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1

Inleiding

1 Inleiding
In dit document zijn de resultaten beschreven van de eerste fase van IJburg
werkt!, ontwikkeld en uitgevoerd door LSDP in opdracht van de marktmeester
IJburg, Ymere en Radaradvies. Het verslag sluit af met het advies van LSDP
voor het vervolg en een samenvatting van de belangrijkste conclusies.
1.1 Situatieschets1
IJburg, stadswijk zonder grenzen, is de ideale plek om een bijzondere
samenwerking tot stand te brengen tussen partijen die sociale cohesie met
het thema Duurzaamheid weten te verbinden. Het gebied, de mensen die er
wonen en/of werken appelleren aan een pioniersmentaliteit.
In de loop van 2009 zijn door (startende) ondernemers en betrokken
buurtbewoners aan de marktmeester ideeën aangereikt, die de wijk zouden
kunnen verrijken. Bij nadere bestudering van de plannen en gesprekken met
de initiatiefnemers bleken deze plannen een aantal gemeenschappelijke
thema‟s te bevatten: ontwikkelen wijkeconomie, creëren werkgelegenheid
voor bijzondere doelgroepen en hergebruik van materialen stimuleren.
Plannen zijn er voor:
 een kringloopwinkel met door designers en kunstenaars gerestylde
meubelen en andere zaken,
 een dienstencentrum voor hulp in en om het huis. Denk aan plaatsen
en schilderen van schuttingen of maken van tuinbanken en
bloembakken door vakbekwame werknemers van Pantar Amsterdam
(Sociale Werkvoorziening Amsterdam)
 een bijzonder fietsenwinkel, tevens verhuurbedrijf van waaruit
bijvoorbeeld architectuur- en verrassende natuurrondleidingen
georganiseerd kunnen worden,
 een werkgelegenheidsproject en winkel waar (spel-) computers
gerefurbised en verkocht worden. Ook een plek waar ook
“gameparty‟s” gehouden zouden kunnen worden,
 een reparatiecafé, een plek waar buurtbewoners onder het genot van
een kopje koffie en gebak advies kunnen krijgen over reparatie van
hun kapotte apparaten. In het gunstigste geval wordt het apparaat
tijdens het verblijf in het café gerepareerd,
 een productie- en verkoopplek voor design textiel (kussen e.d.)
gemaakt van hergebruikt materiaal,
 werkgelegenheidsproject, -participatie getraumatiseerde vluchtelingen
(Works van stichting Equator).
Woningbouwcoöperatie Ymere heeft op IJburg veel onroerend goed
ontwikkeld. Naast woningbouw is er een ruim aanbod van winkel- en
kantoorruimte. Veel van deze ruimtes staan nog leeg. Vanuit hun
maatschappelijke betrokkenheid (wijkaanpak) wilden zij graag een bijdrage
leveren aan de realisatie van bovenstaande plannen. Het leegstaande
1
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kantoorpand aan de Pampuslaan 26-32 (1350 m2) is een optie om een
gezamenlijk project in te realiseren.
Veel ingrediënten voor een innoverend project zijn aanwezig:
 businessideeën, -plannen
 partijen die doelgroepen begeleiden
 bedrijfsruimte
 enthousiasme om samen te werken
 mogelijke additionele financiering
Wat ontbrak was overzicht en sturing hoe een en ander vanuit een concept in
de uitvoering met elkaar verbonden kon worden. Ook was er nog geen
duidelijkheid of alle ideeën commercieel haalbaar zijn.
Het idee om aan de initiatiefnemers een casco bedrijfsverzamelgebouw ter
beschikking te stellen en hen daarna het zelf te laten regelen, is gezien de
ervaringen van Ymere met het bedrijfsverzamelgebouw aan de Notweg niet
wenselijk.
Alle partijen hebben de overtuiging dat met de gemeenschappelijke thema‟s,
creëren werkgelegenheid voor bijzondere doelgroepen en hergebruik van
materialen stimuleren, een sluitende businesscase te maken is.
Dit vereist echter een gedegen plan van aanpak waarin de betrokken partijen
ieder voor zich hun businessplannen verder moeten uitwerken, maar vooral
dat er een overall concept moest worden ontwikkeld waarachter iedereen zich
kon scharen.
De partijen hebben haast en willen aan de slag. Echter, ze opereren ook nog
los van elkaar en in veel gevallen kennen ze elkaar niet.
LSDP is gevraagd een wezenlijke bijdrage te leveren aan de realisatie van de
plannen.

