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Buiten zijn veel interessante

genoeg om er een nota aan te wijden. Over

ontwikkelingen. De samenleving

één ding zijn alle gremia het eens: de opkomst

neemt steeds vaker het voortouw

van de participatiesamenleving is positief en in

en regelt het zelf. Dat vergt nieuwe

veel gevallen noodzakelijk. Grote vraag is hoe.

vormen van samenwerking en een

Dat is nog steeds een beetje een zoektocht.

andere rol en taak van de gemeente.
Wat voor gemeente wil je zijn? Het

Een nieuw soort onmisbaar

is altijd slim om die vraag regelmatig

Eén van de voortschrijdende inzichten is

te stellen, maar nu meer dan ooit.

overheidsparticipatie. Dat is geïntroduceerd
door - ere wie ere toekomt - Roelof Hortulanus.

De samenleving is rap aan het veranderen. Met

Tot die tijd was burgerparticipatie de heilige

dank aan het internet kunnen bewoners zich

graal. Overheidsparticipatie gaat een stapje

makkelijk organiseren. De cultuur is mondiger aan

verder: bewoners participeren niet in

het worden. Het is steeds minder vanzelfsprekend

overheidsprojecten, maar de overheid sluit aan

dat de samenleving afwacht tot de overheid

bij ideeën en ontwikkelingen in de samenleving

in actie komt. Overal, en op alle mogelijke

- een waardevolle en logische toevoeging.

terreinen, nemen bewoners zelf het initiatief.
Bij overheidsparticipatie draait het om de

de rol van gemeenten

Participatiesamenleving 2.0

vraag hoe overheden actieve bewoners

Dat wisten we natuurlijk al. De rapporten over

kunnen ondersteunen. Die steun is bijna

de participatiesamenleving buitelen sinds 2010

altijd nodig. Faciliteren, organiseren,

over elkaar heen. Elke raad en ieder planbureau

financieren, kwesties rond regelgeving - in

heeft er al een lans voor gebroken, net als het

bijna ieder burgerinitiatief is de overheid een

Ministerie van BZK. Zelfs het Kabinet achtte de

onmisbare partner. Overheidsparticipatie

stimulering van de ‘doe-democratie’ belangrijk

impliceert een gelijkwaardige samenwerking.

Overheidsparticipatie vereist flexibiliteit

Burgers én overheid

en maatwerk. Het zijn waarden die lang

CMO STAMM is 100% vóór burger- en

niet altijd aansluiten bij de manier waarop

overheidsparticipatie. We zijn zelf heel actief

overheden nu denken en werken.

op dit terrein en volgen alle ontwikkelingen
met bovengemiddelde interesse. Dagelijks

Sleutelen aan je DNA

praten we met de mensen die het moeten

Ook die boodschap is nu wel genoegzaam

gaan doen in gemeenten - waar lopen ze

bekend. Iedere ambtenaar, raadslid, wethouder

tegen aan, waar zien ze de kansen? We volgen

of burgemeester is de afgelopen jaren

de denkers en onderzoekers nauwgezet

bijgespijkerd over de zegeningen en noodzaak

en kritisch. We kijken hoe voorlopers

van overheidsparticipatie. Het animo om ermee

het doen, in binnen- en buitenland.

aan de slag te gaan, is in veel gemeenten groot.
De uitvoering van al die goede voornemens

Met deze kennis en ervaringen hebben we

blijft echter een beetje achter. Dat heeft alles

een model gebouwd waarmee overheden

te maken met de aard van het beestje.

echte stappen kunnen maken richting meer
overheidsparticipatie. We noemen het

Overheidsparticipatie is meer dan een

de Routeplanner Overheidsparticipatie.

instrument. Het is meer dan een werkwijze. Wil

Een belangrijk uitgangspunt is dat de

je overheidsparticipatie uit laten stijgen boven

Routeplanner recht doet aan alle verschillen

het niveau van een paar incidentele projecten,

die er zijn: qua vertrekpunt, ambitie, schaal

dan zal je als gemeente iets in je DNA moeten

en energie in de lokale samenleving.

veranderen. Je moet wel
ergens beginnen en daarover
gaat deze publicatie.

De Routeplanner doet recht
aan alle verschillen die
er zijn: qua vertrekpunt,
ambitie, schaal en energie
in de lokale samenleving.

Een korte leeswijzer
De kern van deze publicatie gaat over de Routeplanner
en de bijbehorende zes pijlers. Voordat we daarmee
beginnen, staan we eerst kort stil bij de vraag waarom
overheden het lastig vinden om overheidsparticipatie
echt handen en voeten te geven.

Het is handig om kort in te zoomen op de belemmeringen
waar we met de zes pijlers vervolgens op inspelen.
Aan het eind van de publicatie vind je nog een handig
kennisoplaadpunt; een aantal wegen waarlangs je meer
informatie en ondersteuning kunt vergaren. Veel leesplezier.

wat er
in de
weg zit

Overheidsparticipatie druist op een
aantal punten vrijwel loodrecht
in tegen de bestaande rol en
werkwijze van overheden.
Het rapport Leren door te doen,
door de bestuurs-deskundigen
van de NSOB, biedt een goede
analyse. Er zijn vijf belemmeringen
waar maatschappelijke initiatieven
nogal eens tegenaan lopen.

1

Gevestigde belangen van
organisaties, vaak beschermd
door ambtenaren

Woningcorporaties, zorginstellingen,
welzijns-organisaties, groenbedrijven - voor
alle taken werken overheden samen met
vaste netwerkpartners. Burgerinitiatieven
kunnen botsen met de taken en
belangen van dit soort organisaties.

