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Voorwoord
Een jaar lang hebben wij ons gebogen over de veronderstelde kloof tussen burgers en het bestuur
van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. We hebben ons verdiept in de standpunten van de raad, het
college en de ambtenaren. We spraken met burgers, hebben geluisterd naar hun kritische geluiden.
We hebben onderzocht, geanalyseerd en gediscussieerd en hebben waar mogelijk telkens alle
mensen op ons pad uitgenodigd om mee te denken.
De inzichten en ideeën die wij gaandeweg ons ‘bruggenbouwersjaar’ hebben opgedaan, hebben we
gespiegeld aan visies van buiten. Alles met één doel: het ontwikkelen van de samenwerking tussen
burgers, ambtenaren en het bestuur van onze gemeente.
Wij hebben veel geleerd over de werking van de lokale politiek, over plan- en besluitvorming. Maar
ook over samenwerken en de rol van persoonlijke opvattingen. Over maatschappelijke trends en hoe
zaken elkaar kunnen versterken. Of juist uitdoven.
Wij hebben het ervaren als een ontdekkingsreis langs vele bestemmingen. Onderweg hebben we
groeiend vertrouwen en respect ontmoet, hetgeen ons heeft gemotiveerd om verder en dieper te gaan
dan wij aanvankelijk voor ogen hadden. Natuurlijk hebben we wel gemopperd. Maar vooral beleefden
we veel voldoening aan het groeiproces, dat we ook als bruggenbouwers doormaakten.
Het bleek allemaal niet voor niets. Langzaam maar zeker hebben we een recept gevonden waarmee
kloven op de Heuvelrug beslecht kunnen worden. In deze rapportage hebben wij al onze observaties,
analyses en ideeën uitgewerkt. Wij geloven dan ook dat wij gemeenteraad, bestuur en burgers met
deze rapportage de sleutel in handen geven naar een goede dialoog en een optimale samenwerking.
Wij hopen van harte dat u de door ons voorgesteld aanpak adopteert en verheft boven partijpolitiek en
persoonlijke dogma’s. Daarvoor is moed vereist en leiderschap en wilskracht. Maar lukt het de handen
werkelijk ineen te slaan voor het algemeen belang, dan zult u de bruggen waarvoor de fundamenten
nu zijn voorbereid, zelf af kunnen bouwen.
Rest ons iedereen te bedanken die, het proces van bruggen bouwen constructief en kritisch heeft
willen benaderen. Dat waren vele inwoners, raadsleden en ambtenaren. En natuurlijk het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.
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Samenvatting
Als de gemeenteraad zich eind 2011 ernstig zorgen maakt over de kloof tussen burgers en bestuur,
krijgt het college de opdracht tot actie over te gaan. Dat gebeurt in de vorm van een dialoogavond in
januari 2012 waarvoor elk raadslid een betrokken inwoner uitnodigt. De avond leidt tot één gedeelde
analyse: er is inderdaad een grote afstand tussen burgers en bestuur. De burgemeester sluit die
avond af met een oproep aan inwoners om mee te denken aan een oplossing.
Het was de geboorte van de groep ‘Bruggenbouwers’.
Na een jaar van gesprekken, onderzoek, enquête en analyses komen we nu toe aan constateringen,
conclusies en aanbevelingen. Want het kan anders.
Onze belangrijkste constateringen en conclusies zijn:


Er is veel wantrouwen, in en tussen groepen ambtenaren, het college, de raad en burgers



Er zijn veel betrokken inwoners op de Utrechtse Heuvelrug



De complexe samenleving van vandaag werkt met processen van vroeger



Het denken in meerderheden en minderheden blokkeert het luisteren naar en het wegen van



Het kan en het moet anders, zeggen ook gezaghebbende organisaties als de

(‘klovenlandschap’)

argumenten
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en de Raad voor het Openbaar
Bestuur (ROB)
Er gaat ongetwijfeld veel goed, maar burgers ervaren in toenemende mate uitglijders en onwil. Die
negatieve ervaringen blijven hangen. Ook binnen de gemeente zelf schort het aan vertrouwen. Het
lijkt er op dat de lokale democratie in zichzelf vastloopt. De grote betrokkenheid van inwoners geeft
hoop op veranderingen. Maar ook de gemeente zoekt naar oplossingen. Wij bevelen aan die te
zoeken in de richting van de ‘doe-democratie’, zoals de WRR het noemt. We geven daarvoor drie
belangrijke uitgangspunten:


Betrek inwoners vanaf de start



Ga met elkaar de dialoog aan en introduceer de consentmethodiek



Zet de raad in de regierol: bepaal kaders, geef ruimte en vertrouwen, controleer het proces.