1.2 Vraagstelling en plan van aanpak
De marktmeester IJburg, in samenspraak met Ymere en Radaradvies, had
LSDP gevraagd om een voorstel te doen voor een vooronderzoek naar de
ontwikkeling van een „brand‟ (merk) en een interieurconcept voor dit project.
LSDP had hiertoe een plan in twee fasen voorgesteld met een
tussenevaluatie na fase 1. De eerste fase is het inventariseren van de
wensen en ideeën van de opdrachtgevers en betrokken ondernemers middels
een interviewronde en een gezamenlijke hands-on brainstorm om de eerste
contouren van het gezamenlijk concept te schetsen.
Op grond van de resultaten uit de eerste fase zou LSDP in de tweede fase
een eerste schets maken van het gezamenlijke concept, o.a. het „verhaal

Verslag IJburg werkt! Eerste stap - Latin Sisters Design Production - Pagina 4 van 28

achter‟, waarden van het project, duurzaamheid aanpak, visuele sfeer,
voorstel naamgeving, en andere relevante aspecten om het concept te
omschrijven. Op basis van dit document kan de visuele identiteit verder
uitgewerkt worden (brand manifiest, voorontwerp interieur met o.a.
gedetailleerd programma van eisen, enz)
Tijdens de interviewronde bleek dat de potentiële ondernemers elkaar nog
niet kende. In samenspraak met de marktmeester, Ymere en RadarAdvies is
besloten dat de ontwikkeling van een gezamenlijke strategie en ambitie een
noodzakelijke eerste stap was. De brainstorm is hierop aangepast.
1.4 Leeswijzer
In dit verslag geven we een globale weergave van de interviews in hoofdstuk
2, de brainstorm in hoofdstuk 3 en de daaraan verbonden conclusies in
hoofdstuk 4 en sluit af met het advies voor de vervolgfasen in hoofdstuk 5.
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Globale uitwerking interviews

2 Globale uitwerking interviews
2.1 Opzet interviews en geïnterviewden
De interviews hadden een drieledige doelstelling:
1. Het leren kennen van de ondernemers en opdrachtgevers
2. Inventariseren van de business ideeën en bijkomende wensen,
vereisten en bezorgen tbv het gezamenlijk concept/idee.
3. Bepalen van de uitgangspunten voor de gezamenlijke brainstorm
Gekozen is voor face-to-face interviews om zo goed mogelijk de ambities en
ideeën van iedereen in depth te kunnen bespreken.
De hierna beschreven personen, c.q. vertegenwoordigers van organisaties,
hebben meegedaan aan de eerste fase. De ondernemingsplannen hebben
we samengevat in een korte „pitch‟, die de partijen later zelf hebben
goedgekeurd.
Roland Heijnen (Pantar Amsterdam):
Mensen activeren en dicht bij de arbeidsmarkt brengen, leuk werk, in contact
met andere mensen, waarde toevoegen = commercieel.
1) meubel outlet (duurzaam meubilair voor de tuin, kinderbedden, etc.)
2) kringloopbedrijf (met toegevoegde waarde)
3) wijk service punt (innovatief dienst concept)
Linda Vosjan:
1) Elektrisch vervoer - samen met de TukTuk Company wil ze elektrisch
vervoer op IJburg opzetten.
2) Toeristische gids van IJburg (media)
3) mediastrateeg voor het kringloopconcept
Roos Ouwehand & Mariska Lüschen-Norp:
Kringloopwinkel voor IJburg door IJburg - met een sociaal en
maatschappelijke functie. Wijkcentrum (cursussen, ontmoetingsplek) &
verkoop van producten die IJburgers zelf maken. Fris, hip en innovatief.

Herman Lamers en Glenn Sabajo (Greendot):
Gebruik van de Pampuslaan als ICT-winkel, voor reparatie en als
trainingszaal.
Business & techniek op een sociale manier. „Duurzaam en Sociaal‟ is het
motto. Mensen opleiden en activeren + apparatuur recyclen. Oude hardware
recyclen verkopen, afval scheiding. Verschillende doelgroepen mengen,
integreren.
Esther Schoonbeek en Niels Krummacher (Stichting Equator):
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Hip duurzaam café en winkel voor duurzame producten dat door vluchtelingen
wordt gerund (integratieproject dat een brug slaat tussen behandeling en
maatschappelijke integratie).
Marc Leuftink (Leuftink tweewielers):
1) Behoefte aan fietsenverhuurbedrijf invullen.
Verstandelijk gehandicapten de kans geven om te gaan werken.
Activering/opleidingstraject via de DWI. Opleiding tot fietsenmaker (fietsen
monteren en hergebruikt)
2) andere business ideeën voor de lokale markt
Martine Postma (Stichting Repair Cafe):
Het repair café is een „happening‟ bijvoorbeeld een keer per maand, waar
mensen zelfs spullen kunnen repareren. In het Café zijn gereedschap,
materialen en deskundige hulp aanwezig.
2.2 Uitkomsten interviews
In de interviews kwam duidelijk de bevlogenheid en passie van iedereen naar
voren om dit project tot een succes te maken. De mate waarin de eigen
ideeën al tot wasdom waren gekomen liepen sterk uiteen, van een idee in
concept tot een al bestaande business op een nieuwe plek. Verder bleek dat
men elkaar onderling nog niet kende.
De belangrijkste punten die in de interviews naar voren en van invloed waren
op de opzet van de hands-on brainstorm staan hieronder:
 Partijen kenden elkaar en elkaars ideeën niet.
 Sociaal component (op verschillende wijze) heel sterk in elke initiatief
 Veel overeenkomsten in de gewenste uitstraling (chique, hip, fris)
 Verschil tussen partijen (organisaties versus individuen, ideeën versus
bestaande business)
 Verschil in de ontwikkeling/uitwerking van de verschillende ideeën.
 Hele leuke en potentieel goede ideeën, maar nog veel te doen in het
kader van „businessmodel‟ om continuïteit te waarborgen
 Veel concerns (c.q. zorgpunten) over het business- en
samenwerkingsmodel en hoe dit project verder te ontwikkelen
 Er is (in het algemeen) een groot wens dat dit „gaat gebeuren‟
 Voor de opdrachtgevers is de commerciële duurzaamheid zeer
belangrijk
 Iedereen vind IJburg een heel goede locatie doordat het een „nieuwe
wijk‟ is; doelgroep van mensen met geld en bewustzijn ten aanzien van
duurzaamheid.
 Sommige partijen hadden twijfels over de locatie door de ligging van
het pand (weinig zon is, lastig voor een terras) en de uistraling.
2.3 Uitgangspunten voor gezamenlijke brainstorm
Op grond van de interviewresultaten is in overleg met de marktmeester,
Ymere en RadarAdvies besloten om in de brainstorm de gezamenlijkheid van
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het project expliciet te maken. Deze diende uitgedrukt te worden in een
gezamenlijke ambitie, kernwaarden voor het project en een duidelijke
blauwdruk van de belangrijkste thema‟s. Het ophalen van de input voor de
visuele en grafische identiteit zijn daardoor naar een latere fase
doorgeschoven.
De belangrijke aspecten voor de opzet van de brainstormsessie waren:





