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G
ebruiksaanw

ijzing
D

it stuk is voor gem
eenteam

btenaren die bezig (w
illen 

of m
oeten) zijn m

et overheidsparticipatie. H
et is 

gem
aakt op basis van gesprekken m

et een groep 

participatieam
btenaren die proberen de sam

enleving 

centraal te stellen. In die gesprekken bleken vijf 

them
a’s steeds terug te keren: doen, doel, gem

eente-

raad, geld en organisatieverandering.

W
e behandelen deze vijf them

a’s door bij elk them
a 

ideeën en tips te presenteren, m
aar vooral ook een 

aantal concrete m
anieren om

 er zelf m
ee te beginnen. 

Bij elk them
a staat een korte zelfanalyse w

aarm
ee je bij 

jezelf kunt nagaan hoe jij erm
ee om

gaat: vragen die je 

aan jezelf en anderen kunt stellen om
 verder te kom

en. 

O
verheidsparticipatie is nog een zoektocht, dus w

e 

bieden in dit stuk w
el helpende vragen, m

aar geen 

ultiem
e antw

oorden

H
eb je dit stuk geopend in de hoop op een stappenplan om

 overheidsparticipatie snel 

in te kunnen voeren in jouw
 gem

eente? D
an m

oeten w
ij je teleurstellen: zo’n stuk is dit 

niet. Sterker nog: zo’n stuk bestaat niet!

W
ant je kunt overheidsparticipatie niet vooraf ‘uitlijnen’ in een passende blauw

druk. 

D
at is een kernconclusie vanuit het netw

erk O
verheidsparticipatie, w

aarin ruim
 100 

am
btenaren vragen en ervaringen delen over de praktijk van overheidsparticipatie. 

Bij overheidsparticipatie (zie kader) staat het initiatief van inw
oners centraal en 

faciliteert de gem
eente dat indien nodig.

H
et gaat dus om

 slim
 inspelen op lokale situaties, die elke keer w

eer anders zijn. 

D
aarom

 vraagt overheidsparticipatie vooral om
 een flexibele houding en open 

m
anier van w

erken van overheidsm
ensen.

D
at is gem

akkelijk gezegd, m
aar in de praktijk is dat best lastig. O

m
 daarbij te helpen, 

is dit stuk gem
aakt.

Eerste H
ulp Bij  

O
verheidsparticipatie!

O
verheidsparticipatie past in een logische 

ontw
ikkeling: sinds de jaren ’70 m

ochten 

m
ensen via inspraak hun m

ening geven over 

vrijw
el afgeronde overheidsplannen. V

anaf de 

jaren ’90 m
ochten m

ensen via burgerparticipatie 

m
eew

erken aan overheidsplannen. En nu gaat 

het niet m
eer om

 burgers die reageren op de 

overheid, m
aar w

orden de rollen om
gedraaid: 

steeds vaker zijn het niet m
eer de burgers die 

m
ogen m

eepraten m
et de overheidsplannen, 

m
aar w

ordt de overheid gevraagd zich aan te 

passen aan de w
ensen en initiatieven van 

burgers. Vooral op gem
eentelijk niveau speelt 

dit steeds vaker.
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H
et is een kw

estie van doen!
O

verheidsparticipatie betekent een om
slag van ‘zorgen 

dat’ naar ‘zorgen voor’, van initiëren naar faciliteren, van 

aanbod- naar vraaggericht w
erken. Vele collegepro-

gram
m

a’s en coalitieakkoorden bevatten m
ooie 

w
oorden over m

aatschappelijke initiatieven, zelfsturing, 

aansluiten bij de sam
enleving etc., etc. ... D

at is 

gem
akkelijk gezegd, m

aar het risico is groot dat het blijft 

bij m
ooie grote w

oorden. Je kunt dan een fraaie 

K
adernota O

verheidsparticipatie opstellen om
 die 

am
bities verder uit te w

erken en/of te verankeren. Prim
a 

als dat je helpt - of als je nu eenm
aal die opdracht hebt 

gekregen.

M
aar: w

at als je er nu eens vanuit gaat dat je niet van te 

voren volledig hoeft te w
eten en vast te leggen w

at je 

w
ilt bereiken en w

at je daarvoor gaat doen? W
at als je 

dat loslaat en eerst naar buiten stapt om
 te kijken w

at 

daar gebeurt en of je daarbij nodig bent?

Iem
and m

oet de eerste stap zetten, w
aarom

 ben jij dat 

niet? A
an het eind van dit stuk vindt je 10 redenen om

 

niet aan overheidsparticipatie te beginnen. M
isschien 

kun je die voor jezelf om
keren: spreken bepaalde 

redenen je nu al aan om
 er juist w

él m
ee aan de slag te 

gaan? Stap 1 is doen!

Z
elfanalyse D

oen 
1 

2 
3 

4
 

Z
eer oneens 

O
neens 

Eens 
Z

eer eens
1. D

oen

1.  O
m

 m
et bew

oners in gesprek te gaan, hoef ik vooraf niet precies te w
eten w

at 

er speelt of w
at m

ijn m
ogelijkheden en bevoegdheden zijn.

2.  W
at ik doe is vooral aansluiten bij w

at er speelt in de lokale sam
enleving.

3.  K
leine experim

enten (quick w
ins) hebben vaak m

eer zeggingskracht dan een 

nieuw
e nota of beleidsvisie.

4.  Ik probeer zoveel m
ogelijk ruim

te te geven aan initiatieven, ook als daardoor 

intern m
eer risico’s kunnen ontstaan.

5.  Ik schuif regelm
atig aan bij bew

onersoverleggen of initiatiefb
ijeenkom

sten.

H
oe hoger je score, hoe m

eer je w
erkt als participerende am

btenaar die probeert aan te sluiten op w
ensen en initiatieven van burgers. O

p basis van je 

scores kun je zelf of m
et anderen reflecteren over vragen als: w

at doe je nu al w
el, w

at doe je (nog) niet en w
aarom

, w
at kan er beter, w

at heb je daarvoor 

nodig en w
at ga je daar concreet voor/aan doen?