Belangrijkste randvoorwaarde is dat de gemeentelijke organisatie (college, raad, medewerkers)
opereert vanuit een gezamenlijke en gedragen visie op de toekomst en een daaraan gekoppeld
gepassioneerd leiderschap. Door er een goede bestuurlijke vorm (aparte portefeuille?) aan te geven,
met voldoende doorzettingsmacht in de organisatie, is snel winst te boeken.
Bouwen aan vertrouwen kan alleen door te denken vanuit burgers en te laten zien dat het ernst is.
Burgerparticipatie kan niet zonder bestuursparticipatie. De tijd is rijp voor een nieuwe aanpak. Het is
nu aan de Utrechtse Heuvelrug die kans te pakken.
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1. Constateringen & conclusies
De Bruggenbouwers concluderen na een jaar van onderzoek, dialogen, enquêteren en analyseren dat
de tijd rijp is voor een nieuwe aanpak. Veranderen is noodzakelijk, want de lokale democratie knarst in
al zijn voegen. Er is sprake van veel wantrouwen en verwachtingen worden over en weer niet
ingevuld.


Inwoners geven ons (vrijwel unaniem) terug dat zij ervaren dat de gemeente niet écht luistert.



Bestuurders hebben het gevoel het niet snel goed te doen, hoeveel tijd zij er ook in stoppen. Is
er voor een probleem net een oplossing bereikt, dan dienen zich al weer nieuwe problemen
aan.



Binnen de gemeentelijke organisatie zit veel zeer: tussen ambtenaren en raad, tussen raad en
college, tussen ambtenaren en college en tussen medewerkers onderling. De interne
samenwerking krijgt veel kritiek.

Er zijn ook positieve signalen.


Inwoners en bestuurders zijn blij met hun mooie, groene woonomgeving. Zij voelen zich
verbonden met het landschap van de Heuvelrug. Er is grote bereidheid om kennis en ervaring
te delen.



Binnen de gemeentelijke organisatie zijn hoopgevende signalen. Slim@work werkt inspirerend
en stimulerend. Ook de lokale volksvertegenwoordigers steken enorm veel tijd en energie in
het raad- en commissiewerk en in het onderhouden van contacten met hun achterban.

Dat neemt niet weg dat burgers die verder van die politieke kringen afstaan dat niet zo voelen. Er gaat
ongetwijfeld veel goed, maar inwoners ervaren in toenemende mate uitglijders en onwil. Die negatieve
ervaringen blijven hangen.
Oud zeer
Er zijn ons door inwoners veel voorbeelden aangereikt waar dingen in het verleden zijn misgegaan.
Eén dossier kwam in vrijwel elk gesprek aan de orde: het gemeentekantoor. Waar bestuurders laten
weten dat het proces ‘procedureel goed’ is verlopen, vinden inwoners het resultaat ‘vanuit het hart
onbegrijpelijk’. Inwoners snakken naar respect voor hun visie, naar erkenning dat het resultaat van het
proces (een gebouw dat te groot is voor het doel en een onevenredig diep gat heeft geslagen in de
gemeentelijke begroting) droevig is. Zij missen de erkenning voor hun observatie dat de gemeente is
blijven hangen in de informerende rol en in hun ogen onvoldoende tegemoet gekomen is aan inbreng
van inwoners bij de beleidsvoorbereiding. Inwoners met oprechte zorgen of een duidelijke visie op een
betere oplossing voelen zich in de hoek gezet van ‘tegenstanders’ in plaats van ‘meedenkers’. Zelfs
het toegeven dat dit in participatief opzicht een gemiste kans is geweest, is niet van de lippen
gekomen. Veel inwoners vinden dat de gemeente zich verschuilt achter de formele besluitvorming.
Een dergelijke overtuiging kleurt de verwachtingen bij volgende projecten. Het is daarom van groot
belang écht te kiezen voor een nieuwe aanpak, en de oude werkwijzen achter ons te laten.
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De wil zit gevangen in oude conventies
Uit ons onderzoek is gebleken dat zowel de gemeenteraad als het college burgerparticipatie willen
stimuleren. De discussie gaat vooral over het hoe en wanneer. Wie echt wil, gaat aan de slag met een
aanpak die beter past bij de huidige tijd. Met de komst van nieuw instrumentarium als sociale media is
het nu mogelijk om rondom thema’s of projecten tijdelijke gemeenschappen te laten ontstaan en
daarmee aan de slag te gaan. Het is juist de gemeenteraad die er op toe kan zien dat alle belangen
worden betrokken en dat bij aanvang heldere kaders zijn geformuleerd.
Toegenomen mondigheid van burgers
Dé burger bestaat niet. Er is sprake van een zeer diverse groep en een woud van belangen,
interesses en ideeën. Een deel van de inwoners is steeds meer in staat -en kiest er ook voor- om zelf
voor zijn of haar belangen op te komen, buiten de traditionele democratische vertegenwoordiging om.
Vaak willen burgers betrokken worden om hun inhoudelijke kennis en betrokkenheid. Maar ook willen
zij ervaren dat regels eerlijk en rechtvaardig worden toegepast en dat zij voor iedereen gelden.. De
enquête van de Bruggenbouwers heeft eveneens aangetoond dat het veronderstelde NIMBY-gedrag
(Not In My Backyard) op veel burgers in onze gemeente niet van toepassing is. Inwoners die tijd en
energie steken in een project, willen dat hun argumenten gehoord en meegewogen worden in de
besluitvorming, los van de vraag of ze gelijk krijgen. Een echte dialoog ontbreekt. De trend van
groeiende mondigheid van burgers vraagt van bestuurders durf om de eigen processen te
vernieuwen.
Berichten uit de buitenwereld
De problemen op de Heuvelrug blijken niet op zichzelf te staan. Partijen als de Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) en de Nationale
Ombudsman wijzen onafhankelijk van elkaar op een vastlopende democratie. Ook zij concluderen dat
het zo niet verder kan: ‘Politiek en bestuur kunnen het tij alleen keren met een andere werkwijze,
houding en gedrag.’ Zie ook Bijlage 5: Leeslijst Bruggenbouwers voor meer inspirerende rapporten
door onafhankelijke schrijvers.
Doelstelling Bruggenbouwers
Wij stelden onszelf tot doel een betere samenwerking te laten ontstaan tussen de gemeente en de
inwoners. Dat kan alleen als het onderlinge vertrouwen wordt hersteld. Daarvoor moet niet langer over
elkaar, maar vooral mét elkaar worden gesproken. De dialoog is cruciaal. Hieronder lichten we onze
conclusies nader toe.