kennismaking op en leuke manier, van de personen/bedrijven en
elkaars ideeën.
De basis leggen voor een algemeen gezamenlijk concept (op zoek
naar syntheses)
gevoel krijgen dat er iets concreets en realistisch gegenereerd is
waarop een beslissing gebaseerd kan worden. Hierbij de business
case van elke onderneming/idee verder onderzoeken.
commitment = komen tot „go/no go‟ voor volgende fase in dit project.
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3 Uitkomsten van de gezamenlijke brainstorm
3.1 Opzet van brainstorm
Bij de opzet van de brainstorm is gekozen voor een combinatie van plenaire
activiteiten en uitwerking in kleinere groepen. Op deze wijze zou zowel de
groepsdynamiek als de kracht van iedere individuele ondernemer het best tot
zijn recht komen.
Gekozen is voor plenaire start om elkaar beter te leren kennen en vervolgens
het uitdiepen van de belangrijke thema‟s:
 basiscriteria voor samenwerking/concept
 business criteria (en stand van zaken) van de ondernemingen en
discussie rondom business mogelijkheden
 knelpunten gezamenlijk project.
Bovendien diende er een relaxte en creatieve sfeer te worden gecreëerd. Een
belangrijke voorwaarde voor goede resultaten van een teamwerk.
Het programma had vijf activiteiten. De twee eerste activiteiten hadden als
doel elkaar beter te leren kennen en een ontspannen en creatieve sfeer te
genereren.
Jingle & Mingle
Bij Jingle&Mingle presenteerde iedere deelnemer zijn ondernemersidee in de
vorm van een eigen gemaakte jingle. Hiervoor had men een korte
voorbereidingstijd wat het creatief proces en het scherp neerzetten van het
idee bevorderde.
Interactieve thermometer
Met interactieve thermometer kreeg men onderling meer zicht op de
ondernemersideeën en elkaar. Tevens moest men hierbij heel intuïtief keuzes
maken wat bijdroeg aan de sfeer van openheid en ook het gevoel laten
spreken. Dit verschaft ons belangrijke input voor het vervolg.
De activiteiten die specifiek het concept verder uitdiepten waren:
De 5P mind map IJburg- werkt!
Met de mind map konden we op een snelle en effectieve manier de
belangrijkste criteria voor het te ontwikkelen concept zichtbaar in kaart
brengen. Bovendien levert deze belangrijke informatie op over thema‟s en
aspecten waar in de toekomst rekening mee moet worden gehouden.
We gebruikten de LSDP 5P mind map methodiek waarmee goede resultaten
behaald worden bij het in de praktijk brengen van duurzaamheidconcepten.
De 5 P‟s zijn de 3 P-aspecten van duurzaamheid (People, Planet, Profit)
aangevuld met de P van Plezier, wat we zien als een belangrijke succesfactor
van een concept, en de P van Practicality, want onze ervaring is dat het
belangrijk is om ook in dit eerste stadium te denken aan praktische zaken die
bijdragen aan het succes.

Verslag IJburg werkt! Eerste stap - Latin Sisters Design Production - Pagina 11 van 28

De individuele business case oefening
In de oefening „back to basics for the future‟ vroegen we de jaarrekening van
elke ondernemingen (met vaste kosten en inkomsten) te inventariseren. Deze
oefening diende meerdere doelen:




leren kennen van de status van de individuele business ideeën
met elkaar een realistisch beeld te krijgen van de haalbaarheid van
elkaars ideeën.
ideeën te inventariseren om de economische duurzaamheid van dit
gezamenlijke concept in kaart te brengen en te kunnen garanderen

De partijen moesten in kleine groepen werken ter versterking van de
onderlinge kennismaking en het ervaren van de samenwerkingspotentie.
Straks is een plainar overleg bedacht om te weten van elke onderneming
inhoud en „businesscase‟. En ook om samen ideeen delen over de
mogelijkheden om kosten te besparen en hogere inkomsten te genereren.
De discussie
Ter afsluiting was er ruimte voor discussie ingeruimd om de knelpunten en
zorgpunten die de partijen zien in dit concept te inventariseren en te delen. En
aan de hand hiervan oplossingen of tegenmaatregelen te zoeken die in de
vervolgtrajecten terugkomen.
Een uitgebreid verslag van de brainstorm staat in de bijlage.

