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lessen & inzichten

Van burgerparticipatie naar
overheidsparticipatie
Een goede relatie tussen burger en bestuur is essentieel voor het welslagen van
onze democratie. Deze relatie is de afgelopen jaren sterk aan het veranderen.
Nu burgers steeds vaker het initiatief nemen om hun eigen leefomgeving te verbeteren,
lopen de contacten tussen het bestuur en de inwoners van de gemeente meer en
meer via andere wegen. De overheid accepteert een nieuwe rol van de burgers, soms
als bewuste keuze, soms mede ingegeven door een verandering in de financiële
afwegingen. Het behouden en verbeteren van een goed samenspel tussen het bestuur
en de burgers wordt daarmee nog belangrijker. Dit geldt zeker op het gemeentelijk
niveau, dat immers het dichtste bij de burgers ligt. Gemeenten weten als eerste
overheid het beste wat er onder hun inwoners speelt; inwoners hebben hier ook
het meeste invloed.

De komende jaren zijn cruciaal voor de gemeenten. Met de decentralisaties van taken
op het terrein van werk en zorg, krijgen zij
nieuwe verantwoordelijkheden. Om deze
taken goed uit te voeren, is het verstandig
dat gemeenten meer gaan samenwerken,
omdat zij zo de burger beter kunnen bedienen. De manier waarop zij gaan samenwerken, zal afhangen van het beleidsterrein, de
gemeente en de vraag van de burger. Een
deel van de gemeenten zal ervoor kiezen
om samen te gaan met andere gemeenten:
we zagen de afgelopen jaren het aantal gemeenten gestaag dalen. Een punt van zorg
bij herindeling is echter dat het bestuur van
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deze grotere gemeenten meer op afstand
van de burger zou kunnen komen te staan.
Ik zie evenwel dat gemeenten die gaan
herindelen juist extra aandacht hebben voor
het behoud van een goede en nabije relatie met de verschillende dorpen, kernen en
wijken in de gemeente.
Tegelijkertijd wordt ook van de burger in de
toekomst meer verwacht. Op veel uiteenlopende terreinen hebben burgers al laten
zien dat ze dit kunnen: de sterke initiatieven
in deze handreiking getuigen daarvan. Het
is belangrijk dat burgers deze initiatieven
blijven nemen, en daarbij niet onnodig worden gehinderd door de overheid.

“Een goede relatie tussen burger en bestuur is
essentieel voor het welslagen van onze democratie.”
Het gaat dus niet om burgerparticipatie
maar integendeel: om overheidsparticipatie. De vraag is niet of de overheid de
burger “laat participeren”. De burgers zijn
actief, en de overheid zou deze initiatieven
moeten bevorderen vanuit de houding:
“Kunnen wij u op een of andere manier van
dienst zijn bij wat u doet?” Per vraagstuk
verschilt de rol van de overheid en ook
wat dit betreft laten gemeenten nu mooie
resultaten zien.

ten te ondersteunen en om inzichtelijk te
maken hoe gemeenten met overheidsparticipatie aan de slag kunnen gaan. Dit doen
we met voorbeelden van manieren waarop
gemeenten en hun burgers sámen proberen de leefomgeving in een wijk, dorp,
buurt of straat beter te maken.

Voor u ligt de Handreiking Vormen van
burgerparticipatie en overheidsparticipatie.
Deze handreiking is bedoeld om gemeen-

dr. R.H.A. Plasterk
Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties
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Ik hoop dat dit een inspiratie mag zijn!

In vogelvlucht
Met de verschuiving van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie voldoet
de traditionele participatieladder niet meer in alle gevallen als instrument.
Er is een andere ordening nodig, die een gemeente de mogelijkheid geeft om
afhankelijk van het doel van participatie, in te zetten op de juiste middelen.
De voorliggende indeling kan helpen bij het bepalen hoe een gemeente het
beste dergelijke initiatieven kan faciliteren. Wij onderscheiden in de samenwerking
tussen gemeenten en inwoners drie categorieën:
1.
Breedte en legitimiteit - samenwerken met het doel om vooral zoveel
mogelijk mensen te bereiken en te betrekken; om beslissingen op een breed geluid
te kunnen baseren en om aan draagvlak te werken.

u

		
		Ga direct naar de wijk- en dorpsraden van de gemeente 			
		
Noordoostpolder en de activiteiten van Emmen Revisited [3.1].
2.
Verantwoordelijkheid verdelen – samenwerken waarbij inwoners taken en
verantwoordelijkheid overnemen - hetzij op aangeven van de gemeente, hetzij
door zelf een initiatief te starten.

u

		
		Ga direct naar de zelfsturende gemeenschappen van Peel en Maas
		
of de zelf ontwikkelde leefgemeenschap EVA Lanxmeer. [4.1]
3.
Innovatie en oplossingen – samenwerken met een focus op nieuwe ideeën
en het verkennen van nieuwe wegen. Hoe kunt u ruimte maken voor pioniers en
hen verder helpen?

u

		
Ga direct naar Stadslab Leiden en naar het Stadsinitiatief 			
		Rotterdam. [5.1]

Deze handreiking is gemaakt om gemeenten inzicht en handelingsperspectieven te bieden
hoe zij structureel met inwoners kunnen samenwerken en vice versa. Hiertoe zijn diverse
voorbeelden en werkwijzen opgenomen, uiteraard niet uitputtend. De voorbeelden in de
handreiking zijn zowel door de samenleving als door gemeenten geïnitieerd en beschrijven
een structurele samenwerking tussen inwoners en gemeente.
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Wilt u meteen naar de rode draden: wat hebben de succesvolle 		
samenwerkingen tussen gemeenten en inwoners gemeen? [2]

		
		

Of wilt u meer verdieping, meer lezen/ weten over participatie of
verbinding, in contact komen met collega’s? [7]
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1. Achtergrond:
overheids
participatie
Overheidsparticipatie
impliceert niet dat alle
publieke taken maar
bij de burger neergelegd moeten worden.

Inwoners van gemeenten nemen meer en
meer verantwoordelijkheden op zich.
Het gonst van de ideeën over de ‘energieke
samenleving’ en ‘doe democratie’. Inwoners, bedrijven en non-profit organisaties
starten nieuwe initiatieven en voeren deze
samen uit. Het is een bruisende tijd met
bovendien veel veranderingen en financiële uitdagingen voor gemeenten, die van
gemeenten vraagt om een adequate houding en passend gedrag om een structurele
en goede samenwerking met inwoners tot
stand te brengen.

Op dit moment verschuift deze verantwoordelijkheid meer richting burgers.
Hieronder enige citaten uit het rapport:

De Raad voor het openbaar bestuur (Rob)
heeft in november 2012 een omvangrijk
rapport geschreven over participatie: Loslaten in Vertrouwen. Het rapport biedt een
reflectie op de huidige praktijk van burgerparticipatie en komt met een belangrijke
notie: de verschuiving van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie.

“Een nieuwe overheid weet zich afhankelijk
van de kennis en ervaring die in de samenleving aanwezig is. Die overheid laat dus
niet alleen uitvoeringstaken los, maar is ook
bereid daarbij de benodigde bevoegdheden
en verantwoordelijkheden over te dragen.
Gebeurt dat niet, dan blijft het oude dis-
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cours gelden waarbij de overheid uitmaakt
wie waarover mag meedenken en meebeslissen. “

dersom. […]De omslag begint door ervan uit
te gaan dat wat nodig is in de eerste plaats
groeit in de samenleving en haar gemeenschappen. Daarop volgend ontstaat vanuit
die samenleving mogelijk de behoefte aan
ondersteuning vanuit de overheid.”

Hier zit een omkering in het denken achter. Het vertrekpunt is niet meer hoe de
burger kan participeren in het formuleren,
implementeren of evalueren van gemeentebeleid, maar hoe gemeenten kunnen
bijdragen aan initiatieven die vanuit de
samenleving komen. De Rob introduceert
daarom het denken in overheidsparticipatie:

Overheidsparticipatie impliceert niet dat
alle publieke taken maar bij de burger
neergelegd moeten worden. Burgerparticipatie betekent niet dat individuele burgers
het gemeentebeleid dicteren. Veel zaken
blijven de verantwoordelijkheid van gekozen volksvertegenwoordigers en kundige
ambtenaren.

“De […] samenleving waarin mensen zich
zonder concrete tegenprestatie willen
inzetten voor hun medemensen, buurt, vereniging, gemeente, de natuur of ander ideaal – bestaat in Nederland. Het is de vitale
samenleving die eventueel mogelijkheden
biedt om de overheid in Nederland compacter te maken. In die volgorde en niet an-

Waar het wel om gaat is een nieuwe manier
waarop burgers en gemeenten samen kunnen nadenken over problemen en kansen.
Wie pakt welke taken het best op in het
speelveld van overheid, burgers, bedrijven
en maatschappelijke organisaties?
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2. Rode
Draden
Goede samenwerking met burgers blijkt voor gemeenten vaak een lange termijn
opgave. Zonder continue aandacht en inzet krijgen gemeenten geen legitieme en
krachtige lokale vertegenwoordigers in de samenleving, zijn er geen partners aan
wie met vertrouwen verantwoordelijkheden kunnen worden overgedragen en
ontstaat er geen voedingsbodem voor succesvolle innovatieve ideeën.
Er is geen algemene blauwdruk voor succesvolle samenwerking. Elke gemeente
bouwt voort op de eigen successen en mislukkingen. Per gemeente kan dit tot heel
verschillende resultaten leiden. Toch geven de voorbeelden een aantal rode draden:
organiseer de organisatie, bied maatwerk en zet door.

Rode draad 1:
Organiseer de
organisatie
Een cruciaal onderdeel in de succesvolle samenwerking met inwoners is de
cultuur binnen de eigen gemeentelijke organisatie. Dat betekent dat ambtenaren
flexibel moeten opereren, zich moeten kunnen verplaatsen in, en luisteren naar
initiatiefnemers. Waar hebben initiatiefnemers écht behoefte aan? Wethouders
die betrokkenheid tonen, de durf hebben om los te laten en te zeggen dat er
grenzen zijn aan de verantwoordelijkheden van de gemeente. Raadsleden die hun
volksvertegenwoordigende rol oppakken door te weten welke initiatieven er leven in
de stad en waar nodig te luisteren of burgers de weg te wijzen binnen de gemeente.