Conclusie 1 De tijd is rijp voor een nieuwe aanpak
Met de komst van internet en de brede acceptatie van het digitale verkeer is onze samenleving
aanzienlijk veranderd. Niet alleen is sprake van een enorme versnelling, maar ook van een toename
van de complexiteit van de samenleving. Ook wordt steeds meer gevraagd van burgers zelf. In het
rapport ‘Vertrouwen in Burgers’ van de WRR wordt de ‘complexiteitsrace’ uiteengezet (pagina’s 37 –
40). Burgerparticipatie die onvoldoende rekening houdt met deze complexiteitsrace, is gedoemd om
achter de feiten de blijven aanhollen, zo concludeert de WRR. Er is geen eenduidig handvat voor het
formuleren van passend beleid. Maar het ontslaat de overheid niet van de plicht om te reageren op de
nieuwe situatie.
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Voor de Utrechtse Heuvelrug, ligt het antwoord in de zoektocht naar nieuwe vormen van
samenwerking. Ons onderzoek heeft aangetoond dat daarvoor voldoende draagvlak is onder
inwoners. Een groeiende groep van betrokken burgers geeft aan die samenleving mede vorm te willen
geven. Die betrokkenheid uit zich echter niet alleen via de kanalen en gelegenheden die het bestuur
daarvoor aanbiedt. Mensen organiseren zich soms geografisch, soms rond onderwerpen en zo
ontstaan er steeds op onverwachte plekken en momenten ‘veenbranden’. Bestuurders kunnen er niet
of nauwelijks goed op anticiperen. De traditionele aanpak blijkt niet langer aan te sluiten op deze
maatschappelijke ontwikkelingen.
Burgemeester Borg van Molenwaard vatte het bondig samen in de Volkskrant van 7 februari 2013:
‘We hebben het over burgerparticipatie, maar het gaat (ons) om overheidsparticipatie. De burger leeft
zijn leven, de overheid schuift er soms even aan.’
Voor burgers maakt het weinig verschil om wat voor soort participatie het gaat, maar voor
beleidsmakers is belangrijk te herkennen of het om beleidsparticipatie gaat, om maatschappelijke
participatie of om een maatschappelijk initiatief waarin (groepen) burgers zelf het heft in handen
nemen om een maatschappelijk doel na te streven). Zie ook het WRR-rapport, hoofdstuk 2.
Samenvattend: denken vanuit de burger vraagt een andere aanpak dan denken vanuit
beleidsmakers of bestuurders. De gemeente kan daarin het beste het initiatief nemen, want
het vergt aanzienlijke veranderingen van de kant van de beleidsmakers. Zij moeten ruimte
geven, processen aanpassen, tegenspel verwelkomen, creativiteit belonen, nieuwe netwerken
kansen geven, de dialoog aangaan. De inwoners zullen daar op anticiperen en in principe ook
kiezen voor een samenwerkingshouding.

