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Mijn Belevingsprioriteiten

Wat denkt en voelt zij?
Inventief
Creatief

Ondernemend
Optimist
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In een oud
vrienden en ik de grootste concept
store en creatieve werkplek van
Amsterdam realiseren.

Zelfbewust

Familie
Ik woon op mezelf in een appartementje in Amsterdam. Ik ben
hierheen gegaan toen ik begon aan de kunstacademie, daarna
heb ik een master economie gedaan. Ik haal zo veel creativiteit
en inspiratie uit deze stad voor mijn onderneming, en al mijn
vrienden wonen er.

Ik & de overheid
Ik geloof in de bottom-upaanpak. En in het najagen van een
eigen visie. Als iedereen op zijn manier een steentje bijdraagt,
werken we samen aan een betere wereld. Ik denk dat dat een
beetje de instelling is van onze generatie; je kunt heel hard gaan
schreeuwen en wachten tot de politiek het oppakt, maar je kunt
ook het heft in eigen handen nemen. Wat je ziet is dat dit soort
initiatieven ook worden ondersteund door de lokale politiek; we
stellen iets voor, we hebben een goede dialoog, we stemmen
samen af wat er kan en wat er niet kan en onderhouden korte
lijntjes.
Hoe ik omga met problemen
Ik zie niet zo gauw problemen, ik zie vooral heel veel kansen.
Bijvoorbeeld toen we dit pand voor het eerst zagen; iedereen
vond het een bouwval, maar ik zag direct potentie. Natuurlijk
hebben we af en toe wel concessies moet doen. Zo hebben we
wat aanpassingen aan onze bouwplannen moeten doen voor
het faciliteren van goede vluchtroutes. Dat zijn zaken die wij niet
voorzien hadden. Dan ben je blij dat de gemeente die expertise
in huis heeft, daar word je uiteindelijk samen beter van. Je
betrekt alle betrokkenen erbij voor een beter resultaat.

het gebouw stuurde. Het was
alleen nog de vraag: ‘Kan het
met de gemeente?’“

de reden dat we zoveel
mensen kwijt kunnen. Want

helemaal zelf kan doen.“

in geval van nood gaan die

Diensten die ik gebruik

Veel van de creatieve
ondernemers waarmee we
samenwerken heb ik gevonden
via Etsy. Ze starten hun initiatief
door op Etsy, vanuit huis hun
eigen ontwerpen te verkopen,
de markt te verkennen. Wij
kunnen ze een podium bieden.

een vriendin de foto’s van

Ik vraag me af of je die

Oplossingsgericht

Sociaal

Mijn inspiratie doe ik voor een
groot deel op via Pinterest,
bijvoorbeeld voor de inrichting
van het pand. Doordat ik al
een sterk visueel moodboard
had, heeft onze designer
mijn plannen perfect kunnen
vertalen in wat ik voor ogen
had.

“Hij zei: ‘Alles wordt
aangevraagd. Dat

twee grote deuren open en is

kan ik gewoon

iedereen in een keer buiten.”
“Ze willen hier huizen bouwen

vanuit het bedrijf

en we gebruiken elkaar

regelen.’ ”

een beetje. Wij hebben de
gemeente nodig voor het pand
“Je zit in een interessant
gedeelte van de stad. Maar
er zijn hier omheen geen

Nadenken over innovatieve
oplossingen voor vraagstukken
om zo in contact te komen
met studenten, bedrijven en
organisaties is iets waar ik heel
veel plezier uit haal. Zo af en
toe neem ik een kijkje of er
een case tussen zit waar ik een
gave oplossing voor zie.

“Het pand is dusdanig

en hoe groter wij het succes

geïsoleerd dat je op

maken, hoe interessanter de

straat niets hoort. We

huizen hier worden.“

voldoen gewoon aan
alles.“

directe buren. Dat maakt
het voor de gemeente ook
aantrekkelijk.”

“Het gebouw heeft
eigenlijk hele
toffe kenmerken.
Het staat al op de
nominatielijst.”

“In de laatste
tekeningen van het
bestemmingsplan die ik

“Ik heb een bevriende

heb gezien was dit pand
“Ik heb als eerste iemand
rondgeleid om te laten

“Eigenlijk hebben

dat we officieel afzien

zien wat voor pand

we veel steun gehad

van onze rechten om

het omgevingsplan
geschreven.”

“Toen hebben we als
de wiedeweerga een
partner gezocht. Die
hebben we gevonden

die zei; ‘We vinden het
sowieso leuk om mee te
denken en te tekenen.’ “

van de gemeente.

het pand langer dan vijf

Zij zien natuurlijk de

jaar te claimen en dat de

toegevoegde waarde
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hoog niveau contact

voor de stad.“
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hadden met de gemeente,
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“Omdat we vrij snel op

hadden we een
casemanager. Als we iets

in de vorm van een
stichting.“

architect gevraagd,

“We hebben nu getekend

er nog wel opgetekend.”

dit was en toen werd

Mijn publiciteit genereer ik
via social media. We hebben
elk weekend verschillende
events die we via facebook
en onze blog promoten. Op
onze instagram en Pinterest
delen we veel content van
onze shops om onze fans te
inspireren.

“Ik zag direct kansen toen

heden alles begeleid heeft.