Het veranderen van rollen is makkelijker gezegd dan gedaan. Het is een investering
van jaren en het kost veel doorzettingskracht en energie om te groeien naar nieuwe
omgangsvormen. De gemeenteraad neemt hier een bijzondere positie bij in.
Als volksvertegenwoording, kadersteller en controleur moet de gemeenteraad in
sommige gevallen juist geen kaders stellen. Daarmee biedt zij ruimte om echt samen
met inwoners op zoek te gaan naar de belangrijkste thema’s en vraagstukken.
Samen onderzoeken creëert gezamenlijk eigenaarschap. Soms zijn er juist wel kaders
nodig, maar dan in de vorm van een opdracht aan het college om bepaalde opgaven
samen met de inwoners vorm te geven. Per opgave zal bekeken moeten worden wat de
passende kaderstellende rol van de raad is.
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Rode draad 2:
Bied maatwerk
Waar gelijkheid altijd het adagium van de overheid is geweest, komt daar nu maatwerk
bij. Maatwerk bieden betekent verschil maken. Verschil tussen wijken, verschil in aanpak
met instellingen. Het vraagt bestuurlijke moed en durf om te staan voor de aanpak en
deze verschillen te verdedigen. Maatwerk is nodig omdat de doelgroep en haar wensen,
de situatie, en de maatschappelijke opgaven telkens anders zijn.

Rode draad 3:
Houd vol
De gemeenten en de betrokken inwoners kennen vaak een langdurig ontwikkelproces,
met vallen en opstaan, om samen een structurele samenwerking op poten te zetten.
In de voorbeelden die in de handreiking worden gepresenteerd, zijn ooit ook de
eerste stappen gezet. Vaak is het zoeken en vinden van de juiste sleutelfiguren die
eerste stap. Samen met de sleutelfiguren kunnen dan kleine vervolgstappen gemaakt
worden - afgestemd op de snelheid van de initiatiefnemer(s) in plaats van alleen op
gemeentelijke (begrotings)agenda’s en tijdsschema’s. In Rotterdam is er bijvoorbeeld
een ‘board’ (commissie) geïnstalleerd met sleutelfiguren uit de stad die de initiatieven
beoordeelt.
Binnen de eigen organisatie zijn er ook verschillende stappen te zetten.
Er kan begonnen worden door mensen binnen de eigen organisatie aan te stellen om
initiatiefnemers te begeleiden en zo de schakel te vormen tussen de eigen organisatie
en de buitenwereld. Die vertaalslag is nodig, zoals ook in de voorbeelden te lezen is.
Het vraagt om competenties waar voorheen minder een beroep op werd gedaan:
empathie, ondernemerschap en verbindingen leggen.

De voorbeelden in deze handreiking hebben gemeen dat ze allen maatwerk leveren: per
initiatief en per dorp- of wijkraad is er een eigen aanpak en/of coördinator.
Op welk schaalniveau dit maatwerk plaatsvindt, verschilt per initiatief. Een straat kan uit
meerdere ‘dorpen‘ bestaan. In een dorp hebben verschillende mensen een verschillend
belang en een verschillende achtergrond. In Culemborg wordt maatwerk geleverd
door een vast aanspreekpunt binnen de gemeente voor de initiatiefnemers van EVA
Lanxmeer. In Súdwest-Fryslân zijn coördinatoren 24 uur per dag telefonisch bereikbaar.

12

Ook initiatieven en initiatiefnemers moeten groeien in hun rol. Vaak begint het met een
droom, een wens, een urgentie. Zelden komt de initiatiefnemer met een uitgewerkt
beleidsplan of groot draagvlak. Deze fase vraagt om een andere ondersteuning dan
wanneer er meer mensen bij betrokken raken. Bij het starten van initiatieven zal er altijd
een ander ritme en tempo zijn.
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3. Samen voor
een zo groot
mogelijk bereik
Dit hoofdstuk gaat over initiatieven om veel mensen structureel te bereiken.
Waar gemeenten groter worden en er een kloof tussen overheid en burger ervaren
wordt, kunnen initiatieven om veel mensen te bereiken een draagvlak voor en
legitimiteit van besluitvorming creëren. Dorps- en wijkraden kunnen een hier een
belangrijke rol in vervullen. Gemeenten zoals Emmen, Noordoostpolder en SúdwestFryslân hebben er goede ervaringen mee.
Bij het betrekken van veel mensen horen specifieke vragen zoals: Wat is er in de interne organisatie nodig om samen te werken met dorps- en wijkraden? Welke stappen worden ondernomen om nieuwe dorps- en wijkraden op te zetten? Hoe wordt de samenwerking dorps- en
wijkraden structureel?
		

Snelwijzer, op zoek naar inzichten en lessen:
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I
I
I

over hoe de gemeente Emmen de afgelopen tien jaar met erkende overlegpartners aan de slag
gaat rond leefbaarheid [3.1]

.

een algemene checklist en verbeterstappen om in uw gemeente de positie van dorps- en wijkraden te versterken [3.4]

over hoe de gemeente Súdwest-Fryslân schaalvergroting combineert met een professionalisering van de bestaande dorpsbelangen [3.2]
over de gekozen dorps- en wijkraden in de Noordoostpolder [3.3]
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het programma ook ondersteunt, ondertekent en deels uitvoert, laat de gemeente op haar
beurt zien dat zij een betrouwbare partner is.
Programmateam
Een gemeentelijk programmabureau fungeert als scharnier tussen de Erkende Partners, de
gemeentelijke organisatie en de twee woningcorporaties. Doordat het programmabureau,
wanneer een kern aan haar lokale plan werkt, al in een vroegtijdig stadium overlegt met verschillende afdelingen van de gemeente kunnen verwachtingen worden waargemaakt en kan
het programma snel worden uitgevoerd. De interactieve beleidsaanpak
doorontwikkeld voor de hele organisatie. Alle senior beleidsmedewerkers volgden bijvoorbeeld een leergang ‘regie op beleid’. In vier workshops onderzochten zij hoe de interactieve
aanpak kan worden toegepast op de milieuagenda, bestemmingsplannen en arbeidsmarktvraagstukken.

3.1
Emmen revisited ER
Emmen Revisited heeft zich vanaf 1997 ontwikkeld van een methode voor wijkvernieuwing en herstructurering tot een aanpak die
nu in 21 van de 35 kernen en dorpen in de
gemeente wordt toegepast om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij de veranderingen in hun woon- en leefomgeving. Doel
is om de kwaliteit van het (samen)leven te
verbeteren in alle kernen (dorpen en wijken)
van Emmen.

Aanpak
Per kern wordt er een plan gemaakt voor de
aankomende 4 à 5 jaar door partners van
de gemeente. Een partner is bijvoorbeeld
een dorpsbelang, een school en/of een
huurdersvereniging, samen met inwoners
en professionals uit het maatschappelijk
middenveld. Zij worden in Emmen Erkende
Overleg Partners (EOP) genoemd. Hierdoor
worden veel mensen betrokken bij het lokale beleid. Nadat de partners hun wensen
geïnventariseerd en geprioriteerd hebben,
wordt het plan ondertekend door henzelf,
de gemeente en de twee woningbouwcorporaties in Emmen. De uitvoering ligt bij de
gemeente, lokale partners en/of anderen.
Het gaat dus om co-creatie van lokaal beleid waarin de partners leidend zijn. Doordat de gemeente niet alleen overlegt, maar

De gemeente stimuleert dat inwoners en
organisaties samen een visie en plan maken voor hun kern. Deze plannen gaan over
goede woningen, een veilige omgeving en
goede voorzieningen, maar ook over bijvoorbeeld burenhulp, toegang tot onderwijs en maatschappelijke betrokkenheid.
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X

Principes en Waarden
Via de website emmenrevisited.nl legt de gemeente de leidende principes, waarden en
overtuigingen uit. Vanuit waarden als gelijkwaardigheid, vertrouwen, consensus, harmonie en
openheid zijn principes geformuleerd. We noemen er enkele (alle principes zijn te vinden op
www.emmenrevisited.nl
• Het betrekken zoveel mogelijk partners (en medewerkers van die partners) in het
programma is belangrijk. Het idee is dat meer betrokkenheid leidt tot meer en betere
resultaten.
• De partners trekken de uitvoer samen met de lijnorganisaties in de gemeente en
inwoners(organisaties). Het programmateam stuurt alleen op het proces om de gezamenlijk
geformuleerde doelen te realiseren, de Erkende Partners zitten aan het stuur.
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Uitdagingen voor de toekomst
Het grondige overleg met de lokale partners om plannen te maken, neemt veel tijd (ongeveer
een jaar) in beslag. De uitdaging voor de toekomst is om dit proces sneller te laten verlopen
en sneller naar de uitvoering te gaan. Zo wordt meer maatwerk geboden aan de verschillende
kernen en kan er snel gereageerd worden op lokale problemen.

Train medewerkers van de gemeente zodat ze beter interactief kunnen werken. Dat zorgt
ervoor dat er organisatie breed competenties worden opgebouwd en ‘dezelfde taal’ wordt
gesproken.

Lessen en Inzichten:
Geef je partners bekendheid en zet ze in de spotlights. Zo krijgt de Emmen Erkende Overleg
Partners (EOP) een status in de gemeenschap en herkennen veel inwoners de EOP die het
bereik vergroot.

X
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Meer lezen/ weten over Emmen Revisited:
De gemeente Emmen heeft een eigen handreiking ontwikkeld over interactieve besluitvorming: ‘Samenwerken met de Samenleving’. Deze handreiking is ook in andere gemeenten
toepasbaar.
Zie verder: www.emmenrevisited.nl
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3.2
Súdwest-Fryslân,
dorps-en kernenbeleid
Sinds de gemeentelijke fusie in 2011 is in Súdwest-Fryslân gekozen voor een
kernenbeleid, waarmee de inspraak en invloed van de individuele dorpen, wijken
en steden aanzienlijk vergroot is. Teamleider Ingrid Wagenaar legt de werkwijze
van de gemeente uit.
Professionaliseringsslag vanuit de bestaande traditie
Al van oudsher heeft elk dorp in Fryslân een eigen belangenvereniging die zich met name inzet
voor leefbaarheidsthema’s. In 2011 fuseerden 5 gemeenten in Súdwest-Fryslân tot 1 gemeente
met dezelfde naam, waarin meer dan 80.000 mensen wonen – in 69 kernen. Er is toen gekozen voor een kernenbeleid, waarmee de inspraak en invloed van de individuele dorpen, wijken
en steden aanzienlijk vergroot is. De structuur van dorps- en wijkbelangen is hiervoor als rode
draad opgenomen in de plannen van de gemeente.