Conclusie 2 Burgerparticipatie verdient meer ambitie
Bijna alle gemeenten in Nederland kiezen er voor inwoners bij het beleid te betrekken. Dan kan in
verschillende vormen, van informeren (eenrichtingsverkeer) tot co-creëren (evenwaardige inbreng van
burgers en bestuurders). Net als de meeste andere gemeenten ligt bij de gemeente Utrechtse
Heuvelrug het accent nu nog op consulteren en soms ook adviseren. Verdergaande vormen van
burgerparticipatie zijn schaars. Er wordt weinig geëxperimenteerd en er vindt geen vernieuwing plaats.
De protesten uit de samenleving geven duidelijke signalen om tot innovatie van burgerparticipatie over
te gaan. Het mes snijdt bovendien aan twee kanten. Het bestuur kan een nieuwe, aanvullende bron
van kennis en deskundigheid aanboren. Steeds meer inwoners willen zich als actieve en betrokken
burgers opstellen.
Het is dan wel nodig dat medewerkers en bestuurders getraind worden in hun nieuwe rollen. Dat
begint al met het loslaten van het idee dat zijzelf beter dan burgers in staat zijn om het algemeen
belang in het vizier te houden. Een dergelijke houding ondermijnt de effectiviteit van
tweerichtingsverkeer in burgerparticipatie. Wie niet met hoofd en hart wil investeren in de kunst van
het luisteren en in het onbevooroordeeld benaderen van alternatieve benaderingswijzen en
gezichtspunten, verliest de kans op effectiviteit van burgerparticipatie.
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Overigens is ons opgevallen dat er ook in de gewone communicatie een stap vooruit gezet zou
kunnen worden. In veel gesprekken met inwoners, maar ook uit de enquêteresultaten klinkt de
verontwaardiging door over een gebrek aan terugkoppeling. Ook opvallend was de vaak voorkomende
klacht dat de gemeente helemaal niets doet met een idee of een suggestie. Zelfs een reactie blijft dan
kennelijk uit. Wij vinden dat voedsel geven aan wantrouwen. Bestuur en ambtelijke leiding dienen de
touwtjes hier strakker aan te trekken.
Tenslotte. De WRR concludeert dat de nieuwe aanpak vaak leidt tot een kortere doorlooptijd en tot
kostenbesparing door het vermijden of voorkomen van procedures. Wellicht nog belangrijker is dat er
een positief gevoel overblijft bij inwoners en bestuur.
Samenvattend: we missen kansen om de deskundigheid van burgers in te zetten. Het lijkt er
op dat de huidige vormen van participatie (accent op consulteren, en soms adviseren) door de
gemeente vooral worden ingezet om burgers tevreden te houden en om bezwaarschriften te
voorkomen. Zo schuiven de belangen van burgers en bestuurders langs elkaar. Als het
gemeentebestuur inderdaad graag inwoners actieve burgers wil laten zijn, dan verdient
burgerparticipatie meer ambitie en verdienen medewerkers en bestuurders voldoende training
in de nieuwe rollen.

Conclusie 3 In-en externe deskundigheid kan beter benut
De debatvoerders in de politiek – raad en college – missen te vaak inhoudelijke kennis om complexe
zaken te beoordelen. De wel inhoudelijk deskundigen – ambtenaren, burgers, ondernemers, zitten
zich letterlijk aan de zijlijn te verbijten. Het levert bij allerlei partijen de gedachte op dat kennis en feiten
gebruikt worden om processen in een bepaalde richting te sturen. Mooier zou zijn als de feiten, cijfers
en kennis ingezet worden voor meningsvorming van alle belanghebbenden. Ook mensen buiten de
eigen kring blijken goed en soms zelfs veel beter in dossiers ingevoerd. Het zou van wijsheid en lef
getuigen die kennis actief op te sporen en te gebruiken.
Samenvattend: Het is een uitdaging om nieuwe vormen te vinden om deskundigheid, zowel
van binnen als van buiten de organisatie, te betrekken. Dat vereist vernieuwing en lef. De
kwaliteit van plan – en besluitvorming kan hiermee op een hoger plan gebracht worden.