Het is logisch dat ambtenaren gevoelig zijn voor
de grieven van hun vaste partners; vaak werken
ze al jaren samen. Bij overheidsparticipatie
is het heel belangrijk dat overheden hier

vooraf

vijf belemmeringen

De centraal geleide,
top-down gestuurde
samenleving is aan
het kantelen naar een
decentrale, bottom-up
samenleving.

Jan Rotm ans hoogleraar transitiekunde
& transitiemanagement Erasmus Universiteit
Rotterdam

neutraal en pragmatisch instaan. Organisaties
zouden niet bij voorbaat een sterkere positie
moeten hebben dan burgers. Idealiter zorgt
de overheid voor een goede samenwerking.
Door een open netwerk te faciliteren.

2

Risicomijding en
controledrang als
belangrijke kernwaarden

3

Het doolhof van kokers
en piketpaaltjes

4

Onnavolgbare
regels en gewoonten

5

Scepsis en ongeloof
over de wensen en capaciteiten
van bewoners

Ambtelijke apparaten en bestuurders werken

De inrichting van de gemeentelijke en

In het verlengde van het eerdere doolhof,

Het is misschien een beetje een taboe, maar

in een hiërarchisch systeem, met op de

provinciale organisatie is verregaand

is er een bijkans onzichtbare structuur

net zoals bewoners soms sceptisch zijn over

achtergrond een altijd kritisch electoraat.

verkokerd en staat vol piketpaaltjes. Als

van ongeschreven regels, gewoonten en

hun overheden, geldt dat andersom ook. Dat

Dit zorgt voor een dynamiek waarbij

ambtenaar wen je daaraan en leer je het spel

werkpraktijken waar krachten van buiten

kan allerlei facetten betreffen, te beginnen

risico’s bij voorkeur worden vermeden.

volgens de schijven en regels te spelen.

nauwelijks grip op kunnen krijgen.

met scepsis over de energieke samenleving:
hoezo willen bewoners allerlei taken

Controle en grip op de zaak, het liefst vooraf,

Voor maatschappelijke initiatieven is het

Bij succesvolle overheidsparticipatie moet dit

overnemen of zelf met initiatieven komen?

zijn belangrijk. Het laat zich raden dat

natuurlijk een bijzonder listig doolhof. Nog listiger:

dan ook helemaal geen kwestie zijn. Het is aan de

maatschappelijke initiatieven hier niet altijd

gave ideeën vanuit de samenleving passen er

participerende overheid om het burgerinitiatief

Ook veelgehoord: kunnen ze het eigenlijk wel?

aan kunnen voldoen. Buiten de deuren van

simpelweg niet in. Wat vervolgens gebeurt,

door dit onzichtbare krachtenveld te loodsen.

Zijn we niet veel beter uit met professionals?

het gemeente- of provinciehuis is maatwerk

is dat initiatieven, eenmaal aangekomen in

Dan zijn er nog de zorgen over het democratisch

en ruimte nodig. Dat betekent dat je dit

overheidsland, worden ingesloten en ontmanteld

gehalte: is de energieke samenleving niet vooral

intern ook moet inregelen. Het is belangrijk

door de verkokerde structuur. De kracht ontsnapt,

een leuk hobbyprojectje van een klein groepje

dat er binnen de overheidscultuur ruimte

de energie gaat eruit. Overheidsparticipatie

hoogopgeleide bewoners? Al deze kritische

en vrijheid ontstaat voor enig risico. Het

vraagt erom dat waar nodig, de participerende

vragen zijn legitiem. Je hebt als overheid een

zal het werk alleen maar leuker maken!

overheid haar eigen structuren overstijgt.

belangrijke taak in het bewaken van kwaliteit
en gelijkheid. Het probleem ontstaat als scepsis
het zicht verblindt op andere antwoorden
dan je als overheid misschien verwacht.

Geen paniek:
het belang zit in
de beweging

De vraag die zich na dit rijtje opdringt is of de participerende
overheid überhaupt wel een haalbare kaart is. Er is een
transformatie nodig, zo klinkt het. Voor je het weet, ontstaat de
indruk dat de overheid he-le-maal anders moet. Dat is gelukkig
niet zo. Overheidsparticipatie is vooral iets wat erbij komt. De
overheid is nog steeds een autoriteit. De overheid zal nog steeds
op allerlei regels sturen. Aan een heleboel aspecten van het
leven als gemeente of provincie verandert niet zoveel.

De rol die door overheidsparticipatie erbij
komt, is die van communicatieve overheid:
een overheid die in staat is een gelijkwaardige
en transparante dialoog te hebben met haar
bewoners, bedrijven en organisaties. In die rol zal
de overheid een aantal taken die zij eerder vanuit
regels of autoriteit stuurde, nu in dialoog met de
samenleving vormgeven.

Dat alles gezegd hebbend: de belemmer- top-5
is echt wel een tegenstander om serieus te
nemen. Het is alleen zaak je hier niet door te
laten afschrikken. Teken vooral een stip op
de horizon (één van de pijlers), maar houd
de dagkoers realistisch. Wie werk maakt van
overheidsparticipatie doet dat stap voor stap
Het belang zit in de beweging. Wie blijft bewegen,
creëert haar eigen kansen en momentum.

de
route
planner

We hebben lang nagedacht over

participerende overheid te worden. Je bent

een plan van aanpak. We gingen op

de transformatie in werking aan het zetten en

werkbezoek bij gemeenten die voor

iedere stap die je neemt, lokt de volgende uit.

de troepen uitlopen. We praten
dagelijks met de mensen die het
moeten gaan doen in gemeenten waar lopen ze tegen aan, waar zien
ze de kansen en waar begin je?