De belangenverenigingen staan ingeschreven bij de KvK en hebben hun eigen statuten en visie, opdat de gemeente maatwerk
kan leveren. In een dorpsbelang zitten
bijvoorbeeld 5 tot 7 mensen uit het dorp. Er
wordt gekeken naar wat er speelt en leeft
in een wijk, en of dat eventueel naar een
hoger plan gebracht kan worden.

er hulp ingeroepen van buitenaf. Er zijn verschillende stichtingen die de belangenverenigingen steunen in hun werkzaamheden,
zoals het opstellen van een visie. Daarnaast
heeft de gemeente verschillende handreikingen en tools op haar website geplaatst
die geraadpleegd kunnen worden en helpen
bij het opstellen van een visie.
Financiële middelen
Voor het kernenbeleid is er door de gemeente een ‘kernenfonds’ in het leven geroepen. Uit het kernenfonds wordt bijvoorbeeld de hulp bij het maken van een visie
betaald. Voor sommige kleinere voorstellen
kan bovendien kwaliteitsgeld aangevraagd
worden om een probleem in het dorp of de
wijk op te lossen. Tenslotte is er een grotere
“pot” van projectengeld beschikbaar.
Dit projectengeld wordt volledig besteed
op initiatief van de belangenverenigingen,
in de vorm van cofinanciering van grotere
projecten.

Naar de toekomst
Nog niet alle wijken in de ‘steden’ van de
gemeente hebben een collectieve belangenbehartiging. In sommige wijken is
het voor de inwoners lastig om geschikte
vertegenwoordigers te vinden; inwoners
twijfelen of ze het in hun mars hebben om
als vertegenwoordiger op te treden. Maar
de gemeente streeft ernaar om alle wijken
uiteindelijk toch op deze manier een plek te
geven in het systeem van het kernenbeleid
en zal de wijken actief helpen bij het vormgeven van een belangenvereniging.

Meer weten/ lezen:
www.gemeentesudwestfryslan.nl

aangesproken te kunnen worden.
De coördinatoren zijn 24 uur per dag bereikbaar, daardoor voelt de afstand tussen
inwoners en gemeente verkleind. Na de
fusie en de introductie van het kernenbeleid
kunnen mensen altijd terecht bij de
coördinatoren als dat nodig is. Een van de
uitdagingen die bij het nieuwe systeem
komt kijken is dat de mensen soms (nog)
niet weten met wie ze contact moeten
opnemen bij specifieke vragen. Het kost
een langere tijd om bestaande structuren te
veranderen en te leren dat de communicatie het snelst verloopt via de coördinatoren.

Bestuurlijke structuur en de
communicatie
Binnen de gemeente hebben zes coördinatoren ieder tussen de 10 en 15 dorpen
en wijken toegewezen gekregen. De mate
van contact verschilt; soms wekelijks, soms
maandelijks. Elke belangenvereniging heeft
een jaarvergadering waar de coördinator in
ieder geval aanwezig is. Daarnaast loopt de
coördinator ook regelmatig door de wijk of
het dorp om te peilen wat er speelt en om

Hoe een visie tot stand komt
Het tot stand komen van een visie verschilt
per dorp of wijk. Sommige belangenverenigingen zijn in staat zelf een visie op te
stellen en in sommige situaties wordt
20
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3.3
Gekozen dorpsen wijkraden in
Noordoostpolder

De gemeente Noordoostpolder kent een lange traditie van dorpsraden; de Verenigingen voor
Dorpsbelang bestaan al sinds veertig of vijftig jaar als belangenbehartiger namens de dorpen,
richting de gemeente. Het werken met dorpsraden is te herleiden naar de ontstaansgeschiedenis van wat nu de Noordoostpolder heet. De eerste inwoners waren nieuw in het gebied en
hadden nog geen gedeelde geschiedenis. Elke Vereniging voor Dorps-belang was een mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en te werken aan de gemeenschap.
Nog steeds bestaat in alle tien dorpen een Vereniging voor Dorpsbelang, bestaande uit een
jaarlijks gekozen bestuur en de leden – die contributie betalen. In elk dorp is tussen de 65 en
90% van de inwoners lid en zo worden veel mensen bereikt. De Vereniging voor Dorpsbelang
is de eerste gesprekspartner voor de gemeente als het gaat om nieuwe ontwikkelingen
en onderwerpen als leefbaarheid voor jeugd, ouderen, bestemmingsplan, inrichting
openbare ruimte etc cetera
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De Verenigingen van Dorpsbelang en wijkplatformen krijgen jaarlijks van de gemeente een
waarderingssubsidie voor onkosten en kunnen afhankelijk van de plannen die zij indienen een
bijdrage ontvangen vanuit het leefbaarheidsbudget van de gemeente. Jaarlijks legt het bestuur
van de vereniging verantwoording af aan de leden in hun jaarvergadering.
Zelfsturend & Integraal Gebiedsgericht Werken
De gemeente heeft met de dorpen en de wijken een convenant afgesloten waarin zaken zoals
leefbaarheid, inrichting openbare ruimte, etc. zijn vastgelegd. Het convenant is mede ondertekend door welzijnstichting Carrefour, Politie Flevoland en Mercatus woondiensten. Deze vier
partners maken deel uit van het IGW (Integraal Gebiedsgericht Werken).
Jaarlijks overleggen het gebiedsteam, bestaande uit politie, woningbouwvereniging, de welzijnsorganisatie en de gemeente met het bestuur van de vereniging.
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Lessen en Inzichten:
Daarnaast heeft de gebiedsregisseur veelvuldig informeel overleg met de voorzitters van de
dorpsbelangen.
Gezamenlijk wordt het jaarplan IGW opgesteld. Hierin staat omschreven welke acties worden
ondernomen ter bevordering van de leefbaarheid, sociale samenhang en openbare ruimte.
De lijnen zijn erg kort daardoor. Ook krijgt de gemeente terug dat inwoners de weg naar de instellingen eenvoudig weten te vinden. Door goed te communiceren en samen te werken is het
noodzakelijke vertrouwen opgebouwd.

X

!

Als een verzoek om inspraak of participatie vanuit de gemeente komt, wees dan duidelijk en helder over de mate waarin dorps- en wijkraden invloed hebben en wat er met de
resultaten van het proces gebeurt.

!

Accepteer en realiseer dat een dorps- en wijkraad tijd (jaren) nodig heeft om te
groeien. Elk dorp of wijk heeft een andere groep inwoners met eigen sleutelfiguren.

!

Neem geleidelijke stappen in samenspraak met de groep inwoners die iets wil ondernemen, oplossen en/ of aanpakken in haar dorp of wijk. Overvraag inwoners niet met
teveel vragen en verzoeken vanuit de gemeente.

Meer lezen over Intergraal GebiedsWerken (IGW), ga naar:
www.noordoostpolder.nl/Noordoostpolder/Integraal_Gebiedsgericht_Werken

Lastig om stappen over te slaan
Deze manier van werken wilde de gemeente ook introduceren in Emmeloord en zij heeft daar
in samenwerking met welzijn organisatie Carrefour vier wijkplatformen opgericht. In twee van
de vier wijken was al een wijkvereniging actief. Daar is de gemeente begonnen met het organiseren van informatieavonden, het persoonlijk benaderen van sleutelfiguren en het sturen van
brieven. Nu, na een aantal maanden merkt de gemeente dat mensen afhaken. Zij hebben te
weinig tijd en hebben geen goede inschatting kunnen maken van waaraan zij begonnen.
In de dorpen wonen over het algemeen al 3 à 4 generaties gezinnen waar vrijwilligerswerk zit
‘ingebakken’. De saamhorigheid in de dorpen is groot. In de wijken in Emmeloord is dat lastiger,
mensen willen zich wel inzetten als vrijwilliger maar de gedrevenheid en betrokkenheid is minder. In Emmeloord is een aantal stappen overgeslagen met het inrichten van de wijkplatforms.
De gemeente gaat nu qua inspraak in de wijken terug naar het niveau van de eigen straat door
bijvoorbeeld klankbordgroepen en contactpersonen te betrekken bij hun eigen omgeving. Het
inrichten van wijkplatforms zonder die eerste stappen blijkt in de praktijk lastig. Blijkbaar is de
langzame en incrementele groei nodig om tot een volwassen vorm te komen.
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X

Meer lezen/ weten over Noordoostpolder:
De officiële website: www.noordoostpolder.nl
In het onderzoeksrapport Dorps en wijkraden in Nederland dat Necker van Naem in opdracht
van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft uitgevoerd, staat meer
kwantitatieve informatie over dorps- en wijkraden, waaronder de Noordoostpolder (p. 28-34).
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3.4 Checklist en verbeterstappen
•

Er is bestuurlijke betrokkenheid en ambtelijke ondersteuning.
Lokale partners hebben middelen en ingangen nodig op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau om een betekenisvolle rol te spelen.

Zo niet:
1.

2.

3.
4.

5.

•

Spreek binnen B&W af wat de ambities zijn voor lokale partners en maak een wet
houder hiervoor verantwoordelijk. Het is verstandig om iedere wethouder voor 		
bepaalde partners het bestuurlijk aanspreekpunt te maken.
Stel budgetten vast die aan dit soort initiatieven kunnen worden besteed kunnen
worden. Een vast (vrij te besteden) budget voor de onkosten van de lokale partner
en een budget om hun plannen te realiseren. Maak helder wat de criteria zijn en 		
waar de beslisbevoegdheid ligt.
Zet een ambtelijk team van lokale coördinatoren in om het contact te onderhouden en intern de afstemming met de verschillende diensten te verzorgen.
Wees lokaal aanwezig en betrokken. Bestuurders gaan minimaal 1x per jaar langs
en de coördinatoren zo vaak als nodig en mogelijk. Blijf met elkaar in gesprek om 		
het proces te bespreken. Wat gaat er goed of fout?
Zorg voor laagdrempelig contact, heldere afspraken en minimale bureaucratie. 		
Lokale partners zijn vrijwilligers en het is geweldig dat zij tijd en energie in hun dorp
of wijk steken. De contactpersoon binnen de gemeente moet telefonisch (mobiele
nummers helpen) of fysiek bereikbaar zijn.
Er is een bestaande structuur van lokale vertegenwoordiging van burgers
Lokale vertegenwoordiging op dorps-, stads- of wijkniveau heeft jaren nodig om te
groeien, om een visie te vormen, lokale legitimiteit op te bouwen, etc. Hoe meer je
aan kunt sluiten bij bestaande structuren hoe sneller je een effectieve lokale partner
hebt. Hoe groter de sociale cohesie en het aantal mensen dat lokaal actief en be-		
trokken is, hoe gemakkelijker het is om lokale vertegenwoordiging te krijgen.

2.

Ga vervolgens in overleg hoe deze mensen en de gemeente samen verder kunnen
gaan.

•

De vertegenwoordiging wordt lokaal gezien als representatief en legitiem en heeft
dus lokaal draagvlak. Dit is essentieel om op een democratische manier de lokale 		
belangen te behartigen. Legitimiteit hangt af van de mensen die er zitten, gebruikte
procedures en communicatie.