Conclusie 4 Veranderen vraagt leiderschap
De voorgestelde verandering raakt allerlei thema’s en cultuurpatronen. Het is goed mogelijk dat het
ook de gemeentelijke organisatie raakt. Denk daarbij aan nieuwe of andere eisen qua functies en
verantwoordelijkheden, processen of de informatievoorziening.
Het is belangrijk na te gaan in hoeverre de huidige visie en strategie van de gemeente Utrechtse
Heuvelrug de veranderingen ondersteunen. Misschien zijn er aanpassingen nodig als kompas voor de
richting die wordt ingeslagen. Maar ook om de veranderingen op de juiste plaats te kunnen borgen.
Wellicht zal dit discussies vergen over de ambities waarmee ambtenaren, college en gemeenteraad
hun taken uitvoeren. Kunnen en willen we dit? Welke belemmeringen en bezwaren zijn er? Te
lichtzinnig denken over fundamentele veranderingen zal leiden tot frustraties. Het is van belang dat in
de hoogste regionen van de ambtelijke organisatie de oprechte wil en de kracht om te veranderen
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aanwezig is. De veranderingen hebben een kapitein nodig die koers houdt, ook bij tegenwind. Die
meebeweegt als het moet (en daarover communiceert), maar die nooit het doel uit het oog verliest.
Iemand die mensen weet te mobiliseren, te motiveren en te inspireren. In daad en woord. Ook in het
complexe krachtenveld tussen gemeenteraad, college en medewerkers. Om de veranderingen te laten
slagen is vastbeslotenheid nodig, authentieke passie en leiderschap.
Maar de ambtelijke top kan het niet het niet alleen. Ook het college en de raad zullen de nieuwe
werkwijze moeten omarmen. Om voor het nieuwe besturen de juiste voedingsbodem te creëren,
adviseren wij het college er een portefeuille van te maken en die te beleggen bij een van de
collegeleden. In onze visie is de burgemeester hiervoor de meest logische keuze. Hij is als voorzitter
van zowel college als raad in de positie om continu aan te sturen op zowel de gewenste snelle
concrete vorderingen als op de langzame gedragsverandering over de jaren heen.
Tot slot denken wij dat ook in de raad en onder de medewerkers ‘steunberen’ nodig zijn om de vaart in
het proces te houden. Zij zullen als ambassadeurs het veranderingsproces steeds moeten aanjagen,
moeten motiveren en de voortgang telkens kritisch moeten toetsen.
Samenvattend: De nieuwe werkwijze en het nieuwe besturen vragen om daadkracht en
waarlijk leiderschap. Daarvoor is een gezamenlijke visie en een door zowel de raad, het
college als de ambtenarij gedragen strategie een belangrijke voorwaarde. Voor succes is het
verder belangrijk dat de veranderingen in de organisatie worden doorvertaald naar en geborgd
in processen, taken en (individuele) verantwoordelijkheden.

Conclusie 5 Het doel van burgerparticipatie is niet helder
Het is belangrijk om het doel van burgerparticipatie goed voor ogen te houden. Actief betrokken
burgers zijn belangrijk voor een levende democratie. Ze houden volksvertegenwoordigers bij de les,
vernieuwen de samenleving en geven draagvlak voor het beleid. Te vaak echter wordt
burgerparticipatie vooral gezien als een instrument om burgers tevreden te houden en
bezwaarschriften te voorkomen. Inwoners oordelen daar cynisch over, zij willen plannen vooral beter
maken. Bestuurders en raadsleden zijn er vooral op gericht projecten snel en zonder veel tijdverlies
naar de eindstreep te brengen. Slechts een enkele bestuurder en een handvol raadsleden ontmoeten
liever een paar ‘lastige’ burgers: zij houden hen scherp en kunnen fouten of onvolkomenheden helpen
voorkomen. Vanuit de inwoners komt nog een ander geluid. Burgers zien burgerparticipatie als een
recht van democratische orde. Ook de WRR bepleit het helder houden van het hoofddoel van
burgerparticipatie. Het is absoluut meegenomen als tevreden burgers en minder (dure) procedures
onderdeel van het resultaat zijn, maar het feitelijke doel is van een hoger abstractieniveau: een
levende democratie. Wat daarbij belangrijk is dat burgerparticipatie niet een uitdrukking is van ergernis
en protest, maar van het verlangen naar optimale besluitvorming in samenhang met de
democratisering van het bestuur.
Samenvattend: Hou het doel van een levende democratie helder voor ogen. Het doel is: planen besluitvorming die kan rekenen op optimaal draagvlak en die leidt - door het optimaal
betrekken van visies, creativiteit en ideeën - tot kwalitatief betere plannen.
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Conclusie 6 Niet iedereen kan of wil actief participeren (op dezelfde manier)
Vaak werd het volume van de groep participanten gezien als graadmeter voor het succes. Inmiddels
kiezen de meeste gemeenten voor participatie via kleine groepen of zelfs via 1 op 1 contact. Soms is
dat om ook kwetsbare burgers te bereiken of om te voorkomen dat alleen georganiseerde inwoners af
komen op centrale dialoogavonden. Het gebeurt ook om de kwaliteit van een discussie te bevorderen.
Bovendien: niet iedereen wil tijd en energie steken in actieve participatie. Niet in de laatste plaats
omdat mensen soms vertrouwen op een kleine groep die het voortouw neemt. Maar vrijwel alle
betrokken burgers die wij gesproken hebben willen dat iedereen wel de kans krijgt om tijdig te
participeren. Iedereen moet dan wel op de hoogte kunnen blijven van de stappen die gezet worden.
Van meet af aan goed en open communiceren en terugkoppelen is dus een vereiste.
Niet zelden klinkt achteraf de veronderstelling dat het bij participatie ‘slechts om een paar mensen
ging’. Dat leidt tot onderschatting van de kwaliteit die de actieve participanten opleveren. Inwoners
hoeven niet en masse te kiezen voor actieve participatie. Tegelijkertijd is ondersteuning van de
kwetsbare inwoners die wel mee willen denken, maar daarvoor niet of nauwelijks zijn toegerust,
noodzakelijk.
Overigens hebben handtekeningenacties en enquêtes dankzij moderne middelen een lagere drempel.
Twitter, LinkedIn en Facebook geven de burger meer kracht om standpunten naar voren te brengen.
Dergelijke media bieden dan ook volop mogelijkheden om burgers te betrekken. Wij denken echter dat
zij nog onvoldoende door de gemeente worden benut. Natuurlijk zijn nieuwe media geen vervanging
voor bijeenkomsten en ontmoetingen in de fysieke wereld.
Samenvattend: accepteer dat niet iedereen tijd en energie wil of kan besteden aan actieve
participatie. Maar voorkom dat mensen en argumenten worden overgeslagen. Ontwikkel een
visie op de methoden en stel een diversiteit van instrumenten ter beschikking.