3.2 Resultaten van de brainstorm
De brainstorm is door alle deelnemers goed ontvangen. Men omschreef de
brainstorm als inspirerend, creatief en ook positief en veel partijen vonden de
sessie aanzetten tot nadenken om goede beslissingen in de toekomstige
traject te kunnen nemen. Ook heeft iedereen een beter zicht gekregen op de
ideeën van de andere partijen en de mate van ontwikkeling/uitwerking van de
ideeën. Oefeningen zoals jingle&mingle lieten zien dat er veel creativiteit en
passie in de groep aanwezig is. Dit is een belangrijk ingrediënt voor het
vervolg.
3.2.1 Mindmap van IJburg werkt!
De belangrijke aspecten van 5P mind map volgens de aanwezige partijen zijn
de volgende:
1. groeien & ontwikkeling (people),
2. duurzaam van a t/m z (planet),
3. goed vermarkten, verleidelijk concept (profit),
4. publiek heeft plezier (pleasure),
5. professioneel (practicality),
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Grafisch weergegeven van de mind map:

De uitgebreide grafische en uitgeschreven mind map staat in de bijlage.
3.2.2 Business case en discussie
In de oefening over de individuele business case werd de grote variëteit in
mate van ontwikkeling van de ideeën expliciet. Een aantal ideeën zijn in hoge
mate uitgewerkt tot aan omzetprognoses aan toe. Andere ideeën zijn nog in
een conceptfase. In de vervolgfasen dient dan ook gewerkt te worden aan het
overall business model van het gezamenlijk concept en de individuele ideeën
om het project levensvatbaar te maken.

Een ander belangrijk aspect van het business model dat besproken is in de
discussie zijn de benodigde vierkante meters en het aantal beoogde
medewerkers per onderneming. Een eerste snelle inventarisatie leverde toen
het volgende overzicht op:

Tuktuk
Café vluchtelingen
Kringloop
Meubeloutlet
Hardware reparatie
Fiets verhuur
Repaircafé
Totaal

Personeel
(leiding)
1
1
1
1
1
n.b.
n.b.
5

Personeel
(uitvoerend
2 adm+ 4 chauffeur
3
2
1
4 fulltimer (of 5)
n.b.
n.b.
16

M2 nodig
2

25 m
300 m2
2
200 m
2
150 m
200 m2
n.b.
n.b.
875m2

In de vervolgfase kan gekeken worden in hoeverre het samenwerkingsmodel
ook hier kan worden doorgevoerd, bijvoorbeeld door multi-inzetbaarheid van
ruimte en personen.
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In de discussie aan het einde van de brainstorm zijn de verschillende
concerns (c.q. zorgpunten) van de verschillende deelnemers
geïnventariseerd. De meest genoemde en belangrijke zorgpunten, tijdens de
discussie waren:
1. Tempo
2. Samenwerkingsmodel
3. Geld voor start & financieel commitment
4. Locatie/pand
5. Genoeg klanten?
6. Een aantal individuele zorgen over het runnen van de business (gaat
dit lukken?)
Ad. 1] Tempo
In het verleden heeft Ymere geen gevoel overgehouden aan snel opgezette
projecten die uiteindelijk niet rendabel zijn (zoals Garage Nootweg). Dit wil
men hier voorkomen en voldoende tijd nemen voor het maken van een
gedegen business model.
Ad. 2] Samenwerkingsmodel
Algemene tendens met betrekking tot het samenwerkingmodel was dat er
behoefte is bij de deelnemers aan een duidelijke kern- of startersgroep en een
trekker c.q. leiding. Op termijn zou deze startersgroep kunnen worden
uitgebreid.
Ad.3] Geld voor start en financieel commitment
Het concept zoals dat nu uitgewerkt wordt is uniek en bestaat nog nergens,
voor zover bekend bij de deelnemers. In die zin zou er een stuk geschiedenis
geschreven gaan worden. Er zijn verschillende fondsen die dit type
initiatieven financieel op weg willen helpen in de startfase met subsidies en
leningen. Dit moet in een volgende fase verkend en concreet gemaakt
worden.
Ad. 4] Locatie/pand
Naar aanleiding van vragen van de deelnemers gaf Jacqueline Sarton van
Ymere nog toelichting op het pand. Het pand is in eigendom van Ymere en
wordt aan niemand anders verhuurd. Indien er een goed plan ligt, wil Ymere
verder praten over de invulling/gebruik van het pand. Hiervoor kunnen de
ondernemers gezamenlijk een Programma van Eisen opstellen en aan Ymere
voorleggen. Ymere zal zelf vervolgens de investeringsafweging moeten
maken. Duurzaamheid kan extra waarden hebben. Speerpunten van het
gebouw kunnen worden: zakelijk, sociaal en duurzaam.
De punten vijf en zes zijn verder niet uitgebreid besproken.
Tot slot
Helemaal aan het eind van de brainstorm heeft de meerderheid van de groep
zijn commitment aan het project uitgesproken. Dit is een grote stap
voorwaarts en voor de voortgang heel belangrijk.
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4 Overall analyse en conclusies
De hierna beschreven overall analyse en conclusies zijn gebaseerd op de
combinatie van de interviews, brainstorm en gesprekken met de
opdrachtgevers. Zij vormen mede de input voor de volgende fase.
Het overall beeld grafisch vormgegeven ziet er als volgt uit:

Huidige situatiepartijen nog los van elkaar-op zoek naar een duurzaam
samenwrkingsmodel

Gewenste situatie-sterk samenwerkingsmodel en concept dat werkt
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Analyse en conclusies per thema
4.1.1 Gezamenlijk overeenkomsten
Ideologisch gezien staat de groep potentiële ondernemers dicht bij elkaar. De
mind map en de interviewresultaten laat duidelijk de gezamenlijk
overeenkomsten op verschillende hieronder beschreven aspecten zien.
a. De sociale component
De sociale component is heel sterk in de groep verankerd. Iedere ondernemer
en elk ondernemingsidee heeft een focus in mensen. „Groei en ontwikkelen‟
was de gekozen aspect voor de P van People in de 5P mind map. Sociale
componenten zijn:
 sociaal werk (activering, re-integratie trajecten, doelgroepen met
afstand tot de arbeidsmarkt)
 verschillende doelgroepen mengen (families, ouderen, jongeren, etc)
 breed markt te gaan betrekken
 activiteiten voor en door mensen uit de buurt
 plezier van publiek (en medewerkers)
b. Grote Ambitie
Ieder voor zich en gezamenlijk zijn de ambities groot. De groep is in staat
groot te denken en buiten de bestaande grenzen. In onze optiek een
noodzaak om echte innovatief te kunnen zijn. Het is de intentie van de
meerheid om echt een duurzaam voorbeeld te gaan opzetten op sociaal en
milieu niveau.
Duurzaamheid van A tot Z, is het gekozen aspect voor de P van Planet in de
5P mind map. Dat betekent veel ambitie. Vanuit het principe van ecoeffectiviteit zou duurzaam van A tot Z doorgevoerd (moeten) in materiaal,
energie, technologieën en milieu-aspecten. We zouden streven naar
duurzaam van A tot Z in het hele concept, dus ook de andere P‟s, om als
concept echt innovatief te zijn en een referentie/voorbeeld voor anderen.
De opzet daarvan kost meer tijd en geld in het begin. De (financiële)
voordelen worden op termijn geïncasseerd.
c. Uitstraling
Iedereen was uniform over de uitstraling. Kernwoorden zijn hier: chique, hip
en fris. Daarbovenop is „charme‟ een sterke wens van de groep. Tot slot dient
het concept „verleidelijk‟ te zijn.
Deze woorden worden niet direct geassocieerd met „sociaal werk‟, waardoor
de uniciteit van dit project duidelijk wordt. Voor dit alles is de uistraling
cruciaal.
Door deelnemers genoemde referenties qua uitstraling waren Coffee
Company (door het strakke en succesvolle karakter), Pol‟s Potten (door het
blijvende klassieke concept) en restaurant Hotel Goudfazant in Amsterdam
Noord (door de informele en gezellige sfeer)
d. Samenwerkingsmodel
Er is de behoefte aan een gezamenlijk concept dat alle initiatieven omarmt en
sterker maakt. Dit is coherent met het idee van de grote ambitie op het gebied
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van duurzaamheid en de gewenste uitstraling. Onduidelijkheid en concerns
zijn er nog over het „hoe‟ en welke vorm de beste is om dit project tot een
succes te maken.
Duidelijk is dat er behoefte is aan „goede‟ en eenduidige leiding om dit project
van de grond te krijgen.
Ook op praktisch niveau ziet iedereen de waarde van de samenwerking
tussen de partijen zoals faciliteiten en klanten delen (samen doe je meer dan
alleen).
Naast de onderlinge samenwerking, is er ook veel interesse in de activiteiten
met en in de buurt. Het concept zal ook andere initiatieven uit de wijk
omarmen. Er zal sprake zijn van „satellite activiteiten‟ (out of the building) als
instrument voor meer exposure. (zoals het elektrische vervoer) Dit is ook heel
coherent met de sociaal component van dit project en kan een goed business
instrument betekenen.
Belangrijk op te merken is dat de groep open staat voor „out of the
box(building) ideeën‟ om de samenwerking mogelijkheden te onderzoeken.
Dit is een goede basis voor het vinden van het beste samenwerkingsmodel.
e. Professionaliteit
Bij de P van Practicality kozen de deelnemers voor de „professionaliteit‟ van
het initiatief. Dit is een belangrijke voorwaarde die past bij de grote ambitie en
de gewenste uitstraling. Een hoge standaard van aan te bieden diensten,
producten en de presentatie is cruciaal om echt onderscheidend te zijn.