Zo niet:
1.

2.

3.

•

Zorg dat de vertegenwoordigers ervan doordrongen zijn dat zij de diversiteit aan
lokale belangen behartigen. Laat hen actief op zoek gaan naar nieuwe leden 		
wanneer zij neigen een ‘one-issue’ platform te worden. Demografische represen-		
tativiteit (afkomst, sekse, leeftijd, opleidingsniveau ed.) kan helpen, maar is niet
zaligmakend.
Creëer procedures. Of het nu gaat om officiële, publieke erkenning door de
gemeente (zoals in Emmen), verkiezingen (zoals in de Noordoostpolder) of 		
professionalisering (zoals in Súdwest-Fryslân).
Stimuleer communicatie tussen de vertegenwoordigers en inwoners. Platform 31
noemt het voorbeeld: “Als er een initiatief is voor een huiswerkklas, kan worden 		
opgeworpen: “Hoe zouden de ouders van de kinderen erover denken? En de kinde
ren zelf?”. Het kan ook door het stimuleren van contacten tussen initiatiefnemers en
andere buurtbewoners.”
De lokale vertegenwoordiging heeft een meerjarenvisie en actieplan.
Een integrale meerjarenvisie en actieplan biedt naast legitimiteit ook structuur in de
uitvoering.

Zo niet:

Zo niet:
1.

3.

Organiseer en faciliteer informele, lokale bijeenkomsten waar inwoners en organisaties (bedrijven, scholen, etc.) lokale problemen en kansen formuleren. Steek in
op een goede, diverse mix van betrokken mensen. Stuur op het proces maar zo min
mogelijk op inhoud.
Werk met hen een globale visie uit. Wees helder over de gemeentelijke ambities
wat betreft de status van een dergelijke visie en aanverwante plannen en 			
de behoefte aan een lokale partner.
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1.

2.

Maak helder dat lokale partners een visie en plan nodig hebben. Geef procesondersteuning indien nodig: ofwel via de ambtelijke organisatie ofwel door hun
middelen te geven voor externe ondersteuning. Van primair belang is dat de lokale
partners de ruimte hebben. Tegelijkertijd is afstemming met de gemeente nodig zodat
visie en plan binnen de juridische en globale beleidskaders vallen en uitvoerbaar 		
zijn (zie ook het voorbeeld van Emmen Revisited).
Accordeer de visie en het plan door ondertekening van gemeente, lokale partners
en eventuele andere partijen die noodzakelijk zijn bij de uitvoering.
27
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4.
Samen
verantwoordelijkheid
delen
Dit hoofdstuk gaat over initiatieven en werkwijzen waarbij verantwoordelijkheden verschuiven tussen inwoners, gemeente en instellingen. Verantwoordelijkheden kunnen
gaan verschuiven binnen een gemeente als daar een noodzaak (zoals gebiedsontwikkeling
of de exploitatie van wijkvoorzieningen) of overtuiging (zoals het minder willen reguleren)
aan ten grondslag ligt. Vertrouwen en loslaten zijn centrale begrippen in dit hoofdstuk.
Loslaten betekent ook accepteren dat er een andere oplossing wordt gekozen door de
gemeente dan de voorheen gebruikelijke.

Dit hoofdstuk gaat ook over vragen zoals: wat moet er intern gebeuren om verantwoordelijkheden over te kunnen dragen? Hoe weet je of partners de verantwoordelijkheden kunnen
overnemen? Hoe zorg je ervoor dat verantwoordelijkheden structureel worden overgedragen?

Buitenlands voorbeeld
Snelwijzer, op zoek naar inzichten en lessen:

Participatief begroten in Lichtenberg, Berlijn
In de Berlijnse wijk Lichtenberg, met circa 250.000 inwoners, denken al meer dan 10 jaar
de inwoners mee over een deel van de wijkbegroting van 32 miljoen. Via stadsdeelconferenties en een website doen inwoners voorstellen. Via online stemming wordt de top 10
van voorstellen bepaald en verwerkt in de begroting van volgend jaar.
Meer lezen (in Duits): www.buergerhaushalt-lichtenberg.de

I
I
.
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over hoe de gemeente Peel en Maas het concept zelfsturing heeft ontwikkeld en toepast [4.1]
over de wijk EVA Lanxmeer in Culemborg die bewoners zelf hebben ontwikkeld in samenwerking met de gemeente [4.2.]
een checklist en verbeterstappen om te helpen in uw gemeente verantwoordelijkheden over te
dragen [4.3]
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4.1
Zelfsturing in Peel
En Maas
Zelfsturing is meer dan een begrip in de
gemeente Peel en Maas. Het is een houding en werkwijze van de gemeente om
zich fundamenteel anders te verhouden tot
haar inwoners in de verschillende kernen in
de gemeente. De traditionele verhouding
tussen burgers en overheid, respectievelijk
afwachtend en voorschrijvend, is fundamenteel veranderd. Inwoners sturen steeds
meer maatschappelijke voorzieningen en
processen zelf. Een voorbeeld: het gemeenschapshuis ‘t Erf in de kern Egchel is voor
50% gefinancierd en voor 100% zelfstandig
geëxploiteerd door de inwoners.
Paradigmashift
In de gemeente Peel en Maas wordt er al
vanaf eind jaren negentig van de vorige
eeuw bewust stilgestaan bij het gedrag van
de ambtelijke organisatie. Tot dat moment
heerste hier het paradigma van de paternalistische overheid. Elke dorpsraad voerde
een lobby om de (welzijns)problematiek in
de eigen kern door de gemeente te laten
oplossen. Een hernieuwde visie eind jaren
negentig van de gemeente zette in op meer

eigen verantwoordelijkheid van de gemeenschap. Vanaf toen werd meer en
meer de verantwoordelijkheid van de
gemeenschap aangesproken.
Het blijft hard werken, niet alleen in
Peel en Maas maar overal, om deze paradigmashift te maken en te behouden.
Met een medialandschap dat inzoomt
op incidenten, raadsleden die eisen
dat de incidenten worden aangepakt
en welzijns- en zorgwerkers die vanuit
hun perspectief de problemen willen oplossen is het een uitdaging om meer eigen
verantwoordelijkheid bij burgers neer
te leggen.
Niets doen
Het vergt van zowel bestuurders, raadsleden en ambtenaren nieuwe vaardigheden
en rollen. Raf Jansen (ook te beluisteren
in onderstaand filmpje) vertelt over een
vaardigheid die een wethouder in Peel en
Maas dient te hebben: “Als wethouder moet
je leren om niets te doen”.
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Wethouder Raf Jansen
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Peel en Maas maakt een onderscheid tussen wat zij het ‘openbaar domein’ en het ‘publiek domein’ noemt. In het openbaar domein (type 1 en 2) zijn de inwoners aan zet. Hier gaat het over
zelfsturing, de dialoog met de overheid en is er veel overleg tussen inwoners onderling. De rol
van de overheid is eventueel ondersteunend en is gericht op overeenstemming. In het publieke
domein (type 3 en 4) zijn instellingen en de overheid aan zet. Dit is de systeemwereld van de
overheid. De rol van de overheid richt zich er op om de burger te laten participeren (burgerparticipatie) en is gericht op inhoud en resultaat.
Lessen en inzichten:
De informatie en schema’s uit eerdere alinea’s bieden interessante lessen die u ook in uw gemeente
kunt gebruiken om te bepalen wat de houding vanuit de gemeente tegenover een initiatief kan zijn,
en welke rol de gemeente heeft:

Helderheid over eigenaarschap burger - gemeente
Het geven van helderheid aan inwoners is een belangrijk vereiste om zelfsturing mogelijk te
maken. Er wordt daarom een helder onderscheid gemaakt over het eigenaarschap van de activiteiten die in de gemeente plaatsvinden – ook als dit niet bij de gemeente ligt. Door duidelijkheid te geven weten inwoners wanneer ze naar hun buren moeten stappen in plaats van naar
de wethouder. Ambtenaar Geert Schmitz van Peel en Maas legt uit: “In de gemeente Peel en
Maas maken we onderscheid tussen vier typen activiteiten en koppelen daar het eigenaarschap
aan. De rol die de burger heeft en pakt in type 1 en 2 noemen wij (communicatieve) zelfsturing
en de rol in type 3 noemen wij burgerparticipatie.”

Type
1

1

Eigenaarschap
BURGER

BURGER

Relatie burger-overheid
Geen

Voorbeeld

!

• Een aandachtspunt dat blijkt uit deze voorbeelden is het besef dat er binnen de
eigen organisatie een ‘shift’ nodig is. Een cultuur waarin inwoners en de gemeente elkaar
vertrouwen en gezamenlijke verantwoordelijkheid durven te dragen.

!

• Nieuwe gezichten in de dorps- en wijkraden in Peel en Maas hebben ervoor gezorgd dat inwoners zelf aan de slag gingen. De rol van de gemeente is geweest om helder en
duidelijk te zijn wat voor een type het is. Zij hebben inzichtelijk gemaakt welke taken en verantwoordelijkheden daarbij horen.

!

• Daarnaast heeft de proeftuin zelfsturing in Peel en Maas van september 2009 tot maart 2013
voorwaarden voor zelfsturing gedestilleerd. Op basis van de voorwaarden en de werkwijze in
Peel en Maas is er een aantal lessen te trekken:

!

• Organisatieprocessen goed organiseren: Door interne organisatieprocessen helder te hebben kan bijvoorbeeld de wethouder ook extern verhelderen waar hij/zij wel en niet over gaat.
Deze duidelijkheid zorgt ervoor dat de verwachtingen van zowel inwoners als gemeente op
elkaar afgestemd kunnen worden.

!

• Integraal beleid: ‘Zaken in samenhang aanpakken.’ Gemeenschappen houden zich niet aan
beleidsterreinen.

!

• Productgerichte afspraken: afspraken over resultaten middels prestatiecontracten; helder
markeren wat er geleverd wordt aan inwoners. Productgerichte afspraken zie je voornamelijk
bij de ‘autoritaire’ processen waarbij de overheid meer stuurt (type 3 en 4). Zie bovenstaand
schema.

!

• Procesgerichte afspraken: kunnen naast de productgerichte afspraken bestaan en zie je
voornamelijk bij zelfsturingsprocessen met een communicatieve overheid (type 1 en 2).