Routeplanner recht doet aan alle verschillen

en energie in de lokale samenleving.

De basisingrediënten
De Routeplanner bestaat uit zes pijlers. De
eerste drie pijlers zijn in alle gevallen nodig.
Het zijn basisingrediënten. De laatste drie
pijlers bieden verschillende ingangen om met

zes pijlers voor succesvolle
overheidsparticipatie

Albert Einstein

Een belangrijk uitgangspunt is dat de

die er zijn: qua vertrekpunt, ambitie, schaal

poster

We cannot solve our
problems with the same
thinking we used when
we created them.

overheidsparticipatie aan de slag te gaan. Het
model biedt op die manier maximale flexibiliteit,
zowel in wat je doet, als in welke mate je het
doet. Maar wat en hoe je het ook oppakt, wie
dit model volgt, zet concrete stappen om een

Tandwielen
Pijlers 4, 5 en 6 zijn als verschillende wegen
naar hetzelfde doel. Voor de ene gemeente
is het prettig of handig om te beginnen met
structuurveranderingen. Bij een andere gemeente
ligt de beste opening in het handelingsrepertoire.
Uiteindelijk - en dit is een belangrijke kracht van
het model - leidt beweging in de ene pijler bijna
onvermijdelijk tot beweging in de andere pijler, als
tandwielen. Dus kies vooral de ingang - de pijler die op dit moment het meest voor de hand ligt.

Wie dit model volgt,
zet concrete stappen
om een participerende
overheid te worden

ROUTEPLANNER
OVERHEIDSPARTICIPATIE
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Weg met de belemmeringen
in je organisatie
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Een nieuw
handelingsrepertoire
Over het versterken van
vaardigheden, functies en stijlen

Over het kiezen van
structuur en systeem

Over de vraag wat voor
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de
zes
pijlers
toelichting

kies je eigen weg

Wil je meebepalen hoe bij jou in de
buur t het park ingericht wordt, zorg
dan dat je op zaterdagochtend
je laarzen aan hebt.

Ronald pl asterk Minister van BZK

pijler

Over vitale gemeenschappen
en hun relatie met de gemeente

1

een energieke
samenleving

Kwaliteiten

Ga ook eens zelf naar buiten

Heel basaal begint dat met erkenning en

De energieke samenleving vraagt dus om een

waardering. Dat is namelijk zeker geen gegeven.

overheid die initiatieven erkent en waardeert,

Burgerinitiatieven moeten zich vaak ‘invechten’.

er voor open staat, duidelijkheid biedt en actief

Niet zelden is er scepsis en weerstand. Dat

samenwerkt. In het ideale geval komt daar

Kernboodschap Open je ogen voor

overheidsparticipatie vereist een goede

kan met vertrouwen te maken hebben, maar

nog bij dat overheden actief op zoek gaan naar

de energie in de samenleving.

samenwerking met de bewoners. Om die

ook met onduidelijkheid over wat te doen

vruchtbare energieën in de samenleving. Ga

Erken en waardeer dit.

samenwerking goed vorm te geven, heeft

met een initiatief. In het verlengde hiervan

op zoek naar wat er leeft, stimuleer het. Dat

de participerende overheid wel een aantal

is er veel willekeur. Het is maar net wie je als

kun je inbouwen, voor ambtenaren, maar zeker

De eerste voorwaarde voor succesvolle

nieuwe kwaliteiten nodig. Hamvraag bij het

burgerinitiatief treft. Een belangrijke kwaliteit

ook voor raadsleden (hierover later meer) en

overheidsparticipatie is de aanwezigheid

bepalen van deze kwaliteiten is: wat heeft de

is dus dat overheden op een transparante

Burgemeester & Wethouders. Oneerbiedig

van voldoende initiatiefrijke bewoners. Een

energieke samenleving nodig van de overheid?

manier open staan voor initiatieven.

gezegd: kom uit die ivoren toren en sta echt

makkelijk begin dus, want die zijn er al!

open voor wat er in de samenleving gebeurt en

Breed scala aan behoeftes
Natuurlijk verschilt het per gemeente,

Uit onderzoek blijkt dat de behoeftes van

dorp of stad, maar het moet gek lopen als

burgers bij bewonersinitiatieven zeer divers

er nergens ideeën leven. Dat is nog heel

zijn. Er is behoefte aan informatie, kennis en

eufemistisch: trendwatchers en onderzoekers

advies. Er is vaak behoefte aan het wegnemen

signaleren overal een sterke toename van

of aanpassen van regels en procedures. Er

burgerinitiatieven. Er is sprake van een energieke

kan behoefte zijn aan vergunningen. Vaak

samenleving en het maakt daarbij maar

ook is er behoefte aan financiering. Op veel

weinig uit waar je in Nederland neerstrijkt.

van deze punten kun je makkelijk inspelen als
overheid: met praktische informatie op de

Hoe help je bewoners

website, vaste contactambtenaren in de wijk,

Bijna alle initiatieven hebben op enig moment

helder gepresenteerde subsidies etc. Maar

de overheid nodig. Het is dus een misvatting

een belangrijk deel van de hulp begint bij

dat overheidsparticipatie een kwestie is van

het hebben van een bepaalde mentaliteit.

loslaten en op de handen zitten. Integendeel:

stel je daar dienstbaar in op. Dat is de crux.

