zo is onafhankelijke publiek-private
samenwerking de motor die ons brengt van een prestatie
gedreven, centraal gereguleerd stelsel dat ongelijkheid
vergroot,
naar
menswaardig,
gelijkwaardig
en
ontwikkelingsgericht
onderwijs.
Meer
bottom-up
beïnvloed en duurzaam.
2. De OA kiest voor tijd en maakt ruimte
De publieke-private samenwerking gaat over grenzen
van systemen heen, doorbreekt bestaande ketens,
patronen en smeedt nieuwe allianties. Duurzaam
ontwikkelen en succesvol samenwerken vinden hun
basis in vertrouwen. Goede relaties, gedeelde normen en
waarden zijn noodzakelijk voor een langdurig
commitment.
3. De OA werkt via een proces van evolutionaire
sturing
De OA geeft de transitie vorm via een proces van
evolutionaire sturing, op basis van vier ontwerpprincipes.
Ontwikkeling verloopt per definitie cyclisch en geleidelijk.
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Ontwikkelingscyclus
Transitieproces

2. Stel een groot doel en handel klein
In onze aanpak gaat het signaleren van stelselissues
in onderwijs en samenleving samen met het direct
ondersteunen van concrete praktische interventies.
Ons hogere doel is eerlijke kansen te realiseren voor
ieder kind. De kleine acties ondernemen we op lokaal
of regionaal niveau, door praktijkprojecten en praktisch
onderzoek,
initiatieven
op
schoolniveau
te
ondersteunen en leergemeenschappen te vormen.

1.Stel de menswording van het kind centraal,
vanuit multidisciplinair perspectief
Eerlijke kansen voor kinderen in onderwijs
beginnen bij het centraal stellen van menswording.
Whole Child Development (WCD) erkent de
waarde van alle dimensies van menselijke
ontwikkeling, van de jongste kindertijd tot de
vroege volwassenheid. WCD begint van binnenuit
het onderwijs bij de professional (de leraar). Maar
het heeft de wisselwerking met publieke en
private partners in de samenleving nodig om zich
daadwerkelijk te manifesteren. Deze wisselwerking
is wat de strategie van OA onderscheidt van andere
strategieën. Ons Alliantie Wiel illustreert het
multidisciplinaire deel van onze strategie.

3. Verbind publieke en private partners aan het gezamenlijke doel
De OA verbindt de creativiteit en kwaliteit van publieke en private
partners, op basis van gelijkwaardigheid en met oog voor ieders rol
van betekenis. Die partners werken samen vanuit de gedeelde
ambitie om eerlijke kansen voor elk kind in het onderwijs te
realiseren. Een gedeelde visie op ontwikkeling van kinderen en de
interdisciplinaire benadering aan de hand van het Alliantie Wiel
geven ons gemeenschappelijke taal en focus.

4. Vergroot zichtbaarheid, deel en ontsluit
Binnen de communities of practices richt de OA zich op het samen
ontwikkelen en leren op basis van concrete en actuele
praktijksituaties. Een cyclische verbeteraanpak maakt dat wat wij doen
overdraagbaar. De OA deelt de kennis en ervaring die in de praktijk
wordt opgedaan met partners, stakeholders en ieder ander die hiervan
wil leren. Het online platform van de OA biedt hiervoor een
gestructureerde omgeving.
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Alliantie Deltaplan Jeugd
ALLIANTIE
DELTAPLAN JEUGD

Een alliantie die werkt aan perspectief
voor de jeugd

2021.

Aanleiding

Perspectief voor de
jeugd - van beleid
naar uitvoering

Kamerbrief Herstel en Perspectief voor de
jeugd (d.d 5 juli 2021)
Een groep jongeren heeft extra
aandacht nodig met als doel negatieve
effecten van corona weg te nemen en
op lange termijn het versterken van hun
uitgangspositie in Nederland.
Plannen in kamerbrief kunnen sterker,
concreter en meetbaarder
Er is een helder overzicht van welke
initiatieven er al zijn maar er wordt ook
duidelijk dat er versnippering en
fragmentatie is
In de kamerbrief staat ook de noodzaak
naar onderzoek. Dit is er al veel en de
implementatie mist juist vaker.
Noodzaak en vraag om van beleid naar
uitvoering te gaan.

t e l l in g
D o e ls 2 0 2 2

Lees hier het artikel 'Perspectief voor de jeugd'
en vind andere artikelen over Alliantie Deltaplan
jeugd op onze website.