Carnavalsoptocht; sportvereniging

Burger vraagt ondersteuning van

Gemeenschapshuis dat door burgers zelf

de overheid

wordt geëxploiteerd; voor de bouw wordt
een investeringsbijdrage gevraagd van de
overheid

1

GEMEENTE

1

GEMEENTE

Overheid is aan zet en betrekt bur-

Beleid en uitvoering participatiewet, WMO,

ger bij haar beleid en uitvoering

ruimtelijke ontwikkeling

Geen; burger wordt geïnformeerd
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Inzet politie, handhaving
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Sprekend voorbeeld: Schuivende
verantwoordelijken en de jeugdzorg
Bestuurders aan zet
Bureau Jeugdzorg Friesland, MEE Friesland, GGD Fryslân en Maatschappelijk Werk Fryslân slaan
de handen ineen ter voorbereiding op de decentralisatie van de jeugdzorg. De bestuurders
spraken elkaar in een reeks gesprekken over de komende veranderingen. In de gesprekken
ontstond het besef dat de aankomende stelselwijziging meer vraagt dan een nieuwe structuur.
Dit was het startpunt voor een verkenning. Zonder agenda is in een reeks informele gesprekken met elkaar gesproken, afgetast en verkend. Belangrijk thema was: wat is de essentie van
de transformatie van de jeugdzorg? Het resultaat: een gedeelde visie en de basis voor verdere
gesprekken.
Gemeente Heerenveen als mede-eigenaar
Op het moment dat de plannen genoeg gerijpt waren, zijn de bestuurders op pad gegaan in de
regio en hebben bij verschillende bijeenkomsten op bestuurlijk en ambtelijk niveau hun inzichten en voorstellen gedeeld. De gemeente Heerenveen bleek een logische partner. De gemeente
doet nu actief mee en durft haar traditionele rol - voorschrijvend, bepalend en controlerend
- los te laten. De gemeente is nu mede-eigenaar, medeonderzoeker en medeverantwoordelijk
voor het ontwikkelen van een werkbaar model.

!

• De aanwezigheid van een fysieke component: een fysieke locatie geeft meteen een tastbaar
resultaat en daarmee vertrouwen om de samenwerking uit te breiden naar minder tastbare
initiatieven.
Meer weten/ lezen/ kijken over Peel en Maas

X

De uitgebreide website van Peel en Maas biedt allerlei achtergrond documenten en filmpjes
over zelfsturing: www.peelenmaas.nl/zelfsturing/
34

Hoe gaat het nu verder?
Op dit moment is een pilot gestart met medewerkers uit de verschillende organisaties. Samen
vinden zij stapsgewijs hun werkwijze uit. Zonder kader, zonder coördinator, maar op basis van
hun professionaliteit en in overleg met de verschillende disciplines. Ondertussen zijn er meerdere gemeenten die zich willen aansluiten bij het initiatief. De vijf verantwoordelijke partijen,
gemeente en initiatiefnemers zijn kritisch over wie mee mag doen. Deze manier van werken is
geen methode of kunstje. Het is een wezenlijk andere manier van omgaan met professionals en
het loslaten van de traditionele rol van de eigen organisatie.
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4.2
Zelfstandige woongemeenschap
Culemborg
Marleen Kaptein, initiatiefnemer van de Stichting EVA (Ecologisch centrum Voor educatie
en Advies) en bewoner van de wijk: “Het EVA-concept is in de praktijk gerealiseerd. Bewoners zijn en blijven betrokken bij het vormgeven van hun leefomgeving en die betrokkenheid groeit. Zeggenschap op de schaalniveaus van wijk, kavels en woning vergroot de
betrokkenheid en kwaliteit van leven. De wijk blijft in trek, de vastgoedwaarde van de
woningen daalt minder dan in de rest van Nederland en er zijn weinig verhuizingen.”

In Culemborg ligt de wijk EVA Lanxmeer. In 1994 is het concept voor de wijk ontwikkeld en het
initiatief genomen door de Stichting EVA, een groep van deskundigen op het gebied van ecologie, stedenbouw en ontwerp. In het EVA-concept spelen (toekomstige) inwoners een belangrijke rol; zowel bij de planontwikkeling als het beheer van een wijk. Persoonlijke betrokkenheid
van mensen is een voorwaarde voor het realiseren van een duurzame leefomgeving. Niet alleen
kopers zijn betrokken bij het ontwerp van wijk en woning; ook huurders via de woningcorporatie Kleurrijk Wonen konden kiezen uit verschillende woningplattegronden.
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Gemeente als partner
In de gemeente Culemborg vond de Stichting EVA een partner waarmee bovenstaande principes zijn gerealiseerd. De gemeente
nam de rol van ontwikkelaar op zich en
heeft met een partner als Stichting EVA gekozen voor een niet-commerciële visie op
projectontwikkeling. De toenmalige wethouder speelde een belangrijke rol om EVA
Lanxmeer te realiseren door zowel binnen
als buiten de eigen organisatie het initiatief
te steunen.
Op dit moment is er nog steeds een projectleider EVA Lanxmeer actief binnen de
gemeente voor de verdere ontwikkeling
van de wijk. De projectleider heeft ook te
maken met ingewikkelde vraagstukken.
Wat bijvoorbeeld als sommige inwoners
iets anders willen dan de stichting?
Het vergt structureel overleg en specifieke
vaardigheden van ambtenaren om publieke
taken als gemeente en initiatiefnemer
gezamenlijk uit te voeren.
De samenwerking tussen de gemeente
en de EVA-stichting is een voorbeeld van
een veel bredere samenwerking tussen de
gemeente Culemborg en haar inwoners,
waarbij de gemeente zich opstelt als partner van initiatiefnemers: Cocreatie Culemborg. Zie ook www.cocreatieculemborg.nl.
Bewonersvereniging
De Bewonersvereniging EVA Lanxmeer
(BEL) speelt een belangrijke rol in de zelforganisatie van inwoners in de wijk. Sinds de
oplevering van de eerste woningen in 2002
is de samenwerking met de gemeente en
andere partners geïntensiveerd. Belangrijke
mijlpalen vormen het overdragen van het
beheer van de openbaar groen (Terra Bella)
en van het warmtenet (Thermo Bello) door
Vitens aan de bewonersvereniging.

37

Succesfactoren
Succesfactoren in het proces van visievorming zijn:
. Een gefundeerd verhaal met heldere ambities dat de grondeigenaar enthousiast maakt.
. Een gezamenlijk doel zorgt voor bindende kracht.
Daarnaast is er een aantal spelregels, waarvan de belangrijkste zijn:
+ Beschouw inwoners als woonexperts, evenals architecten, stedenbouwers e.d.
+ Betrokkenheid en borging van het concept geldt in alle fasen: plan, bouw en beheer.

Lessen en inzichten:

!
!
!

Zorg dat er ruimte wordt gemaakt voor het initiatief binnen de gemeente.
Ondersteun initiatiefnemers door letterlijk ruimte te geven. In het geval van EVA
Lanxmeer werd niet commercieel ontwikkelde grond beschikbaar gesteld.
Continueer de betrokkenheid. Ook na de startfase, zorg voor een aanspreekpunt
binnen de gemeente waarmee initiatiefnemers kunnen overleggen.

X

Meer weten/ lezen/ kijken over EVA Lanxmeer:
De officiële website van Stichting EVA: www.eva-lanxmeer.nl

Een interview met Gerwin Verschuur (bewoner):

Of zie de Canvas documentaire
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Praatplaat om
initiatieven te
ondersteunen

Cultuurniveau Weten ambtenaren, raadsleden en wethouders hoe ze initiatieven kunnen ondersteunen? Bijvoorbeeld, in Peel en Maas is zorgvuldig een cultuur gecreëerd, door
o.a. een proeftuin te organiseren, waardoor ambtenaren en wethouders weten wat zelfsturing is.
Beleidsniveau Is er wet- en regelgeving die initiatieven ruimte geeft? Bijvoorbeeld, in
Culemborg hebben bewoners zelf een wijk gerealiseerd omdat de wet en regelgeving dat
ook toeliet.
Institutioneel niveau Is er een fysieke locatie of contactpersoon die structureel ondersteuning
kan bieden? Bijvoorbeeld, in Súdwest-Fryslân zijn coördinatoren 24 uur per dag bereikbaar om
vragen van initiatiefnemers te beantwoorden.
Dienstverleningsniveau Zijn er mogelijkheden om als initiatief te groeien en te ontwikkelen?
Bijvoorbeeld, in Rotterdam worden initiatiefnemers geadviseerd door verschillende diensten
van de gemeente.

		ONTWIKKELINGSFASEN VAN ONDERNEMINGEN/INITIATIEVEN
Ondersteuningsniveau
CULTUURNIVEAU

Oriëntatie

Pre-start

Beeldvorming over ondernemerschap / initiatieven, promotie

Bovenstaande voorbeelden laten zien dat het overdragen van verantwoordelijkheden tijd kost.
Het vergt veel van zowel de interne als externe organisatie om initiatieven te ondersteunen.
Het onderstaande schema helpt om de verbinding tussen de interne en externe organisatie
te leggen. Het laat zien wat de gemeente kan doen om initiatieven per fase, van oriëntatie tot
bestaand, te ondersteunen en te laten groeien.
Gebruiksaanwijzing
Het onderstaande schema is te gebruiken als denkkader om met elkaar in gesprek te gaan.
Het schema is (helaas) niet te gebruiken als simpele invuloefening. Gebruik het als hulpmiddel om met initiatiefnemers, collega-ambtenaren en bestuurders in gesprek te gaan over de
ondersteuning van initiatieven.
Bepaal gezamenlijk:
Het stadium (van oriënterend tot bestaand) van het initiatief. Per stadium van het initiatief
bestaan er verschillende vragen en behoeftes.
Aan wat voor type ondersteuning behoefte is bij het initiatief. De verschillende niveaus (van
cultuur tot dienstverlenend) kunnen als leidraad dienen voor het gesprek. Om een gevoel te
geven wat de verschillende niveaus betekenen:

BELEIDSNIVEAU
Beleidsontwikkeling, financiën,
wet-en regelgeving

INSTITUTIONEEL NIVEAU
Ontwikkeling instituties voor
ondersteuning cultuur, beleidsen dienstverleningsniveau

DIENSTVERLENEND
Ondersteuning ondernemingen/
initiatieven, advisering & training,
financiering, werkruimte

Met dank aan Patrick Boel, www.patrickboel.nl
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Start (,2j.)

Jong (2-5j)

Bestaand

4.3 Checklist en verbeterstappen
•

Zo niet:
1.

2.
3.

•

weinig mensen die bereid zijn het thema aan te pakken, zonder agenda en buiten 		
de standaard vergaderlocaties zoals het gemeentehuis. Bespreek tijdens de 		
bijeenkomst(en) met de partners de intenties en drijfveren rondom het probleem.
Maak op basis van de gedeelde intenties een concept om het probleem aan te pakken. Geef tijdens de informele bijeenkomsten ook ruimte aan partners om eruit te
stappen als de intenties of drijfveren te ver uit elkaar liggen.