4.1.2 Belangrijke verschillen tussen de partijen
De groep potentiële ondernemers is zeer heterogeen qua business case
status, ervaring in vergelijkbare initiatieven, achtergrond van de personen en
in de commerciële focus. Voor een succesvolle start zal elk idee een nog te
bepalen basisniveau van uitwerking moeten hebben en een duidelijke
eigenaar/ondernemer om dit effectueren.
In de analyses van de m2 die voor elke onderneming nodig was en het aantal
personeelsleden (leidinggevend/uitvoerend) werd ook expliciet dat die nog
niet bedacht was in een collectieve vorm. In het te ontwikkelen
samenwerkingsmodel dient dit zeker nader bestudeerd te worden in het kader
van mogelijke kostenbesparing (zoals aanwezig personeel, receptie, kassa,
administratie, marketing, enz.) en samen een gezicht naar buiten te vormen.
Op het moment van de brainstorm bedoeld als onderlinge kennismaking, was
dat nog niet opportuun.
Daarnaast is het volgens ons belangrijk om als groep de kracht die zit in de
mix van achtergronden (wel/niet ervaren ondernemer, wel/niet wonend op
IJburg etc.) en het hebben van verschillende rollen, goed te gebruiken om dit
concept succesvol te laten zijn.
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4.1.3 IJburg
IJburg is naar onze mening de plek bij uitstek om dit initiatief te ontwikkelen
en van de grond te krijgen. Ook in de groep ziet iedereen IJburg als een
goede locatie om het concept op te starten door de karakteristieken: nieuwe
wijk (innovatie, pioniersmentaliteit), bewoont door de gezochte doelgroep
(mensen die een bewuste keus hebben gemaakt om daar te wonen, hoog
opgeleiden die bewust hun geld „goed‟ wensen te besteden) en „in beeld‟ als
het nieuw gewonnen land bij Amsterdam.
Het beoogde centrum kan IJburg verder op de kaart zetten, zoals dit eerder
gebeurde met een initiatief als Blijburg waar veel bezoekers van buiten IJburg
op afkwamen.
Het karakter van IJburg „Wijk zonder scheidslijnen‟ en zijn belangrijke
eigenschappen: families, gemengd, natuur (water, wind, strand!), heeft veel
waarde en is een ideale omgeving voor het beoogde concept. Dit is zonder
twijfel een belangrijk factor om verder in het ontwikkeltraject mee te nemen.
Via de IJburgers uit de groep en ook in onze gesprekken met andere
bewoners hebben we een grote behoefte gemerkt aan sociale activiteiten en
informele ontmoetingen in de buurt. Het nieuwe centrum en de te ontwikkelen
activiteiten hebben zeer veel potentie om aan deze behoefte te
beantwoorden.
Tot slot is het pand op de Pampuslaan voor de helft van de groep een
aandachtspunt. Men ervaart het als „somber‟ en met weinig inval van zonlicht
wat het minder aantrekkelijk maakt voor het concept waarbij ook horeca met
terras een belangrijk sfeermakend element zal betekenen. Ook de ingang en
de parkeren mogelijkheden waren aandachtspunten van de deelnemers.
Voor de ambitie „duurzaamheid van a tot z‟ dienen we de mogelijkheden van
het pand nader te bestuderen. Door onze kennis en ervaring als ontwerper
en architect gespecialiseerd in duurzaamheid, en dit ook in de praktijk te
brengen, zien we ook hier „out of the box‟ ideeën om aan deze ambitie te
voldoen.
Tot slot zien we mogelijkheden om de integratie van verschillende culturen die
wonen en werken op IJburg te bewerkstelligen met de architectonische
inrichting en uitstraling van de toekomstige ruimte.
4.2 ‘Concerns’
De belangrijke concerns/zorgpunten waar in de volgende fase rekening mee
moet worden gehouden zijn:
1) Gezamenlijk concept versus goed management /
Samenwerkingsmodel, wie leidt? Wie bepaald welke partijen?
2) Tempo versus innovatief gezamenlijk duurzaam (a-z) en blijvend
concept opzetten!
3) Onzekerheid van het ontwikkeling proces, wat gaat er gebeuren
4) Financieel commitment
5) Geld voor de start
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6) Genoeg bezoekers? Genoeg klanten?
7) Locatie/pand: uitstraling, weinig zon, geen terras,
parkeermogelijkheden
8) Een aantal individuele zorgen over het runnen van de business (gaat
dit lukken?)
Veel van de zorgpunten hangen nauw samen met de onzekerheden die
samenhangen met een innovatief en creatief proces. Er is een duidelijk doel,
een interactief buurtcentrum met commerciële activiteiten, alleen de weg er
naartoe is nog niet compleet duidelijk omdat dit niet eerder is gerealiseerd. Dit
brengt onzekerheid met zich mee. Onze ervaring is dat daarom in dit soort
innovatieve trajecten het proces heel belangrijk is. Door een hechte groep te
creëren, steeds tussentijds te evalueren of we nog op de juiste weg zitten leidt
dit tot realisatie.
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5 Advies vervolg
In dit hoofdstuk is het LSDP advies voor de vervolgfasen uitgewerkt.
Achtereenvolgens komen de focus in ontwikkeling, het samenwerkingsmodel
en het concept en de ontwikkelcriteria aan de orde.
5.1 Focus in proces en ontwikkeling business
Om een sterk concept te creëren is een goed evenwicht tussen de drie
aspecten (sociaal, milieu en business/euros) heel belangrjik. Het business
concept dient versterkt om continuïteit te waarborgen en economisch
zelfstandig te kunnen functioneren. In de eerstvolgende fase dient het
business aspect van het gemeenschappelijk concept en de individuele
ondernemingen dan ook duidelijk te worden. Dit is noodzakelijk. Een
verleidelijk concept alleen is daarbij niet genoeg. Het economisch/business
aspect is niet een doel, maar zien we als middel om de doelen op sociaal en
duurzaam gebied te kunnen realiseren. Een project dat alleen kan bestaan
door subsidies is niet zelfstandig en wordt hierdoor beperkt in zijn groei en
ontwikkel capaciteiten.
Zie hieronder ook de grafische weergave.