Tips om
 te beginnen

1. 
 Begin buiten: buiten de gem

eenteorganisatie zijn 

m
ensen bezig m

et hun buurt. G
a eens m

et ze 

praten. Vraag w
at ze doen, m

eem
aken en nodig 

hebben. Luisteren is een goede vorm
 van doen.

2.   D
oe ook niet alles zelf: laat het initiatief bij de 

burgers. Zorg er w
el voor dat ze je w

eten te vinden 

als ze je nodig hebben, m
aar zorg er vooral voor dat 

de juiste m
ensen elkaar w

eten te vinden. Besef dat 

faciliteren, stim
uleren en verbinden niet lui is, en 

niet eenvoudig, m
aar als je w

erkt als ‘m
ogelijkm

a-

ker’ kun je verrassend eff
ectief zijn. D

e vorm
 w

aarin 

je iets doet, is daarbij vaak m
instens zo belangrijk 

als de inhoud van w
at je doet.

3.   En doe het oprecht: m
ensen hebben het door als je 

een kunstje doet, doe het op een m
anier die past bij 

jou. Energie is dan een goede m
aatgever, kijk hoe je 

je w
erk energie-opw

ekkend kunt m
aken.

4.   Vertel vervolgens binnen w
at je buiten m

eem
aakt 

(en haal ‘buiten’ naar ‘binnen’). Begin klein: het 

hoeft niet allem
aal in een keer anders , begin 

gew
oon w

at anders te doen en kijk hoe dat uitpakt 

(zie ook het 5
e them

a hieronder).

5.   H
et m

oet (m
ogen) m

islukken, zie het als experi-

m
ent: je m

ag fouten m
aken, dat helpt om

 het de 

volgende keer beter te doen.

H
ulpm

iddelen
• 

 D
e Bilt heeft een klussenbureau w

aar am
btenaren 

deels in vrije tijd initiatieven ondersteunen.

• 
 O

ude IJsselstreek verrichtte een burgervisitatie naar 

de veranderingen in de gem
eente.

• 
 H

et Leerprogram
m

a Em
pow

ering People leert 

am
btenaren sam

en te w
erken m

et de sam
enleving.

• 
 D

e CLEA
R- en A

CTIE-m
odellen kunnen helpen bij 

burgerparticipatie, m
aar ook bij overheidsparticipa-

tie.

• 
 D

e Com
m

unity lovers guide zet m
aatschappelijke 

initiatieven op de kaart.

• 
 In Rotterdam

 gaf een burgerjury een oordeel m
et 

advies over het gem
eentebeleid.

• 
 V

ia een G
1000 kunnen inw

oners bespreken w
at zij 

belangrijk vinden voor hun gem
eente of buurt.

• 
 H

et boek ‘D
e regels en de rek’ van Boukje Keijzer.
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Z
elfanalyse D

oel 
1 

2 
3 

4
 

Z
eer oneens 

O
neens 

Eens 
Z

eer eens

1.   Faciliteren van bew
oners staat centraal in alles w

at ik in m
ijn w

erk doe.

2.   M
ijn persoonlijke doelen kan ik goed verbinden aan het w

erk dat ik doe.

3.   Ik w
erk vanuit m

ijn eigen professionele doel, m
aar hou daarbij ook altijd het 

m
aatschappelijke en het gem

eentelijke doel voor ogen.

4.   Ik toets m
ijn eigen inzet regelm

atig aan het doel dat ik m
et O

verheidsparticipatie 

w
il bereiken.

5.   W
at betreft overheidsparticipatie ben ik m

eer een verleider dan een leider.

H
oe hoger je score, hoe m

eer je w
erkt als participerende am

btenaar die probeert aan te sluiten op w
ensen en initiatieven van burgers. O

p basis van je 

scores kun je zelf of m
et anderen reflecteren over vragen als: w

at doe je nu al w
el, w

at doe je (nog) niet en w
aarom

, w
at kan er beter, w

at heb je daarvoor 

nodig en w
at ga je daar concreet voor/aan doen?

D
aarom

 loont het w
aarschijnlijk niet om

 veel te 

investeren in het bepalen van het ultiem
e doel van 

overheidsparticipatie. 

W
at zeker w

él helpt, is als m
ensen zelfb

ew
ust w

erken 

aan overheidsparticipatie. A
ls ook jij – als am

btenaar 

– je goed bew
ust bent van jouw

 persoonlijke  

professionele doel en hoe dat verbonden is m
et jouw

 

rol in de sam
enleving, dan kun je flexibel w

erken vanuit 

een duidelijke basis. Flexibel w
erken betekent nam

elijk 

niet: w
e doen m

aar w
at. M

aak helder w
aarom

 je 

am
btenaar bent gew

orden en w
ilt blijven en w

at je w
ilt 

doen en bereiken in, voor en m
et de sam

enleving.

Tips om
 te beginnen

Benoem
 je persoonlijke doel(en) m

et overheidspartici-

patie en ga vervolgens na w
at en w

ie je nodig hebt om
 

die te realiseren.

Kortom
: schrijf je Persoonlijk O

ntw
ikkelPlan O

verheids-

Participatie, jouw
 PO

P-O
P. H

ieronder hebben w
e een 

voorbeeld gem
aakt:

H
ulpm

iddelen
H

et verkennen en ontw
ikkelen van je professionele 

identiteit vergt tijd en aandacht. Elke professional zal 

die identiteit op eigen w
ijze invullen en ontw

ikkelen. 

D
at kan niet w

orden opgelegd, m
aar m

oet w
el w

orden 

ondersteund door de organisatie.