De interne organisatie is er klaar voor om verantwoordelijkheden over te dragen.
Niet elke organisatie is er klaar voor om taken over te dragen. Kijk daarom kritisch
en eerlijk naar uw eigen organisatie en beslis in welke mate taken over te dragen 		
zijn, er echt losgelaten kan worden en samenwerkingspartners vertrouwd kunnen
worden.

Formuleer binnen B&W en/ of gemeenteraad een ambitie. Er is bestuurlijke ambitie
nodig om taken over te dragen. Intern heb je op hoog niveau commitment nodig om
door te kunnen gaan naar de volgende stap.
Stel een verbinder aan binnen de organisatie. Afhankelijk van de situatie treedt de
verbinder op als kwartiermaker, aanspreekpunt richting inwoners.
Inventariseer waar op dit moment verantwoordelijkheden overgedragen worden
(denk bijvoorbeeld aan openbare ruimte, dorpshuizen/ wijkvoorzieningen).
De potentiële partners zijn geïdentificeerd.
Er moeten wel partners zijn om taken en verantwoordelijkheden aan over te kunnen
dragen. Samenwerken met betrouwbare partners is essentieel om taken en verantwoordelijkheden over te dragen.

2.

Zorg voor ruimte en steun bij bestuurders en/of de raad om te experimenteren met
het concept. Steun en verbreding kunnen ook bij collega-bestuurders van gemeenten en andere publieke instellingen gezocht worden.

3.

Gezamenlijk testen. Begin op kleine schaal, en stap voor stap, om het ontwikkelde
concept te testen en uit te proberen in de praktijk. Testen kan gemakkelijker in een
omgeving (zoals een proeftuin in Peel en Maas) waar er geëxperimenteerd kan worden en fouten gemaakt mogen worden.

4.

Er worden op tijd afspraken gemaakt welke verantwoordelijkheden overgedragen
worden. Gebruik het schema van Peel en Maas om te bepalen wat voor een type 		
proces het is en wat voor een type (product of proces) afspraken daar bij horen.

•

De verantwoordelijkheden zijn duurzaam overgedragen
Om het initiatief structureel te borgen zodat verantwoordelijkheden overgedragen
blijven, is een meerjarig afsprakenkader en flexibel groeiplan nodig.

Zo niet:
1.

2.

Doe een krachtenveld analyse. Identificeer de belangrijke partners in de gemeen
schap. Welke mensen zijn echt gecommitteerd om publieke verantwoordelijkheden
van de gemeente over te nemen? Welke mensen hebben de laatste tijd ingesproken
bij raadsvergaderingen? Welke mensen hebben de capaciteit en slagkracht?

Er worden nieuwe initiatieven gestart waarbij verantwoordelijkheden worden overgedragen.Verantwoordelijkheden overdragen is een gezamenlijke zoektocht.
Wanneer er wederzijds vertrouwen is, kan er begonnen worden. Een belang-		
rijk uitgangspunt is om te accepteren dat er fouten gemaakt zullen worden,
aan beide kanten.

Zo niet:
1.

Houd het op de agenda van de interne organisatie. Door een ambtenaar verant		
woordelijk te maken, zoals in Culemborg, en/of door te zorgen dat je het initiatief
evalueert in bijvoorbeeld rekenkameronderzoek of het burgerjaarverslag.

2.

Zorg dat de heldere afspraken op product- en/ of procesniveau nagekomen
en overgegeven worden op nieuwe initiatiefnemers. In Peel en Maas wordt 		
er na bijna 20 jaar nog steeds met het concept zelfsturing gewerkt. Ambtenaren,		
bestuurders en inwoners geven het stokje door en zorgen voor interne en 			
externe borging.

3.

Transparantie. Wees transparant in wat de afspraken zijn en wat de voortgang van
een project is. Een website (of een Facebook pagina, zie meer voorbeelden) is een
goed middel om afspraken op vast te leggen en te rapporteren over de voortgang.

Zo niet:
1.

Organiseer informele bijeenkomsten. Het vertrouwen en de relaties die opge
bouwd worden in bijvoorbeeld informele bijeenkomsten zijn cruciaal. Begin met
42
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Geïnteresseerden kunnen zich op de website bijvoorbeeld aanmelden voor een 		
nieuwsbrief en/of Twitter account om op de hoogte gehouden te worden van recen
te ontwikkelingen.
4.

Geef initiatieven de kans om te groeien. Gebruik daarvoor bijvoorbeeld de praat
plaat om initiatieven te ondersteunen. Erken dat er verschillende stadia van een 		
initiatief zijn, van oriënterend tot bestaand, met verschillende behoeftes voor onder
steuning (van niets doen tot een vergaderlocatie op het gemeentehuis beschikbaar
stellen). Maak gezamenlijk een groeiplan om initiatieven passend te kunnen ondersteunen.

V
/
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Buitenlands voorbeeld
Het coöperatieve wonder van Mondragon
In het Spaanse dorp Mondragon zijn 33.000 socio’s (Mondragonezen) eigenaar
van verschillende coöperatieven. Met een van de laagste werkloosheidscijfers en de
hoogste inkomens in Spanje is het al sinds de jaren vijftig een succesverhaal. Solidariteit
is een van de kernwaardes. Als het economisch zwaar weer is leveren alle socio’s persoonlijk een deel van hun salaris in om gezamenlijk te overleven als bedrijf.
De overheid in Mondragon heeft een belangrijk aandeel in het succes van de coöperatie.
Door een gunstig belastingtarief hoeven coöperaties minder belasting te betalen.
Door innovatiecentra te co-financieren stimuleert het ondernemerschap in de regio.
In ruil daarvoor besteedt de coöperatie Mondragon 10% van hun winst voor sociale projecten zoals omscholing van werknemers. Sinds de oprichting van de coöperatie is er nog
nooit iemand ontslagen. Als werknemers ziek worden zijn zij verzekerd bij de ziektekostenverzekering van de coöperatie. Een win-win situatie. Gunstig vestigingsklimaat en
concurrentiepositie voor de coöperatie. De gemeente die het laagste werkloosheidscijfer
van Spanje kent door de sociale investeringen van de coöperatie.
Meer lezen: www.mondragon-corporation.com

X
Of bekijk de documentaire van Tegenlicht
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5. Samen
focussen op
innovatie

Vragen die in dit hoofdstuk aan de orde komen: Op welke wijze kunnen innovatieve
initiatieven gestimuleerd worden? Maar ook: hoe om te gaan met innovatieve
initiatiefnemers die aankloppen bij de gemeente, wat komen zij tegen?
En wat vraagt dat van de eigen gemeentelijke organisatie?
Snelwijzer, op zoek naar inzichten en lessen:

Innovaties rond publieke taken en in de openbare ruimte kunnen een gemeente
mooier en vitaler maken. Betrokken burgers, bedrijven en maatschappelijke
instellingen zijn hiervoor een belangrijke bron. De vraag is hoe je als gemeente voor
deze groepen de context kunt creëren om dit soort innovaties te stimuleren en te
realiseren.
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I
I
I

over Stadslab Leiden en waarmee je als gemeente rekening moet houden om 		
initiatieven te ondersteunen [5.1]

.

een checklist en verbeterstappen om in uw gemeente innovatieve initiatiefnemers te
faciliteren [5.3]

over Erik Gerritsen en zijn pionierende rol vanuit Bureau Jeugdzorg Amsterdam en
Amstelland [intermezzo]
over hoe Rotterdam innovaties uitlokt met het Stadsinitiatief [5.2]
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5.1
Stadslab Leiden

Ecosysteem voor maatschappelijke innovatie
Om meer innovatie in het publieke domein te krijgen is een parallel met technologische innovatie waardevol. Een goede ondernemer met een goed idee alleen is niet genoeg voor succesvolle
innovatie. Er is financiering nodig van zowel prille ideeën in het lab als voor het grootschalig
lanceren van meer bewezen innovaties. Er zijn incubators (broedplaatsen) waar ondernemers
ondersteund worden bij het opzetten van een bedrijfje en uitwerken van ideeën. Netwerken
moeten worden opgezet met ondernemers, ambassadeurs, financiers en gebruikers, et cetera.
Goed op elkaar aangesloten financiering, broedplaatsen en netwerken vormen de vruchtbare
grond waar goede ideeën vandaan komen en gerealiseerd worden. Er is een goed ‘ecosysteem’
nodig voor innovatie.
Ook voor sociale innovatie is een goed ecosysteem nodig. Het is niet raar dat juist in gemeenten met een lange traditie hierin zoals Peel en Maas en grote steden met een grote creatieve
klasse als Amsterdam en Rotterdam veel innovaties ontstaan. Daar is een vruchtbare bodem. In
dit hoofdstuk geven we voorbeelden hoe je als gemeente hieraan kan bijdragen.
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48

Van het aanpakken
Stadslab Leiden is niet alleen een voorbeeld van een broedplaats voor innovatieve
ideeën van burgers, maar is ook een initiatief van betrokken Leidenaars. Gijsbert van
Es en Jeroen Maters kwamen in 2009 met
het idee. In interviews met het Leidsch Dagblad vertellen ze: “We zijn samen een keer
een biertje gaan drinken en bedachten dat
we ieder een aantal leuke mensen bij elkaar
zouden zoeken. Met die mensen hebben
we op de zolder van Scheltema een bijeenkomst belegd. De vraag was: hoe gaan we
helpen om Leiden mooier, vernieuwender
en spannender te maken? Daaruit is het
Stadslab voortgekomen.
Hun instelling: “niet blijven klagen, maar
iets doen! Wij zijn allebei heel erg van het
aanpakken”. De initiatiefnemers en veel
anderen die betrokken zijn bij Stadslab,
zijn ook op andere plaatsen in Leiden actief.

Het wordt ook als zodanig erkend in media en politiek en genereert daarmee veel
aandacht.
De diversiteit aan projecten is groot; van
een kunst-in-de-etalageproject via een
toekomstvisie voor de Breestraat naar het
Singelpark. Dit laatste plan is een initiatief
om van de singelrand rondom de historische Leidse binnenstad een doorlopend
stadspark van meer dan 6 kilometer te
maken. Het Singelpark is ondertussen verder gegaan als een aparte stichting, vooral
om financiële redenen zoals het aantrekken
van sponsoren, cofinanciering en subsidie.
De initiatiefnemers van het eerste uur zijn
nog steeds betrokken bij deze stichting.
Rol gemeente
Stadslab is officieel een stichting en kent
verschillende sponsoren en aandeelhouders waarvan de gemeente Leiden er één
is. De gemeente heeft een aantal projecten,
waaronder het Singelpark opgenomen in
de begroting. De gemeente is een bekende
en gebruikelijke samenwerkingspartner,
maar zeker niet de enige.