2021-

Jongeren in aandacht wijken
breder perspectief bieden door te
ondersteunen in
talentontwikkeling, stages en
duurzame verbinding met
bedrijfsleven.

Pagina 19

Onderwijs

Overzicht (tijdelijke)
resultaten en bijhorende
activiteiten 2021
Het initieren en vormen van Alliantie Deltaplan Jeugd
De MA initieerde op 15 maart 2021 de nieuwe Alliantie Deltaplan Jeugd n.a.v. de oproep van 15
burgemeesters
Resultaat: Een omvangrijke groep van meer dan 60 bedrijven biedt haar diensten aan aan het kabinet. De
samenwerking van de Alliantie bestaat o.a. uit een krachtenbundeling van: het Trimbos-Instituut, ING, De
Nederlandsche Bank, BMC, Deloitte, Talpa Network, Pesant, Tata Consultancy Services, Augeo en
gezondheidsfondsen, Jantje Beton, Unicef Nederland, KidsRights, Kinderpostzegels, JINC, Young Impact,
Stichting Campus NL.

Gestart met het aanbod in Zaanstad - vraag vanuit doelgroep naar boven
krijgen, aanbieden van een eerste sportproject en springplank tot talent
In overleg met de ministeries is besloten om de aanpak in Zaanstad toe te passen
Resultaat: In nauwe afstemming met burgemeester van Zaanstad Jan Hamming wil de Alliantie de
implementatiekracht van haar partners inzetten om perspectief te bieden.
Organiseren van een drietal sessies met de doelgroep
Resultaat: In 2021 vonden er twee sessies plaats om te bepalen waar de Alliantie ondersteuningskracht kan
leveren en in kan zetten op het versterken van bestaande allianties door inzet van private partners. De
ervaringen van kinderen en jongeren leggen een solide basis voor deze gezamenlijk actie. De sessies waren
daarom ook met de doelgroep onder leiding van de Number five Foundation. In januari 2022 vindt de derde
plaats en hierna wordt per leeftijdscategorie het aanbod bepaald. Lees hier de opzet en uitkomst van de
sessies.
MA creeerde een samenwerking tussen gemeente Zaanstad, NOC*NSF en consultancy kantoor
Derksen & Drolschbach voor actieve sportaanbod in de gemeente
Resultaat: er ligt een conceptplan klaar om District Spots te implementeren in Zaanstad, een lokale jongere
gaan de slag met scholarship traject bij RKF en begeleiding wordt gedaan door het Sportbedrijf. Er is eeen
werkgroep gevormd met NOC*NSF, gemeente Zaanstad, Sportbedrijf, Kraijcek Foundation, Cruijff Foundation
en wijkmanagement/Poelenpurg om gezamenlijke doelen te smelten. De werkgroep gaat opzoek naar wat
lokaal nodig is om de beoogde plek uit te laten groeien tot sport community

Lees hier meer informatie
over de District Spots

Sessie Zaanstad met Agora
o.l.v. Prinses Laurentien
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80 jongeren van de VMBO school Pascal Zuid doen mee aan een driedaagse trainingen, waar zij door
professionals ondersteunt worden in het ontdekken van hun talenten en ambities
Resultaat: door mee te doen aan het programma ontdekken jongeren hun dromen en talenten, verbreden zij
hun horizon, vinden passende stageplaatsen en heeft iedere jongere een plan van aanpak hoe zij hun ambities
kunnen realiseren.

Realisatie ´Samen niet stuk´ - Een publiek-private campagne om jongeren
perspectief te bieden en te motiveren goed te doen in corona tijd.
MA werkte en financierde mee aan de campagne 'Samen niet stuk' waarin jongeren werden
geinspireerd goed te doen voor een ander, positief impact te maken en mee te doen aan de
maatschappelijke diensttijd.
Resultaat: Een co-creatie tussen Talpa Network, Young Impact, StukTV, Rijksoverheid en MA resulteerde in
een campagne die breed onder de aandacht geweest is en ruim 5,5 miljoen impressies behaalde en veel
aandacht in de pers.. Uiteindelijk meldden jongeren zich aan bij Young Impact om mee te doen aan impact
activiteiten. Voor de toekomst is het belangrijk dat de doelstellingen van alle partners nog helderder terug
komen en dat het niet alleen bij een campagne blijft. Klik hier voor de gehele aflevering en lees hier het
persbericht