D
uidelijk is dat er flink w

at van je w
ordt gevraagd als je 

een netw
erkende, faciliterende am

btenaar w
ilt zijn. Je 

m
oet nog steeds sterk zijn op de inhoud – faciliteren 

gaat im
m

ers voor een groot deel om
 het delen van kennis 

– m
aar ook op proces. D

at vereist bepaalde com
petenties.

D
iverse gem

eenten experim
enteren m

et nieuw
e 

com
petentieprofielen. Zo w

erkt O
ude IJsselstreek m

et 

functierollen als ‘leider’, ‘strateeg’, ‘dienstverlener’ en 

‘adviseur’ en w
orden in H

ellendoorn ‘verbinden’, 

‘ondersteunen’ en ‘gelijkw
aardig partnerschap’ hoog op 

de agenda gezet. Bijpassende com
petenties zijn 

bijvoorbeeld inleven, coachen en sam
enw

erken. 

W
anneer je verschillende partijen sam

en w
ilt brengen en 

verbinden, is het nuttig als je goed kunt com
m

uniceren, 

m
aar ook flexibel en em

patisch bent en bedreven in 

2. D
oel

D
oe het m

et goede bedoelingen!
W

at is het doel van overheidsparticipatie? D
ie vraag is 

logisch, m
aar heeft ook iets geks. D

e sam
enleving is al 

aan het veranderen, burgers nem
en vaker het initiatief. 

Een dem
ocratische overheid heeft eigenlijk geen keuze, 

m
aar m

oet daar op in spelen. H
et doel van O

verheids-

participatie is dus zo goed m
ogelijk aansluiten bij de 

veranderende sam
enleving. D

at klinkt nog een beetje 

abstract, niet w
aar?

En daar kom
t bij dat – zoals hierboven in de inleiding 

w
erd gesteld – je van te voren geen overheidsparticipatie-

blauw
druk kunt m

aken: elke situatie is anders. D
at 

vraagt vooral om
 een flexibele houding en open m

anier 

van w
erken. D

at m
oet je m

isschien helem
aal niet dicht 

(w
illen) tim

m
eren m

et een herm
etische definitie en een 

SM
A

RT-geform
uleerd doel. Sterker nog: overheids-

participatie is in essentie geen doel m
aar een m

iddel,  

het bundelen van krachten van overheid, inw
oners, 

ondernem
ers en m

aatschappelijke organisaties.
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V
an beleidsm

akers naar procesm
anagers

D
e klassieke leer is dat overheid kan sturen m

et geld, regels en com
m

unicatie. H
et eerste sturings-

instrum
ent w

ordt schaars, het tw
eede instrum

ent vraagt van politiek en bestuur om
 zelfb

eperking.  

D
e nadruk m

oet kom
en te liggen op het derde instrum

ent. D
at stelt nieuw

e, hoge eisen aan de  

com
m

unicatieve vaardigheden van am
btenaren. A

m
btenaren dienen de om

slag te m
aken van beleidsm

akers 

naar procesm
anagers. Plannen zullen m

inder vaak vanuit de verticaliteit van de overheid w
orden 

opgesteld en vaker in coproductie m
et belanghebbenden en betrokkenen sam

en gesteld w
aarbij de 

overheid de rol van procesbegeleider en –bew
aker vervult.  

(U
it: Rob ‘Loslaten in Vertrouw

en’)

netw
erken, diplom

atiek en je ontw
ikkelt in m

ediation 

of team
building. W

anneer je taken loslaat, m
oet je 

enerzijds risico’s kunnen en durven nem
en, m

aar 

anderzijds ook op afstand op resultaten kunnen 

sturen. In H
ellendoorn kw

am
 m

en zelfs tot het D
N

A
 

van O
verheidsparticipatie.

PO
P-O

P

1.  W
aar sta ik nu?

 
(W

aar in ben ik goed en w
at kan beter? W

at zijn m
ijn huidige kennis, ervaring en com

petenties?)

2.  W
aar w

il ik naar toe m
et O

verheidsparticipatie?

 
(W

at zijn m
ijn persoonlijke am

bities op korte en lange term
ijn? H

oe passen die in m
ijn gem

eente)

3.  W
at heb ik daarvoor nodig?

 
(W

elke kennis, ervaring en com
petenties ga ik daarvoor verder ontw

ikkelen. W
at eerst?)

4.  W
at ga ik daarvoor doen?

 
(W

elke concrete acties ga ik ondernem
en, m

et w
ie, w

anneer...)

5.  K
ansen en bedreigingen

 
(W

at en w
ie houdt m

ij tegen en w
at of w

ie kan m
ij vaart geven?)
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Z
elfanalyse R

aad 
1 

2 
3 

4
 

Z
eer oneens 

O
neens 

Eens 
Z

eer eens

1.   Ik krijg van de raad de ruim
te om

 zo nodig ook zonder duidelijk ‘raadsm
andaat’ 

aan de slag te gaan (liever achteraf vergiff
enis vragen dan vooraf toestem

m
ing).

2.   Ik spreek w
el eens m

et raadsleden over hun en m
ijn eigen rollen.

3.   Ik help onze raadsleden m
et sturen op m

aatschappelijke m
eerw

aarde.

4.   Ik w
erk liever sam

en m
et bew

oners een beetje buiten het zicht of “onder de 

radar” van de raad.

5.   Ik w
erk aan het dem

ocratische gehalte van de raad, de gem
eente en de 

gem
eenschap.

6.   Ik zorg dat ook raads- en collegeleden af en toe kunnen ‘scoren’ m
et m

aat-

schappelijke initiatieven.

H
oe hoger je score, hoe m

eer je w
erkt als participerende am

btenaar die probeert aan te sluiten op w
ensen en initiatieven van burgers. O

p basis van je 

scores kun je zelf of m
et anderen reflecteren over vragen als: w

at doe je nu al w
el, w

at doe je (nog) niet en w
aarom

, w
at kan er beter, w

at heb je daarvoor 

nodig en w
at ga je daar concreet voor/aan doen?