Conclusie 7 Netwerksamenleving vraagt nieuwe benadering
In de huidige netwerksamenleving is een nieuwe dynamiek van groepen en ideeën of wensen
ontstaan. De complexe (netwerk)samenleving anno nu telt steeds meer verwarrende verbindingen,
bijvoorbeeld via online communities. Daarmee groeit de ongrijpbaarheid van belangen en wensen van
burgers. Het volgen van de eigen - bestuurlijke - agenda geeft weinig ruimte aan initiatieven die uit de
samenleving komen. Dat geeft inwoners het gevoel dat zij tegenover ‘de gemeente’ staan, en dat er
strijd geleverd moet worden. Bestuurders zien zich steeds meer geconfronteerd met plotseling
opkomende discussies en debatten die niet voorzien waren. We nemen waar dat de overheid dan op
zoek gaat naar nieuwe regels of nieuwe structuren, in plaats van verbinding zoeken en dialogen
aangaan. Te vaak volstaat men nu met benadering van geïnstitutionaliseerde belangengroepen,
wijkpanels of andere geografisch georiënteerde organisaties. Te vaak blijkt later dat er onvoldoende
geluisterd is naar argumenten van mensen met een minderheidsstandpunt. Dat kan dus beter.
Samenvattend: De samenleving verdient een andere, netwerkgeoriënteerde, benadering zodat ook
minderheden zich gehoord er erkend voelen.
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2. Aanbevelingen
De tijd is rijp voor een nieuwe aanpak. Daartoe hebben wij een tiental aanbevelingen geformuleerd.
Wij denken dat die aansluiten bij de energie, de ideeën en de ervaringen die zijn opgedaan tijdens de
diverse inspiratie- en dialoogavonden met burgers, ambtenaren en bestuurders.
1.

Betrek inwoners bij de start van een project. Doe een oproep wie er in het voortraject mee wil
doen (‘open call for interest’). Schakel de deskundigheid van de inwoners in alvorens de eerste
contouren van plannen te schetsen (‘blanco start’). Zoek de samenwerking met alle
belanghebbenden en betrek hen actief bij het vormgeven van plannen.

2.

Introduceer zoeken naar consent in plaats van zoeken naar een (minimale) meerderheid.
Inhoudelijke argumenten krijgen zo meer aandacht. Vaak zijn onderdelen goed bruikbaar om een
voorstel te verbeteren. Doel is tot breed gedragen en zelfs betere besluiten te komen.

3.

Organiseer de rol van de gemeenteraad zo dat er steeds vooraf heldere kaders en
randvoorwaarden worden gesteld. Aan het eind van het proces toetst de raad en neemt besluiten
over kwesties die om een beslissing vragen. De besluitvorming wordt hiermee niet alleen
effectiever, maar ook efficiënter. Het zoeken naar een fundamenteel andere rol (faciliteren en
regisseren in plaats van sturen op inhoud) is een kans. De voorgestelde werkwijze staat boven
de partijpolitiek en behoort als zodanig vorm te krijgen.

4.

Koppel de interne en externe deskundigheid. Zorg ervoor dat medewerkers de ruimte en het
vertrouwen krijgen om in de dialoog de kennis en feiten op tafel te leggen. Nodig ook inwoners uit
hun kennis en ervaring tegelijkertijd in te brengen. Samen weten we meer.

5.

De samenleving verdient een netwerkgeoriënteerde benadering. Soms kan de uitwerking van
projecten geografisch benaderd worden, maar vaak zal het ook om een themagerichte aanpak
gaan. Voorkom institutionalisering, projecten hebben per definitie een tijdelijk karakter.

6.

De nieuwe aanpak betekent een grote organisatie- en cultuurverandering. Dat vergt actieve steun
en leiderschap in de top van de ambtelijke organisatie. In onze ogen rechtvaardigt het een aparte
portefeuille op collegeniveau, en vastberaden, gepassioneerde trekkers op ambtelijk niveau. Wij
zouden graag zien dat er binnen de gemeente in alle geledingen ‘steunberen’ benoemd worden
voor dit proces.