De samenleving is enorm in
beweging. Bewoners pakken
steeds meer zelf op. Daar
ligt een grote kracht, maar
je moet het wel stimuleren,
begeleiden en faciliteren.
Y vonne turenhout
Directeur-bestuurder CMO STAMM

pijler

2

Over het belang van
richting en motivatie

visie

&

strategie
Geen eenmansvisie graag

Wanneer is mijn visie goed genoeg

Een visie werkt alleen als ze breed gedragen

Daar is geen blauwdruk voor, al is het omdat

wordt. Je moet er met z’n allen voor staan. In

iedere organisatie haar eigen visie heeft.

het geval van een gemeente - de belangrijkste

Misschien kom je als gemeente wel tot de

bestuurslaag bij overheidsparticipatie - is het

conclusie dat je helemaal geen gemeente

Kernboodschap Ontwikkel een visie

In bijna alle gemeenten geldt: de energieke

raadzaam als zowel de ambtenaren, de raad,

wilt zijn die haar poorten wijd open zet voor

over wat voor gemeente je wilt zijn

samenleving is er. Aan Pijler 1 zal het dus niet

als Burgemeester & Wethouders de visie

burgerinitiatieven. Prima. Het gaat erom dat je

ten aanzien van burgerinitiatieven.

liggen! De grote (vervolg) vraag is: hoe kun je

dragen. Het is sowieso een vereiste dat de visie

duidelijkheid krijgt over de koers die je wil lopen.

als overheid daar nu het beste op reageren?

op strategisch niveau wordt gedragen. Ook

Iedere verandergoeroe weet: visie is een

Deze vraag vormt de essentie van Pijler 2: Visie.

al heb je alle ambtenaren mee, als B&W het

Steeds meer zicht op het pad

sleutelvoorwaarde. Een visie is als een

Zonder visie kun je een abstract doel in het

niet steunt, komt het nooit van de grond. Kort

Een visie dwingt bijna onvermijdelijk een zekere

keuze. Ook al kies je ervoor om niets met

leven roepen (wij willen overheidsparticipatie)

samengevat: op strategisch niveau sowieso,

mate van inhoudelijke invulling over die koers

overheidsparticipatie te doen, is het belangrijk

maar als je niet weet waarom je dat wilt, trek

maar hoe breder gedragen, hoe beter.

af. We hadden het eerder over het feit dat

dat je daar bewust voor hebt gekozen. Stevig

je aan een dood paard. Je ‘doet maar wat’.

en duidelijk keuzes maken, geven richting aan je

Misschien schiet je een paar mooie losse

Hoe kom je tot een visie

die naast bestaande rollen komt te liggen. Het

organisatie en stralen door naar de buitenwereld.

flodders, maar er verandert feitelijk bar weinig.

Het is handig om iemand aan te stellen die het

is goed denkbaar dat die rollen zich beginnen

gesprek over ‘Het Grote Waarom’ aanzwengelt

af te tekenen tijdens de visieontwikkeling. Over

en blijft duwen: een pleitbezorger. Bij voorkeur

welke onderwerpen ben je bereid de ideeën van

zit deze aanjager een beetje hoog in de

bewoners serieus te nemen en te ondersteunen?

boom. Je wilt immers ook de toplagen van je

Over welke onderwerpen lijkt het je beter zelf

organisatie mee krijgen. Denk bijvoorbeeld aan

de touwtjes in handen te houden? Misschien

een afdelingshoofd of hoger, iemand met een

zie je wel een tussenvorm. Zie hier de kracht

positie in het MT. Deze persoon zorgt dat het

van visie: het biedt richting en verlicht je pad.

We hebben tijdens de
Burger top met de inwoners
van Appingedam gesproken
over datgene dat zij belangrijk
vinden in de stad én hoe
zij de toekomst van de stad
Appingedam zien. Het gaat
om zeggingskracht en invloed
op de eigen woonomgeving.
RIKA POT burgemeester Appingedam

overheidsparticipatie een nieuwe rol behelst,

onderwerp op de agenda komt en blijft. Er zijn
natuurlijk allerlei vormen waarin je als organisatie
kunt nadenken over en bouwen aan een visie.

pijler

3

Over het verkrijgen
van gedeelde waarden

elkaar begrijpen

Het gaat daarbij expliciet niet alleen om wensen

Dus niet: een beetje inspraak en we kijken

en verwachtingen, maar ook om urgentie.

wel wat we er mee doen, maar: wat willen

Dat is bij ieder samenwerkingstraject tussen

jullie en hoe kunnen wij daar bij helpen?

bewoners en overheden een belangrijke

Kernboodschap Het belang van

als doel dat iedereen elkaar haarfijn begrijpt.

samenwerken door overheden
en gemeente vanuit dezelfde

Het laat zich raden dat samenwerking moeilijk

werkelijkheid en urgentie.

verloopt of van de grond komt als partijen niet
dezelfde werkelijkheid delen. Daar komt bij dat

Samenwerken vereist expliciet onderzoek

bewoners en overheden soms moeite hebben

aan de start en een open, gelijkwaardige

met communiceren. Gelijkwaardige communicatie

communicatie gedurende de rit. Overheden

is misschien wel de belangrijkste (nieuwe)

en bewoners kijken vaak heel verschillend

competentie in het licht van overheidsparticipatie.

aan tegen de zegeningen en uitdagingen van
burgerinitiatieven en overheidsparticipatie.

Rara, wat wil ik

Ze zijn zich hier niet per se van bewust.