W
at gebeurt er als raadsleden kaders niet sturen op 

inhoud, m
aar m

eer op proces of dem
ocratische 

w
aarden? Raadsleden kunnen bijvoorbeeld bew

aken 

dat m
aatschappelijke initiatieven ook m

aatschappelijke 

w
aarde hebben, denk daarbij aan zaken als legitim

iteit 

(insluiting, gelijke behandeling, draagvlak), eff
ectiviteit 

(goedkopere en w
erkende oplossingen) en betrokken-

heid (overstijgen eigenbelang). H
et is een zoektocht 

hoe en in hoeverre raadsleden op zulke dem
ocratische 

w
aarden kunnen sturen. W

ellicht kun jij alvast zorgen 

dat zij gaan nadenken over de balans tussen loslaten en 

sturen? In A
m

ersfoort volgden am
btenaren, burgers en 

raadsleden sam
en een training ‘w

erken in netw
erken’, 

een prim
a kans om

 dat gesprek aan te gaan.

Tips om
 te beginnen

H
et is niet zo praktisch om

 ‘de raad’ als een geheel te 

benaderen. N
iet alleen valt de raad uiteen in verschillende 

fracties, raadsleden zijn ook nog eens eigenw
ijze 

individuen. Sluit aan bij de interesses, ervaringen en het 

netw
erk van het individuele raadslid. Stim

uleer dat zij 

elk hun eigen rol kiezen.

M
aar ook raadsleden w

erken graag sam
en: kijk w

elke 

raadsleden open staan voor verandering, w
ant 

m
isschien kun je zorgen dat er zoals in W

ijchen een 

raadsw
erkgroep m

et het them
a aan de slag gaat.

Jij kunt als am
btenaar raadsleden helpen om

 na te 

denken over nieuw
e passende rollen. Verleid

raadsleden om
 niet m

eer voor of nam
ens, m

aar m
ét de 

bevolking te spreken. Laat bijvoorbeeld zien w
elke 

leuke leerzam
e ontm

oetingen jij hebt als je de w
ijken in 

trekt, en dat luisteren som
s m

eer oplevert dan 

vertellen.

O
f organiseer een raadsdebat w

aarin raadsleden  

zoveel m
ogelijk m

ogelijke rollen benoem
en en die 

vervolgens stuk voor stuk toepassen in een concrete 

casus (bijvoorbeeld: tw
eespalt in een buurt over een 

grasveldje. D
e helft w

il een bloem
enperk, de andere 

helft een trap veldje). D
enk aan rollen als: spel ont-

w
ikkelaar voor dem

ocratisch spel, scheidsrechter van 

dem
ocratische processen, bew

aker van interactie, 

3. Raad

W
ees een goede raadgever!

A
rtikel 125 van de grondw

et plaatst de gem
eenteraad 

aan het hoofd van de gem
eente. M

aar is dat in de 

praktijk nog w
el altijd zo? D

e verhoudingen tussen 

am
btenaren, inw

oners en bestuurders veranderen. Zij 

kom
en allem

aal dichter bij en naast elkaar te staan. 

N
aast de form

ele representatieve dem
ocratie ontstaan 

allerlei m
eer inform

ele vorm
en van dem

ocratie. D
at is 

voor raadsleden niet altijd eenvoudig, w
ant de klassieke 

raadsrollen van volksvertegenw
oordigen, kaderstellen 

en controleren volstaan niet m
eer. Voor klassieke 

raadsleden is het niet altijd gem
akkelijk als de inw

oners 

zelf dingen gaan doen, w
ant w

aar gaat de raad dan nog 

over? Probeer de raadsleden daarin m
ee te nem

en, help 

ze de verbinding te leggen tussen de form
ele en inform

ele 

dem
ocratie.

W
ant dat is best ingew

ikkeld. Raadsleden zijn in de raad 

gegaan om
dat ze w

illen w
erken aan een betere 

sam
enleving. Laat zien dat zij dat inhoudelijke w

erk ook 

w
el eens aan anderen kunnen overlaten.
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om
budsm

an van de stad, belangenbehartiger, 

procesarchitect, publieke m
ediator…

Je kunt ook het gesprek aangaan over dem
ocratische 

w
aarden: hoe w

aarderen raadsleden w
aarden zoals: 

insluiting, diversiteit, variëteit, invloed, deliberatie, 

collectieve besluitvorm
ing, zeggenschap, burgerschap, 

onafh
ankelijkheid, effi

ciëntie, legitim
iteit, transparantie, 

publieke verantw
oording, m

onitoring, conflict

m
echanism

en, checks &
 balances. W

at stellen ze 

voorop, en hoe stellen ze zich dan op?

   H
ulpm

iddelen
•  Publicatie ‘Raadslid in de D

oe-dem
ocratie’

• D
e Raad voor het O

penbaar Bestuur gaf 

  
10 suggesties aan raadsleden over Loslaten  

  
in vertrouw

en.

• D
e N

SO
B-publicatie ‘Pop-up publieke w

aarde’.

• H
et film

pje D
em

ocratisch Zuivere koffi
e.

• Boekje ‘In actie m
et burgers’.

•   H
ans Boutelliers’ boek ‘Lokaal bestuur in een 

im
provisatiem

aatschappij’.

• In O
ude IJsselstreek gaven raadsleden in een  

  
procesakkoord aan w

aarover zij de dialoog  

  
m

et de sam
enleving w

illen aangaan.

•  w
w

w
.gem

eenteraadenburgerkracht.nl “...luisteren som
s m

eer 
oplevert dan vertellen...”
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Z
elfanalyse G

eld 
1 

2 
3 

4
 

Z
eer oneens 

O
neens 

Eens 
Z

eer eens

1.  Ik vind dat geld bij overheidsparticipatie zelden een cruciale rol speelt.

2.   O
nze gem

eente m
oet zo m

in m
ogelijk geld steken in m

aatschappelijke 

initiatieven (bv: alleen voor ontm
oetingen en koffi

e, w
ant als w

e m
eer gaan 

betalen w
orden w

e eigenaar van het initiatief).