Groei
Nu zijn meer dan 70 mensen van verschillende achtergrond actief in projectgroepen
en meer dan 1.000 enthousiaste Leidenaren
zijn op andere manieren betrokken.
Iedereen is welkom om mee te denken of
deel te nemen. Stadslab Leiden fungeert als
atelier voor ontmoetingen, een laboratorium waar creatieve ideeën opbloeien en is
een broedplaats voor vernieuwing.

De gemeente heeft expertise, geld, vergaderruimte en wordt betrokken als de
initiatiefnemer denkt dat die bijdrage
waardevol is.
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Hoe Stadslab ideeën ondersteunt
Stadslab is een ideeënfabriek. Iedereen kan ideeën aandragen en als het voldoet aan een
aantal voorwaarden (kans op realisatie, bij voorkeur quick wins, goede onderbouwing, vernieuwend) wordt uit een database met ca. 1.000 actieve Stadslaboranten de meest geschikte
groep van Leidenaren benaderd om er een project van te maken. Zoals Stadslab het zelf
formuleert: “Allereerst kijken we of jouw idee binnen het Stadslab past en of het uitvoerbaar
is. Vervolgens bieden de stadslaboranten hulp bij bijvoorbeeld het projectmanagement of het
verzamelen van financiële middelen. Door het grote netwerk is er genoeg variatie aan kennis beschikbaar. Voor het opstarten van een project hoef je geen hoogleraar of deskundige te
zijn. Stadslab Leiden werkt daarnaast samen met vaste adviseurs: sleutelpersonen op diverse
werkterreinen in Leiden, met een grote deskundigheid en netwerk. De adviseurs kunnen
Lessen en Inzichten

!
!
!
!
!
!

X

Stimuleer ambtenaren in het opbouwen en onderhouden van een netwerk in 			
de samenleving. Inwoners gebruiken datzelfde netwerk om hun plannen en 			
dromen te uiten.
Faciliteer het momentum in de ondersteuning van een initiatief, in plaats van 			
sturen op deadlines.
Tegenlicht documentaire over Stadslab

Iedere fase van een initiatief vraagt een andere ondersteuning. Op het moment 			
dat de plannen redelijk zijn uitgewerkt, is het belangrijk dat er binnen de eigen			
organisatie een vast contactpersoon komt. Tegelijkertijd heeft een initiatief 			
vaak een grillig verloop. Soms zijn verschillende vormen van ondersteuning 			
tegelijk nodig zijn. Bijvoorbeeld én expertise én een vergunning én handhaving bij
een evenement.
Zorg voor een goede overdracht binnen de organisatie. Geen mail van 				
bijvoorbeeld de wethouder met daarin woorden als ‘leuk initiatief, moeten we 			
doen’, maar mensen fysiek met elkaar in contact brengen.
Heb oog voor het feit dat initiatiefnemers vrijwilligers zijn. Sta open voor de 			
mogelijkheid dat die afspraak buiten kantoortijden plaats kan vinden als dit de 			
initiatiefnemers helpt.

Praktische tips: Omgaan met burgerinitiatieven
Initiatiefnemers ervaren vaak (dezelfde) obstakels als ze willen samenwerken met de gemeente. Of het nu om een ondersteunend initiatief zoals het Stadslab of een meer concreet
initiatief als Singelpark Leiden gaat, het is voor veel gemeenten een uitdaging om op een
goede manier met initiatieven vanuit de samenleving om te gaan. Als gemeente wil je niet
defensief reageren, vanuit een ‘not invented here’ of ‘ik weet niet of dit binnen de bestaande kaders valt’ houding. Het werkboek Help, een burgerinitiatief! geeft praktische do’s and
dont’s over de omgang met burgerinitiatieven.

Pak de telefoon in plaats van een mail. Ga het contact niet uit de weg.

Meer over Stadslab: www.stadslableiden.nl
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Sprekend voorbeeld: Erik Gerritsen,
pionier in Amsterdam
Wees de verandering die je wilt zien in de wereld
Bureau Jeugdzorg Amsterdam Amstelland (BJAA) is een innovator bij de ontwikkeling van
nieuw beleid omtrent de jeugdzorg. In de zomer van 2011 hebben de eerste 10 medewerkers van BJAA een gezinsgerichte training gevolgd. Het was een reflectie op het verschil
tussen de manier waarop zij willen werken en die waarop zij daadwerkelijk werken. De
inzichten die zij daarmee hebben opgedaan zijn zo wezenlijk dat de medewerkers nu niet
meer terug zouden willen naar de tijd voor de gezinsgerichte training. Op dit moment
hebben alle medewerkers deze training doorlopen. Het resultaat: bij alle gesprekken die zij
voeren met netwerkpartners is het gezin aanwezig. Er wordt geen genoegen meer genomen met second best oplossingen. Dit heeft een enorme impact op de andere partners.
Hierdoor sijpelen ook daar de principes van gezinsgericht werken door.
Beleidsreflex en beleidslogica
De gedachte van het decentraliseren van de jeugdzorg leeft al een aantal jaar. Erik Gerritsen is gestart met het nemen van initiatieven richting de gemeente om gezamenlijk
het nieuwe jeugdbeleid vorm te geven. In eerste instantie is dat niet gelukt. Zijn analyse:
de gemeente vlucht in beleidsreflex, beleidslogica. De gemeente sluit de deuren en gaat
beginnen met het vormgeven van de jeugdzorg vanuit de ivoren toren zonder het veld te
betrekken dat beschikt over alle kennis en kunde. Pas als de gemeente een beetje het idee
krijgt van de contouren van het beleid, ontstaat er ruimte om te participeren. De vraag is
of dat op tijd is.
Invloed en macht?
Vanzelfsprekend zijn er allerlei formele overleggen waar BJAA aanwezig is. Daarnaast zijn
er veel informele contacten gericht op het uitdragen van hun werkwijze en op het verstevigen en verduidelijken van de positie van BJAA in het veld. Erik Gerritsen noemt het
relatiemanagement. Hij is aanwezig op de publieke tribune bij belangrijke politieke bijeenkomsten. Hij organiseert informele tafels waar woningbouwcoöperaties, de politie en
de organisatie voor volwassenenpsychiatrie aanwezig zijn om op de hoogte te blijven van
elkaar en om waar mogelijk bondgenootschappen te smeden. Daarbovenop organiseert
hij workshops voor gemeenten, spreekt hij op symposia, schrijft hij columns en heeft hij
een wethoudertour georganiseerd.
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5.2
Stadsinitiatief
Rotterdam
Waar het Stadslab Leiden ideeën bottom-up en organisch ontwikkelt, gaat de gemeente
Rotterdam met haar stadsinitiatief direct voor totstandbrenging van één groot plan,
ingediend door individuele Rotterdammers en direct gekozen in een
open verkiezing.
Middel voor zowel stadsverandering als beleidsverandering
Het Stadsinitiatief van Rotterdam past in het beleid dat de stad al jaren voert om structureel de
innovatie- en realisatiekracht van Rotterdammers te gebruiken. Wat dat betreft is het initiatief
niet alleen een middel voor inwoners om hun ideeën te realiseren maar ook een middel voor de
gemeente om te leren om vaker en meer met mensen te werken.
Na de eerste ronde stadsinitiatieven in 2012 is in 2013 een tweede ronde georganiseerd met
een budget van 2,5 miljoen euro voor de beste initiatieven. Welke dat zijn, beslisten alle Rotterdammers vanaf 12 jaar. Zij konden online stemmen uit een selectie van ingediende initiatieven,
gemaakt door een board. Net als de ‘ambassadeurs’ van het stadsinitiatief bestaat de board
uit een diverse mix Rotterdamse ‘iconen’: een zangeres, de organisator van de Rotterdamse
Marathon, het Havenbedrijf, Feyenoord, etc. In de board zitten dus geen politici en nauwelijks
ambtenaren. Het initiatief met de meeste stemmen van Rotterdammers krijgt budget en wordt
uitgevoerd.
Louwes legt uit
Wethouder Korrie Louwes legt helder uit waarom het stadsinitiatief belangrijk is: “Op de vraag
‘waarom in deze tijd van bezuinigingen toch weer een tweede ronde van het Stadsinitiatief’,
geef ik altijd het antwoord dat we als stad willen blijven investeren in goede ideeën en ruimte
bieden aan onze inwoners om deze ook zelf te realiseren.”
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Wethouder Korrie Louwes over het Stadsinitiatief

Winnaar van 2012 en 2013
Het resultaat en de winnaar van de eerste ronde Stadsinitiatief: De luchtsingel. Een houten
loopbrug van 350 meter die de omgeving van het Hofplein nieuw leven inblaast. De luchtbrug verbindt verschillende functies zoals sport (sportschool), horeca (café Biergarten),
landbouw (DakAkker) en cultuur (cultuurplein Hofbogen).
In 2013 heeft het initiatief Schaatsbaan Rotterdam gewonnen. Een vierhonderd meter
overdekte kunstijsbaan en funschaatsbaan
op sportpark Toepad wordt gerealiseerd.

nl) niet gewonnen in de eerste ronde maar
is toch gerealiseerd middels crowdfunding.
Een ander multiplier effect is de verbinding
van verschillende beleidsterreinen. Initiatiefnemers denken niet in bestaande (beleids)kaders. Om er zeker van te zijn dat het
gekozen initiatief gerealiseerd wordt, moet
het niet achteraf tegen belemmeringen
rond vergunningen oplopen. Dat vereist de
goede interne afstemming en voorbereiding.

Spin-off
Tijdens de eerste ronde stadsinitiatieven is
voor een bedrag met een waarde van 130
miljoen aan plannen ingediend, met plannen van 45 miljoen uit de markt, de overige
aangedragen door burgers. Met behulp
van aandacht en advies van verschillende
diensten en afdelingen binnen de gemeente
zijn ook de verschillende niet-winnende
initiatieven doorgegaan om hun plan uit te
voeren. Zo heeft bijvoorbeeld het initiatief
over stadslandbouw (www.uitjeeigenstad.