In Groningen vroegen CMO STAMM en het Sociaal
Planbureau Groningen aan 3000 bewoners

Fantastisch, er is een breed gedragen visie, aan

en vrijwel alle gemeenten wat voor beelden

de slag. Wacht: het is helemaal niet gezegd dat de

en verwachtingen ze van elkaar hadden. De

visie van de overheid naadloos aansluit bij wat de

opvallendste uitkomst was dat die beelden

samenleving wil. Pijler 3 - Elkaar Begrijpen - wordt

mijlenver uit elkaar liggen. Beide partijen denken

nog wel eens vergeten, vanuit de veronderstelling

wel dat ze weten wat de ander wil en verwacht,

dat de overheid wel weet wat burgers willen,

maar dat is lang niet altijd zo. Een Reality Check

verwachten en nodig hebben. Onderzoek wijst

(zie achterzijde) is daarom geen overbodige luxe

uit dat deze veronderstelling lang niet altijd

bij de aanvang van een gezamenlijk project.

klopt. Daarom Pijler 3: een bewuste dialoog met

vraag: is er voldoende motivatie en draagvlak

Spin in het web

om een avontuur aan te gaan? Rust de brede

Een ander belangrijk uitgangspunt is dat er

achterban van actieve bewoners maar op

wordt gecommuniceerd met een zo breed

een paar schouders? Ook hierbij geldt: toets

mogelijke afspiegeling van de samenleving.

het in een zo vroeg mogelijk stadium.

Dus niet alleen met de usual suspects van
bijvoorbeeld de dorpsvereniging. In veel

Nieuwe communicatie

gevallen raken burgerinitiatieven een scala

Overheidsparticipatie vraagt om een

aan inwoners en organisaties. Een overheid

communicerende overheid. Dit betekent

die overheidsparticipatie in haar DNA heeft

onder andere dat overheden een open en

zitten, speelt daarbij een verbindende factor.

gelijkwaardige dialoog aangaan met hun

Ze organiseert het juiste netwerk rond een

bewoners. Deze dialoog heeft een positieve

specifiek project en gaat op zoek naar een

insteek: ze gaat uit van en geeft ruimte aan de

constructieve rol voor alle betrokkenen.

ambitie en daadkracht die er in de samenleving

Het is daarbij een aandachtspunt dat de

spelen. Ze stimuleert dat bovendien. Bewoners

positie van de bewoners wordt bewaakt

worden uitgenodigd en uitgedaagd om eigen

t.o.v. die van de grotere organisaties..

kracht en creativiteit maximaal te benutten.

pijler

4

Over het kiezen van
structuur en systeem

weg met de
belemmeringen
in je organisatie

Welke eisen horen bij overheidsparticipatie

dezelfde beweging meegaat, ontstaan de beste

De klassieke structuur gaat uit van beheersing,

kansen voor het kantelen van de structuur.

controle en regelzucht. Bij overheidsparticipatie

Idealiter voed je dit proces in de breedte,

draait het daarentegen om keuzevrijheid,

door met de hele organisatie (bestuurders,

ruimte voor experimenten en daarmee ook

gemeenteraad en ambtenaren) een algehele

Kernboodschap

Pijler 4 is niet per se de makkelijkste, want hij pakt

enige tolerantie voor risico. Deze waarden

discussie te voeren over overheidsparticipatie

Wie overheidsparticipatie

meteen de taaiste hobbel aan: belemmeringen

vragen om een platte organisatiestructuur,

en wat dat vraagt van iedereen.

serieus willen inbedden, zal een

in de organisatiestructuur. Wie serieus aan de

waarin de verantwoordelijkheden laag in de

veranderproces moeten ingaan met

slag wil met overheidsparticipatie - een vraag

organisatie liggen. Controledrang en risicomijding

Niet het wiel opnieuw uitvinden

de hele organisatie.

die je in het visiedocument beantwoordde

zijn juist bijproducten van een hiërarchische

Er is geen blauwdruk voor dit soort

- ontkomt niet aan een veranderproces. De

organisatiestructuur. De bovenliggende lagen

veranderprocessen. Het hangt af van je ambities,

Pijler 4, 5 en 6 bieden verschillende ingangen

structuur van ieder overheidsorganisatie

moeten, waar het overheidsparticipatie betreft,

de aard van je organisatie en je vertrekpunt. Dat

om overheidsparticipatie meer structureel in te

is geënt op haar klassieke rol (autoritair,

geënt zijn op het faciliteren van deze waarden.

gezegd hebbende: je moet het wiel ook weer niet

bedden in je organisatie. Je kan bij iedere pijler

regelgevend). Die rollen blijven overeind, maar

‘beginnen’. Het één lokt uiteindelijk het ander uit.

er komt een rol bij. De organisatie moet kunnen

Alleen als iedereen meegaat

veranderprocessen bestaan meerdere beproefde

schakelen naar een structuur die ruimte biedt

Het is belangrijk dat het veranderproces alle

methodieken. En dan zijn er nog de voorlopers

aan de eisen van overheidsparticipatie.

geledingen van de organisatie raakt. Dat

zoals de gemeenten Molenwaard en Peel en

is cruciaal zelfs. Een goede manier om het

Maas die hun organisatiestructuur zeer geslaagd

veranderproces aan te zwengelen is met

hebben ingericht rond overheidsparticipatie. Lees

behulp van een strategisch aanjager. De eerste

erover, praat erover, denk erover en kom op enig

op wie deze sleutelfiguur zijn pijlen richt, zijn

moment in actie. Wie overheidsparticipatie wil

de raadsgriffier, de gemeentesecretaris en

inbedden, zal ook aan zichzelf moeten sleutelen.