7.

Zorg voor voldoende training van medewerkers. Wat heeft participatie nodig? Hoe zet je eigen en
andermans vooroordelen terzijde. Wat is consent? Hoe bereik je hoofd en hart van het publiek?
Hoe creëer je betrokkenheid, etc. Dat is geen pleidooi voor uitstel, want de beste training krijg je
al doende. Organiseer of faciliteer ook cursussen voor inwoners op dat gebied. Ook raadsleden
zullen behoefte hebben aan training om de regisserende en controlerende rol in de vingers te
krijgen.
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8.

Trek tijd en ruimte uit voor communicatie en terugkoppeling. Iedereen die een bijdrage heeft
geleverd, maar ook iedereen die (nog) geen bijdrage heeft geleverd maar er op vertrouwt dat
participanten en/of gemeente goed voor het algemeen belang opkomen, moet zich geïnformeerd
voelen. Ook over de resultaten van de participatie. Maak van terugkoppeling in elk
participatieproces een urgent standaard onderdeel.

9.

Accepteer dat niet iedereen tijd en energie kan of wil besteden aan burgerparticipatie. Sluit aan
op de actie en energie in de samenleving. Ga de dialoog aan en denk vanuit de burgers.
Randvoorwaarde is dat steeds alle groepen/belangen al in de beginfase van planprocessen
betrokken worden. Voorkom dat mensen worden overgeslagen en zorg er voor dat ook
minderheden gehoord worden. Het risico, zowel bij de oude, als bij de nieuwe aanpak, is dat
bepaalde belangen en argumenten over het hoofd worden gezien. Hier ligt een (bewakende) taak
voor de raad.

10. Maak een weloverwogen start met de ambitieuze nieuwe aanpak. Begin met een groot en een
klein project, idealiter met flinke publieke belangstelling. Zet in op enthousiasme en
zorgvuldigheid. Het loslaten van oude rollen kan lastig blijken, wees daarom niet bang voor het
maken van fouten. Benader de veranderingen positief en wees eerlijk over uitglijders, die
onlosmakelijk met veranderen verbonden zijn Iedereen heeft begrip voor het maken en uitleggen
van fouten, niet voor het onder de pet houden ervan.
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3. Een proces van participatie
De bruggenbouwers hebben de eerste contouren van een participatieproces uitgewerkt. De volgende
stappen geven inzicht en richting aan het proces.
Stap 1: Initiatief
Op een bepaald moment ontstaat er ergens een idee of initiatief. Het kan gaan om een creatief idee
van een persoon (raadslid, burger, instelling etc.), een opdracht van de overheid, een vraag van een
burger, een praktisch ervaren probleem, een gewenste herontwikkeling.
Zodra er sprake blijkt van een initiatief dat opvolging vraagt, is het van belang vast te stellen wie de
eigenaar van het idee is, de PlanEigenaar. Dit is iemand die voldoende gedreven is om het idee onder
de aandacht te brengen en te houden (raadslid, inwoner) of iemand die vanuit zijn functie de taak
heeft met het idee aan de slag te gaan (collegelid, medewerker).
Stap 2: Verkennen relevantie en de rol voor de gemeente
Als een idee ontstaat is de volgende stap om te bepalen in hoeverre de gemeente actief wil of moet
acteren. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn:
-

Zijn er algemene belangen in het geding, die niet goed gewogen worden als de overheid dit niet
regisseert?

-

Welke regelgeving speelt hierbij een rol?

-

Kunnen alle doelgroepen veilig en op gelijkwaardige manier meedoen?

-

Hoe maatschappelijk relevant is het onderwerp?

-

Ook alle principeverzoeken worden hier ingebracht.

Om te beoordelen of een idee relevant is en wie de planeigenaar moet zijn of worden, adviseren de
Bruggenbouwers een PlanKring in te stellen. Dit kun je zien als een presidium+ (huidige presidium
aangevuld met bijvoorbeeld raadsleden, participatie en communicatiedeskundige, projectleider en
inwoners). Deze groep kan met consent worden benoemd door de gemeenteraad. Belangrijkste
criterium voor de samenstelling van deze groep is dat zij in staat moet zijn om bovengenoemde
inschattingen te maken. Daarvoor worden de onderstaande competenties/vaardigheden gevraagd.
-

gevoel voor maatschappelijke verhoudingen

-

gevoel voor gevoelige onderwerpen

-

kennis van en verbinding met de dorpen

-

kennis van de hot-issues bij raadsleden

Als het voorstel relevant is voor de gemeente maakt de PlanEigenaar een Plan van Aanpak.
Stap 3: Voorstel Plan van Aanpak (inclusief de rol van de gemeente)
Hierin schetst de PlanEigenaar het idee; waar gaat het om? In het plan van aanpak staat ook of en in
welke mate er sprake is van participatie (door overheid en of burger). Het is van belang dat de
gemeente optimaal ruimte biedt aan creativiteit en de PlanEigenaar zoveel mogelijk zelf inhoud en
vorm laat geven aan het plan.
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De leidraad:
-

Bepaal de grenzen van het idee (of plan). Wat valt er wel en niet onder.