3.   In onze gem
eente hebben w

e goede financiële instrum
enten ter ondersteuning 

van initiatieven (initiatievenpot, subsidies, etc.).

4.   Ik heb voor bew
oners die voor een initiatief geld vragen, diverse suggesties voor 

financieringsm
ogelijkheden w

aarbij de gem
eente geen rol speelt.

5.   Ik draag bij aan transparantie en openbaarheid over geldstrom
en in onze 

gem
eente.

H
oe hoger je score, hoe m

eer je w
erkt als participerende am

btenaar die probeert aan te sluiten op w
ensen en initiatieven van burgers. O

p basis van je 

scores kun je zelf of m
et anderen reflecteren over vragen als: w

at doe je nu al w
el, w

at doe je (nog) niet en w
aarom

, w
at kan er beter, w

at heb je daarvoor 

nodig en w
at ga je daar concreet voor/aan doen?

Toch is het verstandig om
 binnen de organisatie en m

et 

de raadsleden te bespreken hoe in jullie gem
eente 

financieel m
oet w

orden om
gegaan m

et m
aatschappelijke 

initiatieven. G
eld kan helpen om

 dingen in bew
eging te 

krijgen: het baart ook in positieve zin onrust. Les 1 is 

dat je op m
aatschappelijke initiatieven niet gaat 

verdienen, het w
orden geen ‘m

elkkoeien’. H
et kan 

echter w
el kosten besparen of verborgen kosten naar 

boven brengen. En vaak w
orden ook alternatieve 

financiers/geldbronnen gevonden.

Tips om
 te beginnen

Er zijn allerlei m
ogelijkheden om

 initiatieven te 

financieren. W
elke vorm

 passend is, is afh
ankelijk van 

een aantal afw
egingen. H

et start m
et de afw

eging of 

de gem
eente er geld in m

oet steken. Zo ja: hoeveel en 

op basis w
aarvan? H

ou daarbij rekening m
et zaken als:

• 
 zeggenschap: m

oet er w
at tegenover staan?

• 
 eigenaarschap: blijft de initiatiefnem

er eigenaar van 

het initiatief?

• 
 risico: als het m

is gaat, is de gem
eente dan door de 

(co)financiering aansprakelijk?

• 
 verantw

oording: (hoe) gaat de gem
eente bew

aken 

hoe het geld w
ordt besteed?

• 
 tim

ing: op w
elk m

om
ent is geld nodig, en is dat 

incidenteel of structureel (onderhoud)?

• 
  sym

boolw
erking: hoeveel betrokkenheid w

il je 

uitstralen, in hoeverre w
il je laten zien dat je er 

letterlijk w
at voor over hebt?

4. G
eld

G
eld baart onrust!

G
em

eentebestuurders zijn gew
end om

 te sturen m
et 

regels, com
m

unicatie en (vooral) m
et geld. Veel 

bestuurders verw
achten dan ook dat m

aatschappelijke 

initiatieven overheidsgeld nodig hebben. D
at blijkt m

ee 

te vallen: geld speelt vaak geen cruciale rol. Sterker nog, 

een overheidsbijdrage kan nadelig uitpakken: het kan 

een initiatief ingew
ikkelder en zw

aarder m
aken. A

ls de 

gem
eente gaat (m

ee)betalen dan roept dat direct vragen 

op over eigenaarschap, zeggenschap, risico en 

verantw
oording. D

at kan een verkeerd soort onrust 

opleveren. Initiatiefnem
ers doen het m

eestal niet om
 

het geld, en zijn vaak ook nog eens heel kostenbew
ust. 

Som
s kost het w

el w
at geld om

 zaken te organiseren, 

m
aar veel kosten zijn verm

ijdbaar door de juiste m
ensen 

m
et de juiste kennis en m

iddelen erbij te betrekken.  

Jij kunt vanuit de gem
eente dan ook helpen door 

inform
atie aan te bieden, m

ensen en netw
erken te 

verbinden, regels te versoepelen en fysieke (ontm
oetings)-

ruim
te te bieden.
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V
orm

 

Bew
onersbudget/w

ijkbudget

(plek op de begroting)

Initiatievenfonds/-subsidies

(sm
eergeld)

Budgetm
onitoring (inzicht in

de begroting)

Fiscale constructie (financieel voordeel)

M
aatschappelijk aanbesteden (effi

ciënter 

w
erken)

Lokaal fonds (geld uit de sam
enleving)

Particuliere leenkring 

(peer2peer financiering)

Crow
dfunding (m

assa-geld) 

Com
plem

entair geld (alternatief geld)

Toelichting

D
eel van een gem

eentelijk budget w
aar bew

oners zelf over kunnen 

beslissen. D
it kan m

aatschappelijk initiatief stim
uleren en behoeften 

van bew
oners inzichtelijk m

aken.

Initiatiefnem
ers kunnen (onder voorw

aarden) een aanvraag indienen 

voor bijdrage uit dit fonds.

G
eeft burgers zicht op de besteding van gem

eentelijke m
iddelen, 

om
 hen uit te nodigen alternatieven te ontw

ikkelen. Bevordert 

m
eedenken over beleid en kan m

aatschappelijk aanbesteden op 

gang brengen.

G
eeft initiatieven financieel voordeel om

 ze (in de opstart) te 

ondersteunen. K
an ondernem

erschap van m
aatschappelijk initiatief 

bevorderen.

A
anbesteden van overheidstaken aan m

aatschappelijke initiatieven, 

om
 burgers en m

aatschappelijke partijen te betrekken bij het 

vorm
geven en uitvoeren van beleid. K

an m
aatschappelijk initiatief, 

nieuw
e verbanden en een gezam

enlijk gedragen resultaat 

bevorderen.

W
erft plaatselijk geld om

 burgerinitiatieven te financieren. 