onnodig opnieuw uitvinden. Op het gebied van

de burgemeester. Wanneer deze driehoek in

Ambtenaren en bestuurders gaan
zoveel mogelijk de deur uit.
Molenwa ard
Gemeentehuis van de toekomst

pijler

5

Ook voor woningcorporaties en zorginstanties wordt

Over het versterken van
vaardigheden, functies en stijlen

het steeds belangrijker om zich te verbinden met
burgerkracht. Star t als gemeente met nieuwe manieren
van inkoop en stimuleer en beloon daarmee de

een nieuw
handelingsrepertoire

Kernboodschap Overheids-

neemt, bemoeit zich actief met initiatieven

participatie vraagt om andere

vanuit de samenleving. Ze heeft korte lijntjes

invulling van je taken en rollen.

met de samenleving en zet goede initiatieven
op de agenda. Ze bemoeit zich dus veel meer

Waar de vorige pijler zich richtte op de

met de inhoud, in een vroegtijdig stadium.

structuur van de organisatie, gaat pijler 5
over het handelen van de organisatie. Welke

Natuurlijk is de Raad in deze rol geen klakkeloos

rollen en taken horen bij de ambtenaar, het

doorgeefluik van ieder willekeurig initiatief.

raadslid of de wethouder die invulling wil

De Raad heeft ook een verantwoordelijkheid

geven aan de nieuwe samenwerking met

naar het democratisch gehalte van beleid. Ze

de burger? We beginnen bij de Raad.

waakt, als volksvertegenwoordiger, ervoor
dat groepen niet worden buitengesloten. Het

De Raad: met de voeten in het veld

allerbelangrijkste is dat raadsleden er veel

De gemeenteraad vertegenwoordigt de mensen.

op uitgaan. Zorg dat je niet onnodig veel op

In haar klassieke rol houdt de Raad zich vooral

het gemeentehuis zit. Wie voelsprieten in de

bezig met het controleren van het College en

samenleving wil, mengt zich onder de mensen.

het beleid. Dat blijft natuurlijk, maar er wordt
nu vooral een beroep gedaan op de twee

Het College: ruimte bieden

andere rollen die de Raad ook heeft: kaders

Het College van B&W is de meest bepalende

stellen (en die dus zo ruim mogelijk opstellen)

laag in de organisatie. Ze zetten de koers

en volksvertegenwoordigen (de dorpen en

uit voor het beleid en geven richting aan de

wijken in, de stemmen van bewoners horen).

ambtenaren. Sommige wethouders zijn zeer

Een Raad die overheidsparticipatie serieus

betrokken bij de samenleving. Anderen hebben

instellingen die actief werk maken van burgerkracht!
Y vonne van der weerd
Teammanager CMO STAMM

vooral hun eigen stokpaardjes. In alle gevallen

warm hart voor overheidsparticipatie gaan een

geldt: wil overheidsparticipatie een kans hebben,

actieve verbinding aan met de samenleving, om

dan moet het College willen meewerken.

informatie te halen en te brengen. Het is al vaker
gezegd (kan niet vaak genoeg overigens) maar

Het College heeft daarbij twee belangrijke

overheidsparticipatie vraagt om een cultuur van

taken: beleidsbepalend en ruimtescheppend.

ruimte voor ondernemerschap en experiment.

In die eerste rol helpen wethouders om

Anders gezegd: de verantwoordelijkheid ligt

burgerinitiatieven op de agenda te zetten. De

laag. Tegelijkertijd hebben ambtenaren ook hun

ruimtescheppende rol is gericht op de eigen

eigen potentiele valkuilen, zoals het wantrouwen

ambtenaren. Het College kan ambtenaren

en onderschatten van bewoners, de neiging

stimuleren om de samenleving meer te betrekken.

te veel achterover te leunen of juist teveel

Het is daarbij belangrijk dat de eigen

over te nemen, het ‘beschermen’ of onbewust

beleidsmedewerkers - en hun managers - ook

bevoordelen van bekende netwerkpartners.

echt verantwoordelijkheid krijgen. Ze moeten
risico durven nemen. Dat kan niet als het College

De ambtenaar die echt aan de slag wil met

als een havik boven iedere beslissing hangt.

overheidsparticipatie zal deze bewuste en
onbewuste belemmeringen moeten overstijgen.

De ambtenaren: leren door doen

In hun nieuwe (aanvullende) rol opereren

Ambtenaren zitten zelden verlegen om een

ambtenaren zij aan zij met de samenleving. Ze

goede mening. Ze weten wat er speelt en denken

zijn de spil in het web: netwerkers, verbinders

graag in oplossingen, bij voorkeur hun eigen

en afstemmers informatieverschaffers.

oplossingen. Noem dat een beetje gechargeerd,

Transparant communiceren is ook een

maar de grote omslag is wel die van bepaler naar

belangrijke nieuwe competentie.

stimulator en facilitator. Ambtenaren met een

pijler

Over ervaren door te doen

6

spelen met
beleid & budget

Kernboodschap Begin kleiner en creëer

Het belangrijkste is dat door dit te

kansen binnen de instrumenten beleid

doen, de organisatie langzaam went aan

Burgerbegroting

zelf. Door het heldere inzicht ontstaat nogal eens

en budget.

overheidsparticipatie. Dat wennen moet

Een burgerbegroting is de gemeentebegroting,

animo om taken over te nemen. Grijs en groen

op termijn wel tot verdieping leiden, via

maar dan zo opgesteld dat je als burger inzicht

zijn de geijkte eerste verkenningsgebieden. De

Pijler 6 is ideaal voor organisaties die nog niet

de andere pijlers. Anders blijven het -

krijgt in wat de gemeente in jouw dorp doet en

reuring van samen bepalen wat er voor welk geld

rijp zijn voor pijler 4 (een andere inrichting).

hoe welkom ook - losse flodders.

wat dat kost. Wat gaat er om in zorg, welzijn, de

gaat gebeuren, is aanstekelijk. Het brengt energie

economie, het openbaar groen en de wegen?

en het geloof dat je er altijd samen uitkomt.

