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Werkwijze Expertteam 

Telefonische intake 

U heeft telefonisch contact gehad met de gemeente (Marjanne van Loon) en heeft aangegeven het 

expertteam te willen inzetten voor uw initiatief. Het expertteam is er voor bewonersgroepen die een 

maatschappelijk beheer en gebruik van een gebouw voorstaan. Dit gebouw hoeft niet direct in 

eigendom te zijn van de gemeente.  

Het expertteam bestaat uit vier personen:  

Willem van der Craats van bureau Point zoekt creatieve oplossingen voor maatschappelijke 

vraagstukken.  Hij is in te zetten bij het afpellen van de vraag. Daarbij verkent hij de oplossingen en 

zoekt naar een sluitend verdienmodel.  Daarvoor gebruikt hij een speciale scan. 

Carin Kampman van Matchpoint. Carin is in te zetten daar waar het gaat om het koppelen van vraag 

een aanbod op het gebied van maatschappelijk ondernemen. Een groot netwerk van ruim honderd 

bedrijven en evenzoveel instellingen maken gebruik van de verbindende kwaliteiten van Matchpoint. 

Matchpoint levert hiermee een duidelijke bijdrage aan de sociale cohesie in de stad Amersfoort.  

Ingrid de Moel van Bouwstenen voor Sociaal weet de weg naar allerlei voorbeelden elders in het 

land en naar voorbeeldbedrijfsplannen, exploitatiemodellen, kentallen, samenwerkingsconstructies, 

regels en overeenkomsten. . Ze organiseert een landelijk netwerk bewonersbeheer en is ook in te 

zetten als mediator. 

Jeroen Osendarp van ag NOVA architecten. Jeroen is in te zetten bij het bedenken van bijzondere 

oplossingen voor gebruik of transformatie van een gebouw. Hij vertaalt een programma van 

wensen naar ruimtelijke ideeën en beelden.  

Startgesprek 

Een van deze experts zal contact met u opnemen voor het startgesprek. De experts zullen u vragen 

om alvast wat documentatie op te sturen van de plannen die aan het ontstaan zijn. Het startgesprek 

bestaat uit een dagdeel waarin het gehele expertteam, samen met u en uw mede initiatiefnemers 

alle ideeën en plannen doornemen.  

De experts stellen een advies op met als doel te komen tot een haalbaar plan. Dit wordt een 
schriftelijk advies. Een kopie van dit advies gaat naar de gemeente (wethouder Boeve en Marjanne 
van Loon). 
 

Begeleidingsgesprekken 
 
U kunt hierna gebruik maken van maximaal 16 uren begeleidingsgesprekken. Op basis van het advies 
en de expertise die u zelf als initiatiefgroep in huis heeft, kunt u aangeven hoeveel uren u een expert 
wil inzetten. Het maximum is 16 uren. Voor een goede administratieve afhandeling vraagt de 
gemeente u om van te voren aan te geven hoe u de 16 uren wil verdelen. Dit graag per mail naar: 
mc.vanloon@amersfoort.nl . Mocht u meer uren ondersteuning nodig hebben, dan dient u een eigen 
contract af te sluiten met de desbetreffende expert. De kosten die hier uit vloeien zijn dan voor uw 
eigen rekening. 
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Vragen aan de gemeente 
 
Het kan zijn dat u gaandeweg het traject vragen heeft over de locatie, het bestemmingsplan, 
parkeerplaatsen etc. U kunt Marjanne van Loon als contactpersoon inzetten voor de gemeente.  
 
Contactgegevens 
 
Willem van der Craats 
postmaster@bureau-point.nl 
06-53381325 
 
Carin Kampman 
c.kampman@matchpointamersfoort.nl 
06-55393309 
 
Ingrid de Moel 
ingrid@wijkplaats.nl 
06-52310845 
 
Jeroen Osendarp 
jeroen.osendarp@agnova.nl 
06-45072717 
 
Marjanne van Loon 
mc.vanloon@amersfoort.nl 
033-4694779 
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