G
em

eente kan bijdragen. Biedt de m
ogelijkheid om

 voor m
aat-

schappelijke initiatieven private financiering te regelen en kan zicht 

geven op de behoefte van de gem
eenschap.

Financiering van persoon tot persoon of bedrijf tot bedrijf zonder 

tussenkom
st van een kredietinstelling. K

an m
aatschappelijke

initiatieven m
et een verdienm

odel helpen bij de opstart en sociaal 

ondernem
erschap stim

uleren.

Inzam
elen van geld bij een groot publiek. Een gem

eente kan geld 

bijstorten als een bepaald grensbedrag is gehaald. K
an m

ate van 

draagvlak of behoefte aan het initiatief inzichtelijk m
aken.

Een alternatief betaalm
iddel naast het w

ettelijk betaalm
iddel, voor 

het realiseren of in stand houden van bepaalde voorzieningen. K
an

m
aatschappelijke initiatieven stim

uleren en ondersteunen.

V
oorbeelden

H
oogeveen en Em

m
en

A
m

sterdam
-O

ost

M
aassluis

A
lkm

aar

A
m

sterdam
se M

akkie

Financieringsvorm
en

H
iernaast noem

en w
e er aantal m

ogelijke financierings-

vorm
en, in aflopende rol van overheidsbetrokkenheid. 

W
ant gem

eenten kunnen ook aan de vorm
en w

aarbij zij 

niet (sterk) betrokken zijn bijdragen door verspreiden van 

kennis en koppelen van m
ensen.

H
ulpm

iddelen
• 

 Raad voor de Financiële Verhoudingen (2014)  

‘Tussen betalen en bepalen: publieke bekostiging  

van m
aatschappelijk initiatief’.

• 
 Begrotingsvorm

en, zie overzicht op:  

http://tinyurl.com
/hbqdhm

y
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Z
org voor een P

aard van Troje!
Echt aan de slag gaan m

et overheidsparticipatie vraagt 

om
 een cultuurom

slag (luisteren en m
eedenken in plaats 

van vertellen en regels handhaven), een flexibele 

organisatievorm
 (geen hokjes en harkjes m

aar flexibele 

team
s) en een nieuw

e m
anier van planning &

 control 

(im
provisatie w

ordt net zo belangrijk als goed plannen).

A
ls je dat allem

aal in een keer w
ilt aanpakken, ben je 

intern jaren bezig. En dan verlies je zeker het contact 

m
et w

at er leeft onder de inw
oners. Begin m

aar gew
oon, 

al dan niet onder het m
om

 van een experim
ent. Zet de 

eerste stappen en kijk w
aar je tegenaan loopt. Je hoeft 

het proces niet vooraf helem
aal uit te lijnen. W

e zijn 

binnen gem
eenten gew

end om
 te w

erken vanuit een 

‘visie’, een ‘stip op de horizon’, een ‘organisatieplaatje’, 

een EFQ
M

-Excellence-aanpak, IN
K-m

odel: jargon is er

genoeg. H
et is de vraag of dat in dit geval w

erkt. D
e 

eerste stap is D
O

EN
, beginnen aan het veranderproces. 

En ondertussen blijven denken tijdens het doen.

Z
elfanalyse O

rganisatieverandering 
1 

2 
3 

4
 

Z
eer oneens 

O
neens 

Eens 
Z

eer eens
5. O

rganisatieverandering

1.   Ik zie O
verheidsparticipatie als een (perm

anent) veranderproces voor de hele 

organisatie: structuur, cultuur, talenten, experim
enten…

2.   Ik organiseer steun vanuit de am
btelijke en bestuurlijke top voor m

ijn 

experim
enten.

3.   Ik heb een lange adem
; ik blijf m

ijn doelen nastreven en uitdragen m
et oog 

voor tim
ing, dosering en energie van anderen.

4.   Ik heb een intern clubje O
verheidsparticipatie-pioniers om

 m
ij heen verzam

eld, 

om
 sam

en op te trekken.

5.  Ik leer en profiteer van de interne w
eerstand tegen verandering.

6.   Ik haal ‘de buitenw
ereld’ zoveel m

ogelijk de interne organisatie in, om
 zo 

externe druk te organiseren voor de nodige verandering.

H
oe hoger je score, hoe m

eer je w
erkt als participerende am

btenaar die probeert aan te sluiten op w
ensen en initiatieven van burgers. O

p basis van je 

scores kun je zelf of m
et anderen reflecteren over vragen als: w

at doe je nu al w
el, w

at doe je (nog) niet en w
aarom

, w
at kan er beter, w

at heb je daarvoor 

nodig en w
at ga je daar concreet voor/aan doen?

A
ls je overheidsparticipatie niet als een te bereiken 

einddoel ziet m
aar als een perm

anent veranderproces, 

dan geef je jezelf en de rest van de organisatie ruim
te, 

tijd en lucht om
 te oefenen, uit te proberen en te leren. 

Laat je collega’s niet alleen de noodzaak van verande-

ren zien, laat ze ook zien hoe leuk de zoektocht is. En af 

en toe kun (of m
oet) je veranderingen forceren, 

afdw
ingen. Sm

okkel eens w
at burgers de organisatie 

in, en luister naar hun verw
ondering en bew

ondering.

Tips om
 te beginnen

D
e kern van overheidsparticipatie is dat w

e burgers 

gaan vertrouw
en. D

e kern van het veranderproces 

daarbij is dat w
ij (am

btenaren) elkaar gaan vertrouw
en. 

A
ls je er vertrouw

en in hebt dat iedereen het goede 

doet, hoef je het niet dicht te regelen. D
an kun je jouw

 

collega’s regelruim
te en beslisruim

te geven. O
f 

vertrouw
 je m

eer op system
en dan op m

ensen?

1.   Leer van onverw
achte uitdagingen aan de 

organisatie: als iets botst is dat niet altijd fout, m
aar 

ben je w
ellicht iets relevants gestuit.