Zonder dat je meteen een deel van de
organisatie over de kop gooit, kun je toch

Right to Challenge

Welke activiteiten worden er op dit moment

En het geeft bewoners het vertrouwen dat ze

al ruimte bieden aan overheidsparticipatie

De Wmo is sinds 2015 verrijkt met een bijzondere

door de gemeente voor dat geld gedaan?

echt zelf de regie kunnen nemen. De ervaring

door te spelen met beleid en budget.

bepaling: het Right to Challenge. Het Right to

leert dat kleine initiatieven inspireren tot steeds

Challenge biedt bewoners de mogelijkheid

Het doel is om met de burgerbegroting een

grotere initiatieven. Het kan beginnen met een

Een goede tussenstap

tegen hun gemeente te zeggen: wij willen een

gesprek aan te gaan over kansen voor bewoners

buurttuin en eindigen met een zorgcoöperatie.

Beleid en budget zijn de twee belangrijkste

taak van jullie overnemen, omdat wij het beter

knoppen waar je aan kunt draaien als gemeente

of goedkoper kunnen. Denk hierbij aan het

of provincie.Er zijn verschillende manieren

uitvoeren van groenonderhoud of taken met

om via beleid of budget de samenleving meer

betrekking tot zorg en welzijn. Feitelijk zeg je

te betrekken. Ter inspiratie lichten we hier

tegen je bewoners: we bieden je expliciet de

een paar methodes toe, maar pin je er niet

ruimte om ons uit te dagen en we verplichten

op vast: er zijn vele andere manieren.

onszelf om alle voorstellen zeer serieus te nemen.

kennis
oplaad
punt

leergang overheids-

reality check

participatie met lef
De leergang richt zich specifiek op de

Hebben gemeenten en bewoners wel dezelfde

ambtenaren en heeft een zeer praktische

verwachtingen van elkaar? Met een Reality

inslag. Ontwikkel nieuwe competenties

Check onderzoek je het. Belangrijk, want het

die nodig zijn in deze nieuwe tijd en laat je

is moeilijk uit de startblokken te komen als

inspireren om op een principieel andere

de verwachtingen - vaak onbewust - te ver

manier te werken. Er ontstaat een focus op

uit elkaar liggen. Een Reality Check brengt

van buiten naar binnen. De leergang is ook

daarnaast ook de bestaande initiatieven

incompany beschikbaar. Lees verder

in een gebied in kaart. Zo ontstaat een
krachtenveldanalyse. Lees verder

versnellingskamer

Overheidsparticipatie is volop in beweging. Wij delen graag

masterclass
bestuurders

een paar mooie voorbeelden uit eigen doos en
een aantal landelijke kennispunten. Ter inspiratie,
maar vooral om zelf aan de slag te gaan.
Meer informatie op www.cmostamm.nl

Samen met bewoners of deskundigen nieuwe

Overheidsparticipatie is niet alleen een

ideeën ontwikkelen en snel inzicht krijgen in

taak voor ambtenaren, maar voor de hele

de opvattingen en ervaringen van specifieke

organisatie! Tijdens deze masterclass leren

doelgroepen? Doe het in no time met een

raadsleden en wethouders hun perspectief en

digitale brainstorm in de Versnellingskamer.

handelen beter af te stemmen op de realiteit

Lees verder

van overheidsparticipatie. Lees verder

Inspirerende voorbeelden uit het land

burgerbegroting

burgertop

Steeds meer rijkstaken worden overgeheveld,

Het initiatief om in één dag met een groep

er is minder geld beschikbaar en de komende

bewoners een agenda of plan te maken voor

jaren zullen er minder ambtenaren zijn.

hun stad of dorp. De deelnemers worden

De burgerbegroting is een essentieel stuk

door loting geselecteerd en zetten met

gereedschap om deze overheveling in goede

elkaar op één dag al hun denkkracht en

banen te leiden. Laat bewoners meedenken

creativiteit in voor de toekomst van hun stad

en onderhandelen over het verdelen van

of dorp. Inspirerende sessies en frisse ideeën

publieke geldbronnen. Lees verder

gegarandeerd. Lees verder

right to challenge

online

Publieke waarden

VNG

Op www.publiekewaarden.nl vind je

De VNG behartigt de belangen van alle

veel informatie, filosofieën, publicaties en

Nederlandse gemeenten. Op de website

instrumenten. Er staan ook inspirerende

vind je in de databank interessante

sprekers op de website die hun filosofie graag

praktijkvoorbeelden zoals het ‘Rollenboek

met je delen.

voor de ambtenaar’ van de gemeente
Oude IJsselstreek waar gemeentelijke

communities
Het ‘Recht om uit te dagen’ is een instrument

Steeds meer bewoners maken werk van

waarmee bewoners gemeenten kunnen

goede ideeën om hun leefomgeving

uitdagen om gemeentelijk taken over te

te verbeteren. Bijna altijd moeten

nemen. Op veel gebieden ligt er potentie

ze het wiel opnieuw uitvinden. De

voor een overdracht van taken naar

websites - ideeenbankgroningen.nl en

bewoners. Zoals zorg- en welzijnstaken, het

burgerkrachtindrenthe.nl - staan bomvol

groenonderhoud of van het beheer van wijk-

inspirerende projecten, tips, advies en het

en buurtcentra. Lees verder

functiebeschrijvingen hebben plaatsgemaakt

Gemeenteraad van de toekomst

voor rollen. www.vng.nl

Op www.gemeenteraadvandetoekomst.nl

Prodemos

staan eigentijdse en innovatieve oplossingen
en o.a. een 15-tal praktische punten aan