Publiek-private partners in deze alliantie:
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Alliantie WIJschool
Samen leren en leven versterken

Aanleiding

Duurzame
maatwerkondersteuning om
op scholen spanning
en escalaties tijdig
te signaleren en
voorkomen

In 2020 nam de urgentie en aandacht voor de
problemen van jongeren op scholen toe
Gebrek aan dialoog tussen jongeren en
leerkracht stellen UNICEF en scholen zelf
(veldonderzoek)
Meer inzicht nodig in de leefwereld van
jongeren en hen beter zien/horen
School moet een veilige plek zijn, waar
jongeren zich kunnen ontwikkelen als mens

Toename polarisatie en spanningen op
scholen
Trend polarisatie voelbaar in de klas,
vooral overtuigingen die botsen
In Noord-Holland zagen we in 2021 een
toename van het aantal signalen in de
integrale aanpak van jongeren die in
leeftijd steeds jonger extremere uitingen
deden of gedragingen lieten zien vanuit
een bepaald (zorgelijk) denkbeeld
Grote uitdagingen voor scholen
De vraag vanuit school hoe ontsporing en
spanningen tijdig te signaleren
Gebrek aan overzicht voor de scholen van
aanbod interventies en integrale aanpak
voor ondersteuning

t e l l in g
D o e ls 2 0 2 2

Lees hier het gehele projectplan van de Alliantie
WIJschool i.s.m. ondermijning.nu en NoordHolland Samen Veilig CTER.

2020 -

Op drie pilotscholen het WIJschool
programma incl. indicator tool testen.
Deze resultaten vertalen naar een
schaalbare methode inclusief bewezen
interventies en lesbrieven (matching
vraag- en aanbod). Kennisdeling
bevorderen tussen de scholen en
aandacht vragen voor urgente thema's
onder jongeren in Nederland (via
landelijke campagne)
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Overzicht (tijdelijke)
resultaten en bijhorende
activiteiten 2021
Realisatie inhoudelijk onderzoek naar signalen voor zorgwekkend gedrag en
gewenste interventies die hierbij horen
Een literatuur- en praktijk onderzoek ism met criminologen en psychologen
Resultaat: Thema's en indicatoren voor zorgwekkend gedrag en spanningen werden gepaald.
Deze werden gekoppeld aan bestaande goedwerkende interventies en kennis.
Ontwikkeling van 80 nieuwe lesbrieven
Resultaat: Bij ieder niveau van ongewenst gedrag of ontwikkeling zijn de juiste lesbrieven voor de
docent gekoppeld indien bovenstaande interventies niet volledig waren
Ontwikkeling inclusiepiramide als leidraad voor de scan
Resultaat: Zes niveaus om van exclusie naar inclusie te gaan. De scan geeft uitkomst op welk
niveau een school, klas of individu zich bevindt

Ontwikkelen en bouwen van de indicator WIJschool - de WIJscan

Product onderzoek
Resultaat: De juiste features en functionaliteiten van de tool werden bepaald. Via een
doelgroep analyse kwam de gebruiksvriendelijkheid van de tool als hoge prioriteit naar voren.
Het moet in één opslag duidelijk zijn wat de toevoegde waarde is van de tool
Product ontwikkeling en testen
Resultaat: Een eerste versie van de tool was beschikbaar om grondig te testen.
Product livegang
Resultaat: Begin oktober ging de tool live en kunnen de pilotscholen ermee gaan werken.
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Samenwerkingen neerzetten met pilotscholen voor implementatie en testen
WIJschool programma

Hayde Zarkeshan (directeur MA) en Leon Meijs (directeur Meijsconsulting) hielden een
belangrijke presentatie voor burgemeesters in Noord-Holland
Resultaat: Er waren veel aanmeldingen van scholen en samen met de CTER groep selecteerden wij als
Alliantie drie bruikbare middelbare scholen met diverse problematiek voor de pilots.

WIJcoach en projectleider Leon Meijs hield intakegesprekken en er werd een plan van
aanpak gemaakt
Resultaat: Planning voor drie scholen om vanaf januari 2022 te starten met de scan en daarna een jaar
lang begeleiding te krijgen in het uitvoeren van het programma, Planning is nog wel onder voorbehoud
vanwege corona maatregelen.