2.   H
ou rekening m

et tegenw
erpingen. D

enk na over 

hoe je (erover) com
m

uniceert : fram
e het positief, 

bijvoorbeeld aan de hand van m
aatschappelijke 

w
aarde.

3.   Vraag regelm
atig feedback en w

issel intern en 

extern ervaringen uit. En begin eens van voren af 

aan: doe alsof je nieuw
 bent. W

aarom
 m

ag alleen 

een trainee verw
onderd vragen stellen? Loop m

ee 

m
et andere afdelingen, m

et raadsleden, m
et 

burgers en loop sam
en naar buiten.

M
aar het is uiteraard een ingew

ikkeld organisatie-

vraagstuk. A
ls je de om

slag van vooral inhoudelijk 

expert naar (ook) procesm
anager w

ilt m
aken, dan 

vraagt dat heel w
at van jou, je m

edew
erkers en jullie 

functieprofielen. En van de beoordelingssystem
atiek, 

w
ant am

btenaren die initiatieven faciliteren, m
aar niet 

dom
ineren, zullen niet altijd zichtbare resultaten 

bereiken. Zorg dat de regels het resultaat ondersteunen 

en net andersom
. 
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H
et is ook best lastig dat m

aat schappelijke initiatieven 

functioneel en (vaak) territoriaal ingericht zijn en 

daardoor sectoraal beleid danig kunnen doorkruisen. 

W
ordt het ‘Living A

part Together’ of is m
eer verbinding 

m
ogelijk? M

isschien is het goed om
 tijdelijk specifieke 

participatiefuncties zoals ideeënm
akelaar of w

ijkm
ana-

ger in te stellen, m
aar uiteindelijk m

oet iedereen 

anders gaan w
erken. D

us w
aarom

 niet m
eteen?

In Ridderkerk is de am
btseed om

gezet in een verklaring 

van vertrouw
en, gericht op de burgers. N

u luidt de 

tekst: “Ik w
erk voor de Ridderkerkse burgers, ik dien de 

locale gem
eenschap en daar ben ik trots op. Ik w

il 

inspireren en geïnspireerd w
orden, vertrouw

en geven, 

vertrouw
en verdienen en dat vertrouw

en w
aard zijn.”

H
ulpm

iddelen:
• 

 D
e Restorative Practice is een aanpak voor het 

versterken van onderlinge relaties.

• 
 D

e publicatie ‘G
em

eentesecretarissen op avontuur’.

• 
  In H

ellendoorn gaf m
en trainingen O

verheids-

participatie in Berkelland ging het m
et Shocktherapie.

• 
 Een Lerende organisatie haalt kennis naar binnen en 

biedt ruim
te voor intervisie en feedback.

• 
 Verschillende gem

eenten w
erken m

et D
esign 

thinking en A
ction learning.

• 
 Publicatie ‘O

verheidsprofessionals w
erken aan 

nieuw
e rollen’

“...haalt kennis naar binnen en biedt 
ruim

te voor intervisie en feedback...”
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10 redenen om
 niet m

et  
O

verheidsparticipatie te beginnen

 1.  Je ontslaat de autom
atische piloot

Je kunt geen standaardw
erk m

eer doen als je kiest 

voor O
verheidsparticipatie. Je kijkt w

at er gebeurt 

in de buurten en gaat na of je daarbij nodig bent en 

w
at daarvoor dan nodig is. D

at kun je niet helem
aal 

voorzien, laat staan vastleggen in procedures. Zelf 

nadenken dus! A
ls jij vindt dat je daarvoor niet bent 

aangenom
en, laat O

verheidsparticipatie dan m
aar 

aan anderen over.

2.  Je w
ereldbeeld staat op z’n kop

Je kunt niet m
eer eisen dat burgers zich voegen 

naar de overheid. A
ls je start m

et O
verheids-

participatie ga je denken vanuit inw
oners, 

ondernem
ers en andere initiatiefnem

ers. Jouw
 

organisatie is niet m
eer het centrum

 w
aar alles om

 

draait. D
e leefw

ereld van de bew
oners w

ordt 

belangrijker dan de systeem
w

ereld van de 

overheid. M
aar als je toch liever het m

iddelpunt 

bent, denk er dan nog m
aar even over na.

3.    Je krijgt er m
eer nieuw

e collega’s bij dan je 

ooit kunt ontm
oeten

Je w
erkt niet m

eer binnen één afgebakende 

organisatie, je w
ordt onderdeel van een enorm

 

m
aatschappelijk netw

erk. Jouw
 collega’s zijn niet 

m
eer alleen “am

btenaren bij jou op de gang”, m
aar 

ook ondernem
ers, inw

oners, initiatiefnem
ers. D

at 

zijn m
eer m

ensen dan je ooit kunt ontm
oeten. 

Sociale m
edia helpen je om

 verbinding te m
aken 

m
et grotere groepen en om

 vervolgens een 

kleinere groep écht goed te leren kennen. Ben je 

verzot op bila’s? Blijf je liever alleen m
et je vaste 

clubje am
btenaren praten? D

an is O
verheids-

participatie niet jouw
 ding.

4.  N
egen tot vijf is er niet m

eer bij

A
ls je energie krijgt van al die nieuw

e contacten en 

bew
ust m

et alle afw
egingen rond O

verheids-

participatie om
gaat, zul je m

erken dat je daar niet 

alleen van negen tot vijf m
ee bezig bent. Interessante 

bijeenkom
sten w

il je niet laten lopen, je zoekt ook 

pioniers buiten je gem
eente op en je verslindt 

artikelen over O
verheidsparticipatie. O

ok buiten 

w
erktijd. H

et is gew
oonw

eg te interessant! Ben je 

daar niet van, begin dat niet aan O
verheids-

participatie!