Prodemos heeft twee afwegingskaders,

raadsleden hoe zij hun nieuwe rol kunnen

die inzetbaar zijn voor gemeenten. Het

invullen. Bijvoorbeeld via het instrument van

‘Afwegingskader burgerparticipatie bij beleid’ is

beste van alles: je kan er makkelijk contact

de burgerbegroting of via een aanvulling op de

bedoeld voor beleidsambtenaren, bestuurders

leggen met mogelijke netwerkpartners.

volksvertegenwoordiging zoals een burgertop,

en volksvertegenwoordigers. Met het ‘ACTIE

Lees verder

een schaduwgemeenteraad, een burgerjury en

instrument’ vind je als gemeente denk- en

burgervisitatie.

oplossingsrichtingen om een bewonersinitiatief
beter te kunnen begeleiden en ondersteunen.
www.prodemos.nl

realit y
check

reality
check

hoe kijkt men aan tegen
prestaties van de gemeente?
eens

1. De gemeente werkt goed met
bewoners samen om de ideeën van
bewoners te realiseren.
2. Bewoners krijgen voldoende ruimte
om hun ideeën en initiatieven te
realiseren.

Bewoners en overheden staan in een nieuwe relatie met elkaar.
Het moet anders, beter en meer met elkaar. Een vraag die zich
hierbij opdringt, is: hebben bewoners en gemeenten hierover

3. De gemeente ondersteunt
burgerinitiatieven (financieel)
voldoende.
4. De gemeente betrekt haar
bewoners voldoende bij haar plannen,
activiteiten en voorzieningen.

wel de juiste verwachtingen van elkaar? Belangrijk, want het is

hoe kijkt men aan
tegen veranderingen?

moeilijk uit de startblokken te komen als de verwachtingen te

1. Ik merk dat organisaties al meer
samenwerken met bewoners en
overheid.

ver uit elkaar liggen.
CMO STAMM en Sociaal Planbureau Groningen deden daarvoor een Reality check
in de provincie Groningen. We vroegen bewoners en gemeenten welke beelden

Bewoners in groningen

2. Ik merk dat gemeenten bewoners
stimuleren om initiatieven te nemen.
3. Ik merk dat bewoners in beweging
worden gebracht.

Gemeenten in groningen

oneens / weet ik niet

18%

82%

17%

83%

13%

eens

71%

eens

84%

4. Ik merk dat bewoners aan het
denken worden gezet.

oneens / weet ik niet

52%

48%

50%

50%

63%

46%

48%

eens

72%

37%

62%

52%

oneens / weet ik niet

16%

36%

38%

82%

28%

29%

64%

87%

18%

oneens / weet ik niet

59%

54%

41%

71%

29%

en verwachtingen ze van elkaar hebben. Deze vragen zijn eind 2015 voorgelegd
aan ambtenaren, wethouders, raadsleden van alle Groninger gemeenten en aan
het Groninger panel van 3.300 bewoners in de provincie Groningen.

5. Er kunnen best wat regels worden
afgeschaft om bewoners meer vrijheid
voor hun initiatieven te geven.

65%

6. De gemeente moet altijd toezicht
houden op de initiatieven van
bewoners.
7. De gemeente moet ieder initiatief
op dezelfde manier ondersteunen.
8. Het kan niet anders, het is nodig in
deze tijd.

62%

29%

38%

71%

51%

9. Het werkt stimulerend voor
bewoners.

Over twee onderwerpen zijn
bewoners en gemeenten het
grotendeels eens.

35%

62%

85%

88%

15%

85%

18%

49%

van de bewoners én gemeenten
vindt dat de gemeente met
bewoners moet samenwerken om
burgerinitiatieven te realiseren.

82%

75%

38%

85%

50%

12%

25%

15%

van de bewoners én gemeenten
merkt dat bewoners steeds meer
zelf initiatieven nemen.

CMO STAMM is een kenniscentrum en adviesbureau in het sociale
domein. Wij managen projecten, begeleiden complexe processen,
doen onderzoek, geven advies en verbinden mensen en organisaties
in relevante netwerken. We hebben veel ervaring met het stimuleren
en faciliteren van overheidsparticipatie en burgerkracht. We maken
hierbij graag gebruik van prachtige beproefde methodieken en onderweg
ontwikkelden we een groeiend aantal eigen methodes.
Op lokaal niveau leiden wij concrete uitdagingen in goede banen. Op
regionaal niveau brengen we partijen bij elkaar en ontwikkelen we visies
op de toekomst. Wij adviseren instellingen, organisaties, ondernemers,
bewonersgroepen en creëren draagvlak voor initiatieven en innovatieve
oplossingen.
Onze kennis en ervaring op dit gebied gaat hand in hand met een
voorliefde voor innovatieve oplossingen. Iedere situatie is anders en
de uiteindelijke creatieve oplossingen zijn altijd maatwerk. Vanuit die
achtergrond bieden we ondersteuning in alle fasen van het proces: van
de strategie- en visievorming tot aan de inzet van middelen en tools.
Daarvoor gebruiken we onze activerende methodieken, onze sociaal
economische expertise en onze procesbegeleiding.
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