Financiering
en
partnerschappen
zichtbaarheid vergroten en opschaling

voor

implementatie

programma,

Subsidieaanvraag en fondsen aanschrijven voor ontwikkeling WIJschool 2022
Resultaat: Het Vfonds en de verstrekkingsgelden lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme
en terrorisme dragen volgend jaar financieel bij.
Gesprekken met mediabureaus voor samenwerking 'hip' maken WIJschool en het bespreken van
de urgente thema's via landelijke campagnes
Resultaat: Talpa network en Media.Monks maakten een campagne voorstel en in samenwerking met het
Vfonds wordt besloten welke campagen er wordt uitgevoerd.
Op 13 oktober verzorgden Leon Meijs, Maud Meijs en ervaringsdeskundige Yassin een workshop
voor professionals in Noord-Holland over de WIJschool.
Resultaat: Vanuit de hoofdvraag: Criminaliteit, radicalisering en complot denken; wie zien het overal maar
wat kunnen we er zelf concreet mee? Ging de groep (o.a. Openbaar Ministerie, Reclassering, Politie,
Gemeenten Haarlemmermeer, Alkmaar, Hoorn, Zaanstad)door drie lagen. 1. Krijg een beeld van de
samenleving van deze jongeren. 2. Bouw kennis op rondom thema's 3. Krijg inzicht in wat jij als
professional in jouw rol al concreet voor deze jongeren zou kunnen betekenen.
Vervolggesprekken met nieuwe samenwerkingspartijen zoals Bureau Halt en School & Veiligheid
lopen door in 2022
Bekijk hier de
WIJschool video

Publiek-private partners in deze alliantie:
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Inzichtenbank
Inzichten krijgen in thema's
waar spanningen plaatsvinden
om zo escalaties tijdig te
signaleren en te voorkomen
Belangrijk inzicht! Er is een gat tussen
vraag- en aanbod van interventies
We kunnen niet van onze docenten verwachten alle
kennis te bezitten om om te gaan met de grote
uitdagingen en veranderende samenleving waar de
jongeren in opgroeien. Scholen en docenten hebben
hier ondersteuning bij nodig en dienen, ondanks het
tijdgebrek, op een makkelijke en betrouwbare manier
zorgwekkend gedrag vroeg te kunnen signaleren en
hier op in te spelen. De indicator tool helpt om het gat
te dichten tussen vraag- en aanbod van de vele
interventies in Nederland rondom urgente thema's.
Het is van belang dat er getoetst wordt op thema's en
een helder overzicht komt van de acties die hierop
gezet kunnen worden.
Scan op school- klas en individueel niveau
Er wordt op drie niveaus een scan uitgevoerd op
meerdere momenten in het jaar zodat ook de
ontwikkeling duidelijk wordt. Door de scans krijgen de
mentor, docenten en schoolleiders een beeld van hoe
de klassen en dus de leerlingen ervoor staan. Op
thema's waar nog aan gewerkt moet worden, worden
gerichte lesbrieven en interventies aangedragen Uit
literatuur- en praktijkonderzoek werd inzichtelijk dat
de volgende thema's noodzakelijk zijn:
Op klassen- en individueel niveau:
Burgerschap
Participatie
Identiteit ontwikkeling
Persoonlijke en sociale vaardigheden
Democratie
Maatschappelijke conflicten
Op schoolniveau:
School
als
oefenplaats
voor
democratie,
participatie en identiteitsvorming
Leiderschap
Medewerker en ouders
Polarisatie, radicalisering en zorgwekkend gedrag
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Overige verbindingen
Op publiek-private samenwerkingen

Aanleiding

Activeren, inspireren
en mobiliseren van
publiek - private
partijen om
gezamenlijk
vraagstukken aan te
pakken

MA en haar partners zien dat
maatschappelijke vraagstukken nog
steeds te weinig opgepakt worden via
publiek-private samenwerkingen
Versnippering in partijen die
vraagstukken oppakken, waardoor
uitdagingen niet effectief worden
opgelost
Schaalbaarheid mist, doordat kennis,
expertise en ervaring niet landelijk
overgebracht wordt
MA krijgt vaak het verzoek om partijen
aan elkaar te verbinden
Door de focus van MA kan zij niet voor
iedere vraagstuk allianties inrichten en
realiseren
MA ziet het wel als haar taak partijen
te inspireren, verbinden en
mobiliseren zodat zij dit zelf oppakken
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Jaarlijks activeren, mobiliseren en
vormen van samenwerkingen tussen
publieke en private partijen om
gezamenlijk vraagstukken aan te
pakken. De MA werkt hierbij vraag
gestuurd en ondersteunt partijen in het
neerzetten van een samenwerking via
haar netwerk en aanjagerskracht.
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Overige publiek-private
samenwerkingen in 2021
Activiteiten en Resultaten
Doorontwikkelen en verzelfstandigen Alliantie Mobiliteit Ouderen
Publiek-private samenwerking voor passend mobiliteitsaanbod voor
ouderen
Wat was de vraag aan MA?