5.  “Er boven staan”, w
ordt een stuk m

oeilijker

H
aal je vooral eer uit je w

erk doordat je m
acht en 

invloed hebt? Sta jij als overheidsvertegenw
oordiger 

graag gezaghebbend boven de burgers? W
eet jij 

w
el w

at goed is voor de sam
enleving? En dw

ing je 

dat af m
et je kennis van regels, procedures en door 

politieke m
achtsspelletjes? En ben je dan verbaasd 

dat er een negatief beeld over de gem
eente 

bestaat? Begin dan vooral niet m
et O

verheids-

participatie.

6.   Je houdt van vast-om
schreven taken en houdt 

de zaken graag strak in de hand

O
verheidsparticipatie begint zoals alles m

et een 

eerste stap. M
aar de route en het einddoel zijn 

vooraf vaak nog niet duidelijk. W
e w

eten nog niet 

precies hoe de taken verdeeld w
orden tussen 

overheid, burgers, bedrijven en instellingen. En ook 

niet hoe het afloopt. D
at zal per geval verschillen en 

vaak pas gedurende de sam
enw

erking duidelijk 

w
orden. Je m

oet dus veel loslaten. Soepel inspelen 

op w
at er gebeurt: som

s een tandje bijzetten, som
s 

gas terugnem
en om

 een initiatief de ruim
te te 

geven. W
ord jij iebel van flexibel? M

et zo’n starre 

houding pas je niet bij O
verheidsparticipatie.

7.   “W
e leggen het u nog één keer uit” valt niet 

m
eer uit te leggen 

Ben je beter in vertellen dan in luisteren? Ben jij de 

vakinhoudelijke expert die altijd het beste w
eet w

at 

nodig is? Bew
oners w

eten ook w
el w

at er speelt in de 

buurt en w
at daar nodig is. Zij helpen zichzelf en 

elkaar. D
an is het als am

btenaar best slim
 om

 zaken 

niet uit te leggen of op te leggen, m
aar te kijken en 

te vragen w
aar je nodig bent. G

oed, zelfs de slim
ste 

am
btenaren denken w

el eens dat ze het beter w
eten 

dan anderen. En som
s is dat ook zo. M

aar als je 

vergeet te luisteren, ben je niet slim
 genoeg voor 

O
verheidsparticipatie.

8. Je zult intern w
eerstand ontm

oeten

Interne w
eerstand tegen O

verheidsparticipatie is 

begrijpelijk. W
aarom

 zou je iets veranderen w
at al 

decennia w
erkt? M

aar doen w
e het w

el zo goed als 

overheid? Zijn w
e niet druk bezig om

 de bestaande 

overheidssystem
en te optim

aliseren terw
ijl die 

allang niet m
eer aansluiten op w

at de m
ensen 

w
illen? W

il je een betere Free Record Shop zijn? O
f 

had jij Spotify zélf w
illen uitvinden? K

ies je voor het 

eerste dan is O
verheidsparticipatie niks voor jou.

9. Je zult fouten m
aken

O
verheidsparticipatie is geen gespreid bedje m

et 

w
aterdichte procedures. Er bestaat ook geen hand boek 

voor. W
e staan nog aan het begin van een ontw

ikkeling. 

A
ls je nooit fouten m

aakt, ben je te voorzichtig. D
an 

stopt het leren. Je zult je angst om
 fouten te m

aken 

m
oeten loslaten. A

ls jij je w
erk liever foutloos doet in 

plaats van m
ee te bouw

en aan m
aatschappelijke 

m
eerw

aarde…
 stay out of the kitchen!

10. M
ensen praten terug

H
oog in de ivoren toren is het lekker rustig en stil. A

ls 

je echt m
et inw

oners in gesprek gaat, dan geeft dat 

veel reuring. O
ptim

aliseer jij liever je oude vorm
en 

en gedachten? Staat politieke sensitiviteit w
él in 

jouw
 functieprofiel, m

aar ontbreekt m
aat schap

pelijke sensitiviteit? En vind je dat dood norm
aal? 

H
ou dan je oog- en oorkleppen m

aar lekker op, 

w
ant O

verheidsparticipatie is niets voor jou. 1

1   M
et dank en toestem

m
ing grotendeels overgenom

en van http://w
w

w
.open-overheid.nl/blog/10-redenen-om

-niet-m
et-open-overheid-te-beginnen/
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d
it is een uitgave in het kader van w

w
w

.lokale-dem
ocratie.nl , een gezam

enlijk initiatief 
van de beroeps- en belangenverenigingen van raadsleden, w

ethouders, burgem
eesters, 

griffiers en gem
eentesecretarissen, de Vereniging van N

ederlandse G
em

eenten (VN
G

) 
en het m

inisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
 

  
  

 
Tekst
d

it stuk is gem
aakt op basis van de gesprekken m

et diverse m
ensen. in het bijzonder 

danken w
ij de deelnem

ers aan het netw
erk O

verheidsparticipatie. W
ieke Blijleven, 

M
ari-An G

erits, Jornt van Zuylen en Vincent van Stipdonk vorm
en het kernteam

.

V
orm

geving
Buro van erkelens

C
ontact

M
inisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

D
irectie D

em
ocratie en Burgerschap

info@
lokale-dem

ocratie.nl 

n
ovem

ber 2017

C
olofon

Disclaim
er: dit stuk is een selectie, een sam

enraapsel van inzichten en tips. Een deel is nieuw
, een deel is geleend 

van anderen. O
m

dat open kennis en ervaringen uitw
isselen een basisvoorw

aarde is voor O
verheidsparticipatie 

hebben w
ij gem

eend dat dit goed is. o
m

 het behapbaar te houden, is het beperkt tot vijf them
a’s diae elk in tw

ee 
pagina’s w

orden behandeld. Dat betekent dat heel veel niet aan de orde kom
t. M

is je cruciale zaken, of heb je nog 
m

ooie aanvullingen of alternatieven? M
ail ze naar ons!: info@

dem
ocraticchallenge.nl

Partners