Perspectief vanuit de gemeenteraad
Niets komt uit het niets en dit geldt ook
voor het Stadsinitiatief. In 2011 heeft de
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gemeenteraad van Rotterdam het budget
beschikbaar gesteld, met enkele randvoorwaarden. Het initiatief bouwt voort op
lessen uit het eerdere RotterdamIdee, een
gemeentelijk participatiefonds voor initiatieven. Zo werd vastgesteld dat organisaties
die al subsidie van de gemeente ontvingen
niet met een voorstel mochten komen. Ook
moest het om nieuwe ideeën gaan. De uitvoering en aankleding van het proces was
en is een expliciete verantwoordelijkheid
van het college.

financiële tegenslagen? Bij de eerste stem
ming konden inwoners bijvoorbeeld niet tegen een voorstel stemmen. Naar aanleiding
van de resultaten van de eerste ronde heeft
de gemeenteraad uitgebreid gediscussieerd
over de kaders en zijn er voorstellen ingediend voor alternatief gebruik van beschikbare middelen. Zo mag er dit jaar ook tegen
een voorstel worden gestemd. Wanneer de
winnaar niet het gehele budget aanvraagt,
gaat het resterende deel naar de nummer 2
en zo verder, waardoor dus meerdere initiatieven kunnen worden ondersteund.

Bij de uitkomst van de eerste ronde werden
wel vraagtekens geplaatst. Is dit nu echt wat
Rotterdam wil? Zeker in een periode van
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Lessen en inzichten:

!

!

Vertrouwen geven. Het resultaat van de eerste ronde is nu echt zichtbaar. Dit geeft
vertrouwen dat er echt iets gebeurt met de stemmen van Rotterdammers.

!

Helderheid bieden. Zorg ervoor dat er helderheid en openheid via een website bestaat over het budget, het proces en de criteria.

!

Een percentage van het budget reserveren voor innovatie. Een paar miljoen lijkt
veel, maar op en miljardenbegroting in Rotterdam is het een (klein) percentage. 		
Waarhet om gaat is dat een klein percentage van de begroting gereserveerd wordt
voor innovatie.

!

Durf te kiezen. Rotterdam heeft bewust gekozen om met het Stadsinitiatief enkele
initiatieven te ondersteunen, in plaats van tientallen kleinere initiatieven. De consequentie is dat er meer initiatiefnemers zich aanmelden die al enkele jaren bezig 		
zijn en de capaciteit hebben om grotere bedragen te verwerken. Wat de juiste keuze
is, is afhankelijk van de doelstellingen en ambities van de gemeente.

!

Organiseer verbinding tussen binnen- en buitenwereld. De gemeente
Rotterdam heeft een team stadsinitiatief ingesteld. Het is belangrijk dat het team buiten de lijnorganisatie kan en mag opereren om de interne organisatie en de initiatiefnemers te verbinden.

X

Meer over het stadsinitiatief Rotterdam:
De officiële pagina: www.rotterdam.nl/stadsinitiatief
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V

/
5.3 Checklist en verbeterstappen
•

Er is een bestuurlijke ambitie en interne ondersteuning voor innovatieve plannen.
Draagvlak binnen de gemeentelijke organisatie is een vereiste om ondersteuning (in tijd 		
en/of geld) aan innovatieve ideeën te kunnen bieden.

Zo niet:
1.

Spreek publiekelijk de ambitie uit om innovatieve ideeën te bevorderen. Dit moedigt 		
mensen aan om met initiatieven naar voren te komen.

2.

Ga goed om met individuele innovatie (burger-)initiatieven. Het eerdergenoemde werk		
boek Help een burgerinitiatief! biedt tal van tips en voorbeelden.

•

U kunt meerdere innovatieve ideeën van individuen, netwerken en broedplaatsen in 		
uw gemeente noemen. Het gaat om innovatieve ideeën van buiten de interne organisatie. Als u hier geen zicht op heeft, is het de vraag of deze er niet zijn, of dat de
gemeente moeite heeft om ze in beeld te krijgen.

gen. Richt op thema’s die zowel binnen de gemeente leven en waar bestuurlijke uitdagingen liggen. Breng deze mensen met elkaar in contact en laat ze komen met 			
ideeën. Biedt nazorg en stimuleer eigenaarschap zodat ideeën niet wegebben.
Dit kan een langdurig proces zijn.
•

Innovatieve ideeën van inwoners worden gerealiseerd.
Ideeën zijn mooi, maar pas wanneer ze gerealiseerd worden is er sprake van inno			
vatie. Hoewel de gemeente hieraan kan bijdragen, kunnen barrières ook op andere 		
plekken liggen: gebrek aan ondernemersvaardigheden, knelpunten in regelgeving, 		
gebrek aan durfkapitaal, et cetera.

Zo niet:
Zo niet:
1.

2.

3.

Ga actief op zoek naar innovatieve ideeën door bijvoorbeeld een prijsvraag zoals in 		
Rotterdam te organiseren.
Ga langs bij bestaande broedplaatsen en netwerken in uw gemeente waar u span			
nende ideeën verwacht. Het Stadslab in Leiden is een voorbeeld. Proef de sfeer, 			
ontmoet de trekkers en nodig hen uit om met ideeën naar u toe te komen.
Als deze broedplaatsen er niet zijn, kunt u ze stimuleren door informele bijeenkomsten 		
met bijzondere, creatieve en ondernemende inwoners te organiseren of aan te moedi-		
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1.

Sluit aan bij het momentum en de specifieke ondersteuningsbehoefte van een initiatief.

2.

Spreek met initiatiefnemers en bijvoorbeeld lokale kennisinstellingen om een gevoel te 		
krijgen hoe een vruchtbare bodem voor innovatie gecreëerd kan worden.

3.

Sluit hierbij aan met specifiek beleid. Zo is bijvoorbeeld het Stadslab in Rotterdam ge
richt op grotere initiatieven. Het is onder meer succesvol omdat er al veel kleinere initia-		
tieven zijn ontwikkeld en er voldoende broedplaatsen zijn.
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6. Dankwoord
Deze handreiking is gemaakt met medewerking van de volgende personen:
Inhoud en research
Instituut Maatschappelijke Innovatie
Rense Bos
Elsbeth Koek
Yung Lie
Mattijs Taanman

7.Verbreding &
Verbinding
Theorie/ rapporten:
UvA & UT, Burgers maken hun buurt:
http://www.platform31.nl/publicaties/burgers-maken-hun-buurt-1
TU, Best Persons en hun betekenis voor de achterstandswijk:
http://www.boomlemma.nl/bestuurskunde/catalogus/best-persons-1#

Begeleidingscommissie
Mw. M. van Kampen – Nouwen (burgemeester Gemeente Teylingen)
Mw. J. Busschots - Timmer (Gemeente Leiden),
Mw. E. Boot (burgemeester Gemeente Giesselanden)
Dhr. H. van Leeuwen (burgemeester Gemeente Beverwijk)
Dhr. H.P. Klazenga (raadslid Gemeente Leidschendam- Voorburg)
Dhr. P. Boel (maatschappelijk ondernemer)
Mw. H. van Hout (directeur Instituut Maatschappelijke Innovatie)

UvA, Als meedoen pijn doet, affectief burgerschap in de wijk:
http://www.bol.com/nl/p/als-meedoen-pijn-doet/9200000011516473/
UvA, Burgers tegen beleid: een analyse van dynamiek in politieke betrokkenheid:
http://dare.uva.nl/document/135185
UU, Pleitbezorgers, procesmanagers en participanten: interactief beleid en de rolver
deling tussen overheid en burgers in de Nederlandse democratie:
http://www.eburon.nl/pleitbezorgers_procesmanagers_en_participanten

Ontwerp
Wolfpack i.s.m. WOAU! en Tiktoko

WRR, Vertrouwen in burgers:
http://www.wrr.nl/actueel/nieuwsbericht/article/vertrouwen-in-burgers-1/

Ministerie van Binnenlandse Zaken En koninkrijksrelaties

ROB, Loslaten in vertrouwen:
http://www.rob-rfv.nl/rob/actueel/nieuwsbericht/115/Loslaten+in+vertrouwen

Bovendien bedanken wij de geïnterviewden en de contactpersonen die informatie
over de voorbeelden hebben geleverd.

Necker van Naem, Dorps en wijkraden in Nederland:
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/04/03/rap
port-dorps-en-wijkraden-in-nederland.html

Alle foto’s zijn afkomstig uit de beeldenbank van de Rijkshuisstijl.

Praktische tips:
Hoe de gemeente Utrecht met Participatie omgaat:
http://www.participedia.nl/
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Om met burgerinitiatieven om te gaan:
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2010/11/08/		
werkboek-help-een-burgerinitiatief.html
Tijdschriften over de veranderende relatie tussen overheid en samenleving:
http://www.tijdvoorsamen.nl/kies
Modules verdiepingsslag overheidsparticipatie voor gemeenteraadsleden, collegele		
den en ambtenaren:
http://www.lvkk.nl/252-verdiepingsslag-overheidsparticipatie
	KNHM Magazine Werkplaats 14 Overheidsparticipatie en een participatiepiramide:
http://www.knhm.nl/Publicaties/Magazine+de+Werkplaats/default.aspx
Tips om met de informele aanpak beter contact te hebben met burgers over proce		
dures en regels:
http://prettigcontactmetdeoverheid.nl/

Platform 31 Kennisbank over stedelijke ontwikkeling:
http://kennisbank.platform31.nl/
	KNHM, vele interessante projecten in Nederland:
http://www.knhm.nl/Projecten/default.aspx
Verbinding
Waar collega’s actief met elkaar aan de slag zijn:
Initiatiefnemers en ambtenaren werken samen aan de Kracht in Nederland. Een site
om snel te zien wat er in jouw regio georganiseerd wordt:
http://krachtinnl.nl/
Het deelprogramma In Actie Met Burgers van de VNG organiseert bijeenkomsten 		
waar het o.a. gaat over burgerparticipatie:
http://www.actieprogrammalokaalbestuur.nl/agenda

Hoe als raad en college met burgerparticipatie om te gaan:
www.vng.nl/files/vng/publicaties/2012/naar_buiten.pdf
Instrumenten/ methodieken:
Internationale Association Public Participation (IAP2):
http://www.iap2.org/
Internationale site vol met voorbeelden en methodieken:
http://www.communityplanning.net/
ProDemos heeft veel methodieken op een rijtje gezet:
http://www.participatiewijzer.nl/Alle-methodes

Als je collega’s om tips/ advies wil vragen ga naar:
Een site voor en door ambtenaren met hart voor het openbaar bestuur:
http://ambtenaar20.ning.com

Praktijkvoorbeelden/ databanken:
VNG Databank over burgerparticipatie:
http://praktijkvoorbeelden.vng.nl/databank/burgerparticipatie.aspx
Movisie Sociale Interventies databank:
http://www.movisie.nl/databank-effectieve-sociale-interventies/zoeken-databank
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Een LinkedIn groep waar actief kennis gedeeld wordt:
			Kracht in NL
			
63
63