De focus op business betekent niet dat er geen ruimte is voor andere sociale
of milieu ideeën die geen economische winst genereren. Deze kunnen juist
sociale winst op termijn genereren (SROI). We zien juist dat de twee
componenten (sociale business + sociale activiteiten) heel complementaire
zijn en juist het concept versterken. De sociale business is zonder twijfel de
basis (fundamenteel) die zorgt voor de duurzaamheid van het concept, de
andere activiteiten voeden het concept.

Gaan we een stap verder dan is voor het project een ontwikkelrichting nodig
van een sterk concept dat richting geeft met drie sterke peilers:
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business/economisch zelfstandig, sociaal en „duurzaam van a tot z‟. Grafisch
weergegeven:

5.2 Het samenwerkings- en businessmodel – cruciaal voor de succes
van dit project
Om de samenwerking tussen meerdere partijen tot een succes te maken is
een goede structuur cruciaal. Duidelijk dient te zijn wie verantwoordelijk is
voor het overall concept, wie voor de afzonderlijke ondernemersactiviteiten
etc. In de verschillende ontwikkelfasen zou deze structuur mee kunnen
ontwikkelen. Voor nu is een professioneel team nodig dat creativiteit,
onorthodox denken en business sense in zich verenigd.
We zien een stuurgroep voor ons, samengesteld uit de trekkers en financiers
van dit project. Zij monitoren de ontwikkeling en geven richting waar nodig.
Het creatief concept is „in beheer‟ bij een partij die aangestuurd wordt door de
stuurgroep. Deze partij heeft kennis van conceptontwikkeling, design,
duurzaamheid, architectuur, aangevuld met kennis van (commerciële)
business ontwikkeling. Op die manier kan zij een all-in dienst verlenen
rekening houdend met alle aspecten van het concept. Iedere ondernemer is
zelf verantwoordelijk voor de ontwikkeling van zijn eigen business en omzet.
De individuele ondernemer draagt financieel bij aan het (verdien)model van
het gezamenlijke concept.
Grafisch weergegeven ziet dit er als volgt uit::
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5.3 Ontwikkelen van criteria voor de formule/het concept
In het creatieve en innovatieve proces is het belangrijk criteria te hebben, ook
wel uitgangspunten of normen genoemd, op basis waarvan we keuzes
kunnen maken en/of beoordelen of iets voldoende goed is. Hiermee kunnen
we vragen beantwoorden als „is het concept sterk genoeg?‟ of „wie bepaalt
wie de leiding heeft of neemt?‟
In onze visie is dit een project dat als groep gedaan wordt, met elkaar. De
samenwerking versterken we door samen duidelijke SMART criteria vast te
stellen waaraan het concept, een business en eventuele facetten moet
voldoen. Deze criteria geven richting aan de ontwikkeling en focus voor
iedereen.
In de volgende fase zal externe input uit marktonderzoek nodig zijn. Het uit te
voeren marktonderzoek draagt bij aan het vaststellen van de criteria. Het
marktonderzoek zal ook de haalbaarheid van de ambities staven. Uiteindelijk
zal dit leiden tot de criteria om de deelnemers te kiezen en de verdere front en
back end te ontwerpen Onder front end vallen de ideeën voor de verbouwing,
verdeling en inrichting van het pand, de uitstraling, het imago en de marketing
strategie. Back end is samengevat dat wat nodig is om het commercieel te
realiseren (managementplan, administratieplan, enz).
Ook zullen de criteria helpen bij het „re-shapen‟ van de business initiatieven,
zodat we met elkaar een geheel vormen en samen een heel sterk concept
zijn.
De ontwikkeling van de criteria in de komende vervolgfase zien we grafisch
als volgt:
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5.4 Potentie van het project
We zien dat het project veel potentie heeft om succesvol te worden. In de
afgelopen jaren heeft LSDP verschillende onderzoeken gedaan en
innovatieve projecten ontwikkeld en uitgevoerd waaraan duurzaamheid,
milieu en sociale thema‟s samen kwamen. We zien een behoefte ontstaan
aan een nieuwe model van „shopping‟ niet alleen in Nederland, maar op
internationaal niveau. Ook is er een trend waarbij, komende vanuit een
maatschappelijke wens, duurzaamheid steeds meer aspecten herbergt zoals:
o (meer) contact tussen mensen
o meer weten over duurzaamheid
o duurzaam (bewust consumeren)
o meer doen = activiteiten
Bovendien vraagt de consument steeds vaker om een combinatie van chique
en duurzaam. In eerdere projecten is deze combinatie ook succesvol
gebleken, zowel voor commerciële resultaten als voor resultaten op gebied