Wat is het doel van de beoogde samenwerking?

Kunnen jullie constructief
verbinding leggen tussen
mobiliteitsaanbieders, gemeenten
en het Ouderen Fonds om actief te
gaan werken aan passend
mobiliteitsaanbod?

1. Het effectiever bij elkaar brengen van
vraag en aanbod per regio in Nederland
2. Kennis en informatie ontsluiten
3. Gedragsverandering realiseren om
nieuwe mobiliteitspatronen aan te leren
4. Verduurzaming door maatschappij in
beweging brengen

Welke activiteit(en) vonden plaats?
25 februari 2021 - mobiliteitsevent in het Louwman Museum
MA organiseerde i.s.m het Nationaal Ouderenfonds en Louwman Group een bijeenkomst
met potentiële partners om de drie pijlers van de vorige bijeenkomst in okt. 2020 verder
uit te werken en mogelijk oplossingen te vinden, rollen te definiëren en tot concrete
samenwerkingen te komen.
Opvolging sessie met het Ouderen Fonds
MA keek met het Ouderenfonds verder naar het plan van aanpak en maakte
verbindingen voor het starten van de pilotprogramma's in gemeenten

Klik hier
voor de
uitkomst
van het
event en
voor meer
info.

Wat is het resultaat en vervolg?
Er lopen op dit moment twee concrete
trajecten met de gemeenten Almere en
Smallingerland. In beide gemeenten zijn de
resultaten van de enquête onder 55-plus
inwoners reeds beschikbaar. Daarnaast is er een
enquête afgenomen onder de leden van het
Ouderenpanel van het Ouderfonds. Hiermee
wordt een vergelijking gemaakt met de lokale
resultaten uit de gemeenten. Het ouderenfonds
werkt in 2022 verder aan dit vraagstuk in
meerdere gemeenten en de MA blijft
aangehaakt om haar netwerk in te zetten.

Publiek-private partners in deze alliantie:
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Het A-team Breda project
Actieonderzoek naar de (toegang tot) zorg voor nieuwkomers

Wat was de vraag aan MA?
In 2020 kreeg MA de vraag
meedenkkracht en financiele steun
te verlenen aan het A-team project
Breda. In 2021 is dit project verder
uitgevoerd.

Wat is het doel van de beoogde
samenwerking?
Al jaren signaleert Open Embassy dat zorg
voor nieuwkomers ontoereikend is. Middels
actieonderzoek willen zij doorbraken
realiseren met nieuwkomers die in hun eigen
bestaanszekerheid worden bedreigd, data en
kennis ophalen over de inhoud en omvang
van het zorgvraagstuk en oplossingen
ontwikkelen.

Welke activiteit(en) vonden plaats?
MA steunt financieel het project waardoor er een lokale community kon worden
gebouwd
Open Embassy spreekt met formele en informele zorgaanbieders en nieuwkomers als
sleutelpersonen. De gemeente is hierbij ook betrokken.

Klik hier
voor meer
informatie
over het
project.

Open Embassy haalt praktijkcases op vanuit gemeente, maatschappelijk middenveld
en hun netwerk
Er komt zo een overzicht van de status van toegang tot goede zorg aan Bredase
nieuwkomers
Open Embassy analyseert de casussen en haalt belangrijkste inzichten naar boven
MA steunt projecten die inzichten ophalen en deze schaalbaar maken

Wat is het resultaat en vervolg?
Eind 2021 zijn de volgende resultaten behaald:
Een lokaal sterk netwerk met 44 formele en
informele zorgaanbieders die werken met
nieuwkomers
Tussentijdse rapportage n.a.v 10 casussen.
Vervolg is dat samen met de gemeente de
data, vorm en inhoud van lerende sessies
worden bepaald
14 casussen zijn opgepakt waarvan 3
afgerond. De komende maanden pakken zij
er nog 6 op
Project wordt afgesloten met een
overkoepelende
analyse
met
een
actieagenda met concrete acties.