Sharing Economy
Idealist

Elke ochtend
ffiets ik naa
r mijn
werk, veel gez
onder en bet
er voor
het milieu.

degene die van scratch tot
“Die nooduitgang die we
moesten realiseren is juist

vergunningsaanvraag ooit

Circular Economy

Ik en de overheid

Netwerk
Mijn vriendengroep is super ondernemend en creatief; daardoor
heb ik uit alle hoeken hulp gehad. Bijvoorbeeld bij het ontwerp
en inrichting van de ruimte, het ontwikkelen van onze website
en het vinden van ondernemende creatieve starters.

Bewust

Self-Made

Persoonlijk

Werk
Twee jaar geleden kwam ik tijdens een borrel met wat vrienden
op het plan om een creatieve broedplaats te ontwikkelen voor
lokale duurzame designers op het gebied van fashion, interior &
food. Jonge designers huren bij ons een werkruimte en hebben
direct hun eigen pop-up store. Vervolgens zijn rond gaan kijken
naar oude loodsen, leegstaande scholen of kantoorpanden. We
zitten nu in een oud kantoorpand dat op de slooplijst stond. Alles
staat in het teken van de circulaire economie, dus we willen zo
veel mogelijk hergebruiken en waardevermindering voorkomen.

Diplomatiek

Wat hoort zij?

er, 31 jr
Havenakk
Eva ten

Generation Y

Ambitieus
Ambi

Wat ziet zij?

cept; we wilden lokale
Dit is ons concept;
initatieven van jonge bewuste
Amsterdammers bij elkaar laten
komen.

“De architect is eigenlijk

Wat zegt en doet zij?

nodig hadden belde je
hem en ﬁxte hij het.”

In een oud kantoorpand
willen mijn vrienden en
ik de grootste concept
store en creatieve
werkplek van
Amsterdam realiseren.
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willen mijn vrienden en
ik de grootste concept
store en creatieve
werkplek van
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Fasering

Uitleg
fasering

Kansen zoeken
Een ideaal hebben, kijkende
naar trends fantaseren over
een nieuwe onderneming.

Business plan
Locaties bezoeken en
afwegen, daarna een
businessplan maken.

Afstemming

Voorbereiding

Mijn plan helemaal
waterdicht maken en
afstemmen met de
gemeente. Ik krijg een
casemanager toegewezen

Expert zoeken die kan
helpen, ontwerp laten maken
en onderzoeken laten doen.

Aanvraag
Ik kan de aanvraag
indienen en dan een
ontvangstbevestiging
ontvangen.

Afwachting

Uitleg
fasering

Moment van
de waarheid

Koerswijziging
Op basis van commentaar
op mijn aanvraag verander
ik de plannen. Dit wordt
opnieuw ingediend.

Moment van
de waarheid
Ik weet
gelijkgestemden
in netwerk te
mobiliseren

Ik ben enthousiast over
mijn concept.

Positief

Ik vind
mogelijkheden
voor subsidies

Ik maak me zorgen over
de negatieve trends in
onze maatschappij
Ik heb geen
gemakkelijk overzicht
van beschikbare
locaties voor handen
Neutraal

Ik moet keuzes
maken om plan
haalbaar te maken

Negatief

Fasering

Ik moet wachten op het
besluit.

Ik kan ingewikkelde zaken
uit handen geven aan
specialist bij gemeente

Overwegend goede
beleving door hulp
van casemanager.

Casemanager
houdt goed contact
met mij
Ik krijg hulp van de
casemanager

Besluit
Het besluit ontvangen en
lezen. Daarna voorwaarden
doorvoeren van het besluit.

Betaling

Bezwaar

De legesrekening ontvangen
en betalen.

Het officiële bezwaartraject
doorlopen als er
belanghebbenden zijn met
bezwaar op mijn initiatief.

Ik krijg een sterke
inhoudelijke toelichting
van casemanager over
wat het besluit inhoudt

Ik heb het idee dat
mijn plan intern
tractie heeft.

Realisatie

Door goede samenwerking
casemanager is nauwelijks
aanpassing nodig

Positief
Ik vind extra
support van
iemand bij de
gemeente die
achter mijn
plannen staat

Ik word ontmoedigd
door sommige starre
ambtenaren

Gemeenteambtenaren
weten geen raad met nieuwe
gecombineerde bedrijfs
concepten zoals die van mij

We gaan met elkaar
om tafel om juridische
procedure af te wenden

De gemeente is
welwillend om met
me mee te denken

Documenten boven
tafel krijgen is lastig

Neutraal
Ik moet wachten op
interne politiek; plannen
moeten intern verkocht
worden

Ik moet concessies
doen op mijn
initiatief

Aanpassingen
kosten me extra tijd
en inspanning
Ik moet consessies
doen
Ik krijg laat en weinig
inzicht in leges

Negatief

Het initiatief realiseren,
meldingen doen en
controles tijdens de
realisatie begeleiden.

Ik word onverwachts
geconfronteerd met
bezwaar

Gebruik
Gereedmelding doen, alles
afronden en starten met
exploitatie van het initiatief.

Ik heb eindelijk
mijn initiatief
gerealiseerd.

Realisatie mag starten!
Negatieve beleving
als er aanpassingen
moeten komen na een
controle.

Ik kan starten maar
moet deelactiviteiten
uitstellen

Ik moet
aanpassingen
maken na controle

Ik heb mijn
deelvergunning Horeca
nog niet binnen