van sociaal-maatschappelijke en milieu-aspecten.
De combinatie van nieuwe soort buurtcentrum en nieuwe shopping zien we
als uitdagende motor voor dit innovatief concept. Bovendien herbergt het al
bovenstaande punten in zich.
5.5 Onze visie op vervolg
We geloven sterk in een integrale aanpak bij de ontwikkeling van IJburg
werkt!. In dit innovatieve project is het noodzakelijk buiten gebaande paden te
treden om echt innovatief te zijn. Om die reden staat het proces waar we
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samen in gaan op de eerste plaats. Een goed projectplan is ondersteunend
hieraan. De ervaring leert dat innovatie voortkomt uit vrij kunnen denken en
het onbekende verkennen. Een heel strak projectplan met vaststaande
activiteiten en richtingen zou dit belemmeren. We zijn voor een duidelijk
tijdspad waarbinnen het proces zal plaatsvinden.
Een ander belangrijk punt is het creëren van een sterke en hechte groep.
Hiervoor hebben we goede afspraken nodig en duidelijke criteria waarop
beslissingen genomen kunnen worden. We zien een dialectisch proces (dus
niet lineair) voor ons waarin veel nog moet worden bepaald en goede
onderlinge afstemming en communicatie dus essentieel is.
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6 Resumerende conclusies en advies vervolg
De ideeën van aan te bieden diensten en producten hebben veel potentie.
Het is ook mooi om te merken dat de ambitie van iedereen groot is. Dit vormt
een goede basis voor de te zetten vervolgstappen, waarbij het genoemde
thema 'Duurzaamheid van A tot met Z' de uitdagende leidraad is. Zonder
twijfel is de sociale component heel sterk in het concept (groei en
ontwikkeling) verankerd. En iedereen is het er over eens dat dit project heel
goed (professioneel) aangepakt moet worden.
Er is een gedeeld idee dat er sprake moet zijn van een overall (verleidelijk)
concept dat het verzamelgebouw representeert en daarmee alle
ondernemingen. De aspecten sociaal, milieu en business moeten in
evenwicht zijn. Voor de volgende fase moet volgens ons de nadruk liggen op
de economische („profit‟) kant van het concept. Het onderliggende
businessplan dient heel scherp en commercieel te worden neergezet. Verder
dient in de volgende fase serieus gekeken te worden naar de benoemde
zorgpunten van de deelnemers, zoals het tempo versus innovatie, het
samenwerkingsmodel en de financiering. De op te stellen criteria zijn hierbij
belangrijk om keuzes te maken in het ontwikkelproces.
Vanuit onze jarenlange kennis en ervaring op raakvlak van design,
architectuur en duurzaamheid zien we de potentie van dit project. De
combinatie van focus op financieel rendement en focus op het „sociale‟
aanbod in de wijk is zeer interessant en trendsettend voor de komende jaren.
Vervolg:
Voor het vervolg dient volgens ons het proces centraal te staan. In dit
innovatieve traject wordt buiten gebaande getreden en dient onorthodox
worden gedacht. Het einddoel is helder. De weg er naartoe is moeilijk te
vatten in een strak afgekaderd activiteitenplan, uiteraard wel in een tijdsplan.
In de volgende fase zal externe input uit marktonderzoek nodig zijn. Dit
onderzoek richt zich op IJburg en op referentieprojecten op lokaal, regionaal
en international niveau. Verder is een belangrijke volgende stap het toetsen
van de commerciële potentie van de ingebrachte ideeën/producten en het
algemeen concept in de praktijk. We zullen de zorgen die de groep op
verschillende niveaus had, hierbij ook meenemen.
Op basis van de toetsing aan de praktijk kunnen we werken aan de eventuele
"re-shaping" en aanvullingen van de ideeën en concepten. Parallel dient met
elkaar het businessmodel en overall businessplan realistisch te worden
uitgewerkt. Aan het einde van de volgende fase zullen de uitgangspunten en
de businesscriteria van het concept bekend zijn. Op basis hiermee kan het
concept concreet gemaakt worden (naam, visuele identiteit, interieur concept,
marketingplan, enz).
De praktische aanpak en planning voor de volgende fase spreken we graag
door met de trekkers en financiers.
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BIJLAGEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Beschrijving per ondernemer.
Notulen van de brainstorm (brainstorm verslag).
5P Mind map IJburg werkt! (Grafisch versie)
5P Mind map IJburg werkt! (.doc).
Eerder verstuurde samenvatting resultaten en conclusie (22 april).
Eerder verstuurde foto‟s brainstorm (22 april).
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