Publiek-private partners in deze alliantie:
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Overige
verbindingen

Overige publiek-private
partnerschappen in 221

Maatschappelijk Brein
Het leervermogen en impact op complexe
vraagstukken in Nederland vergroten

Wat was de vraag aan MA?

Wat is het doel van de beoogde
samenwerking?

Kunnen jullie een start maken met het
activeren en motiveren van lokale en
landelijke partijen om kennis te delen,
hiernaar te handelen en het sociaal
leervermogen in Nederland te
vergroten?

Met een nieuw initiatief, het Maatschappelijk
Brein, wil de Maatschappelijke Alliantie het
sociale leervermogen van Nederland vergroten.
Dit doen wij door als eerste stap pro-actieve en
constructieve verbindingen te leggen tussen
professionals, werkzame praktijken, initiatieven en
aanpakken die er zijn in Nederland. We doen dit
met het behulp van wat er al is aan kennis, data
en ervaring.

Welke activiteit(en) vonden plaats?
Op wijkniveau | Sponsor en mee ontwikkelaar van het programma - Brein van de
Maatschappij ism LSA bewonersinitiatief
Dit is een programma om het sociaal leervermogen van Nederland te vergroten door
succesvolle wijk aanpakken te selecteren, steunen en pro-actief kennis te laten delen
met andere soortgelijke initiatieven in het land via expert-groepen
Op gemeenteniveau | Sponsor van het programma Gemeentedelers ism VNG

Lees hier
alles over
het
Maatschapp
elijk Brein

Een programma van VNG ondersteunt door de MA waarin de beste, mooiste en meest
innovatieve en menselijke projecten, initiatieven en oplossingen uit gemeente in de
schijnwerpers worden gezet. Met als doel: kennis delen, zodat we van elkaar kunnen
leren

Wat is het resultaat en vervolg?
Brein Festijn 2021
Op dit online event pitchten de zes geselecteerde
succesvolle wijkinitiatieven hun receptversie van
hun aanpak. Andere initiatieven, bedrijven en meemakers waren aanwezig om connecties te leggen
en samen verder te werken.
Gemeendelers 2021 en 2022
Gemeentedelers 2021 vond plaats met vier
succesvolle winnaars op dit moment loopt 2022 met
80 aanmeldingen en doorlopen de selectierondes.

Publiek-private partners in deze alliantie:
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Organisatie

Organisatie Maatschappelijke
Alliantie
Het Bestuur, de Raad van Advies leden
en het Programmabureau

Dave Ensberg
volgt Jan Peter
Balkenende op als
voorzitter en Ron
Steenkuijl treedt
toe als nieuw
bestuurslid

In 2021 vond er een
bestuurswisseling plaats.
Het bestuur bestaat vanaf oktober 2021 uit de
volgende personen

Dave Ensberg-Kleijkers
Bestuursvoorzitter

Ron Steenkuijl
Bestuurslid

Cees Oudshoorn
Bestuurslid
Aaltje van Zweden
Bestuurslid
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Organisatie

Raad van Advies
Organisaties dragen bij aan de
ambitie van de MA met advies,
expertise, financiele
ondersteuning, doe-kracht,
netwerk en kennis

In 2021 vonden er wisselingen plaats in de Raad van Advies
De Noaber Foundation en Maarsen Groep namen afscheid en de MA mocht drie nieuwe organisaties als RvA
verwelkomen. Zo trad Katinka Middelkoop namens Allen&Overy toe, Rik Mulder van Plek en Ingrid Geveke
van BMC.

Hans Honig - Deloitte

Klaas Knot - DNB

Mariëtte Hamer - SER

Ruud van Dusschoten - ING

RIk Mulder - plek

Ingrid Geveke - BMC

Katinka Middelkoop -Allen&Overy

Anneke van Zanen NOC*NSF

Dorine Manson - Goede
Doelen Loterijen
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Nieuwe aanwinsten in 2021

Ron Steenkuijl - ondernemersgeest en verbinder met het
bedrijfsleven
Ron is lid van de directie van ADG dienstengroep en vervult daarnaast diverse
bestuurlijke en toezichthoudende rollen binnen het sociaal maatschappelijke
domein. “Waar een wil is, is een wij. Ik geloof in een samenleving waar iedereen er
toe doet, want niemand is gewoon en iedereen is bijzonder. Dat vraagt om de kracht
van het verschil tussen stakeholders te omarmen en schouder aan schouder, heel
concreet en daadkrachtig, samen te werken aan nieuwe oplossingen die er toe doen
in Nederland. De Maatschappelijke Alliantie draagt het in zich om hier op een
prachtige manier aan bij te dragen.”

Kattinka Middelkoop - partner Allen & Overy
en ondersteunt de Onderwijs Alliantie met
juridisch advies
''Ik vind het erg inspirerend om samen te werken met een
groep heel gemotiveerde mensen uit de publieke en
private sector. Op deze manier kan daadwerkelijk een
positief verschil worden gemaakt. In mijn dagelijkse werk
ben ik vaak bezig met het zoeken naar oplossingen voor
strategische problemen. Ik hoop dat ik met de inzichten
die ik op deze manier heb verkregen een waardevolle
bijdrage kan leveren aan de Maatschappelijke Alliantie''

Ingrid Geveke - directeur advies BMC en ondersteunt Onderwijs
Alliantie met kennis en en capaciteit
Ingrid heeft een warm hart voor de publieke sector, voor vraagstukken die complex
zijn en het antwoord de samenwerking van veel partijen vraagt. “'De uitdagingen waar
Nederland voor staat vragen veel handen uit evenveel mouwen om écht verschil te
maken in levens van onze inwoners, kinderen en volwassenen. Handen van de
overheid én van anderen. De Maatschappelijke Alliantie verbindt mensen en
organisaties, publiek en privaat om dat verschil te maken, bijvoorbeeld in de
Onderwijsalliantie. Ik ben er trots op dat ik daar een bijdrage aan mag leveren.''

Rik Mulder - Directeur Plek en biedt zijn
communicatieplatform aan voor onze allianties.
Rik denkt mee over hoe we binnen onze allianties de
communities online kunnen mobiliseren en inspireren. Voor
de Onderwijs Alliantie richtte hij en zijn team de omgeving in
voor publiek-private verbinding in het onderwijs.
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Programmabureau
Initiëren, realiseren en managen
van de allianties en de stichting

Uitvoerend bureau
In 2021 bestond de bezetting van de alliantie uit vier
personen (3,2fte). Er is gekozen voor een klein bureau
om zo de vaste lasten laag te houden, zodat de
middelen besteed worden aan de allianties en
expertise wordt ingekocht.
Van links naar rechts:
Hayde Zarkeshan, directeur
Sophie Koopmans. programmamanager
Quirine Hoogeveen, officemanager
Dilara Kaya, stagiair

Een flexibel, klein
bureau dat
samenwerkt met
externe experts
om doelgericht
impact te maken
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Ambities
Maatschappelijke
Alliantie
Voor 2022 en de lange termijn

Professionaliseringsslag in onze aanpak
Het afgelopen jaar werd de rol en toegevoegde
waarde van de MA nog duidelijker. Veel partijen, van
publiek tot privaat, kloppen bij ons aan voor
ondersteuning, verbinding en doe-kracht. Om de
gewenste impact te kunnen maken en juist de
vraagstukken op te pakken die niet door andere
partijen wordt opgepakt, is er een duidelijke focus en
boodschap nodig. Een belangrijk inzicht voor de MA
als organisatie is dan ook dat er een nieuwe
aangescherpte werkmethode dient te komen om naar
onze partners en onszelf helder te hebben wat onze
rol is, wat we van partners verwachten en wat de
route is voor het vormen van effectieve allianties.

Theory of Change
Het doel is om begin 2022 een Theory of Change
(ToC) te ontwikkelen. Hierin worden we ondersteund
door Kirkman Company en gaan we in gesprek met
ons Raad van Advies en partners.

Nieuwe thema's vanaf 2023
In samenspraak met ons bestuur en partners kiezen wij
in 2022 nieuwe focusthema's vanaf 2023. Hierbij kijken
wij echt naar de vraag vanuit het veld en werken wij
o.a. samen met de SER en CBS in het vaststellen van
onze thema's.
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2021

JAARVERSLAG
BEDANKT VOOR UW INTERESSE NAMENS

MAATSCHAPPELIJKE
ALLIANTIE

Meer informatie over de allianties of samenwerken?
Neem gerust contact op met Hayde Zarkeshan h.zarkeshan@maatschappelijkealliantie.org