-

Bepaal het tijdstip wanneer een antwoord wordt verwacht/ het plan afgerond moet zijn.

-

Bepaal wie minimaal moet deelnemen in het proces (eigenaren/belanghebbenden/specifieke
kennis)

-

Definieer de rollen

-

De raad beoordeelt het resultaat op proces en domein.

-

Geef advies voor de vorming van een ProjectKring (zie stap 5).

Stap 4: Vaststellen Plan van Aanpak in de raad
Om vooraf helder te maken hoe het proces eruit ziet en welke kaders er zijn, stelt men het plan van
aanpak vast in de raad. Wat stelt de raad met consent vast:
-

De randvoorwaarden zoals genoemd in stap 2 en 3. Welke eisen stelt de raad op voorhand?
Participatie kost bijvoorbeeld tijd, er moet dus voldoende tijd worden ingeruimd.

-

Afspraak dat inhoudelijke politieke standpunten ingebracht worden in de inhoudelijke discussies
van de projectkring

-

De vraag of er daadwerkelijk een probleem is dat moet worden aangepakt

Met de vaststelling door de raad wordt (een deel van) het idee tot een project.
Stap 5: Voorbereiden project en samenstellen van de projectkring
Als er eenmaal een project is, kan de werkelijke voorbereiding beginnen:
-

Sleutelpersonen zoeken (deskundigen, eigenaars)

-

Betrokkenen informeren, anderen uitnodigen: ‘Open call for Interest’

-

Bijeenzoeken achtergrond informatie (niet de oplossing)

-

Nadenken over werkvorm

-

Er moet ruimte zijn om terug te keren naar de raad om de geformuleerde en meegegeven kaders
ter discussie te brengen. [Tussenstap: Evaluatie Plan Van Aanpak]

Stap 6: Projectkring zoekt inhoudelijke oplossing
Als de projectkring is gevormd kan het proces van start gaan. Wat zijn nu de stappen:
-

aftrap met aandacht voor ieders achtergrond, interesse, belangen, grieven, dromen

-

werkvorm bepalen voor de eerste stappen

-

verkennen onderwerp waaronder het beantwoorden van de vragen:
 ‘Is er werkelijk sprake van een probleem dat moet worden opgelost?’
 Probleemdefinitie
 Benoemen van de belanghebbenden en alle belangen
 (her)formuleren van de opdracht met in achtneming van de kaders
 Randvoorwaarden, uitgangspunten
 Verkenning van het proces om tot een uitwerking te komen

-

frequentie

-

organisatie project (tools etc.)

-

inhoudelijke verkenning
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Meestal zullen er meerdere sessies nodig zijn. Vaak met ondersteuning door inhoudsdeskundigen.
Let op!:
-

Inhoudelijk alle kennis confronteren. Dus ook de ambtenaar brengt zijn/haar deskundigheid in.

-

Indien van toepassing brengen ook politieke partijen hun standpunten in.

-

De aanwezigen zitten er gelijkwaardig. Niet het aantal stemmen telt, maar de argumenten. Anders
wordt het onveilig en verschuift de aandacht van argumenten wegen naar gelijkgestemden
zoeken. Met consent dus.

-

Inhoudelijke argumenten brengen de fracties in het participatieproces in

-

Zorg voor een veilig proces voor de deelnemers (ambtenaren/burgers/deskundigen).

-

De randvoorwaarden zijn heilig. Daardoor kan druk of wrijving ontstaan. Maar zonder wrijving
geen glans en onder druk wordt alles vloeibaar

-

Inhoudelijk voorstel met consent in de groep. Of conclusie dat het niet gelukt is.

Stap 7: Beoordeling en besluitvorming door de raad van de oplossing
-

Is de vraagstelling beantwoord?

-

Toetsen aan geformuleerde randvoorwaarden (dus niet de inhoud)

-

Maatschappelijke effecten (deze moeten al meegegeven zijn in de opdracht !)

-

Invloed op andere projecten, beleidsterreinen

-

Wat heeft de aanpak ons geleerd voor volgende projecten

-

Besluitvorming

Stap 8: Uitvoering
In de uitvoering wordt nadrukkelijk met de betrokkenen gecommuniceerd. Eventuele bezwaren worden
met de betrokkenen besproken en zoveel mogelijk in overleg opgelost. Hierbij kunnen betrokkenen uit
de ProjectKring en de PlanKring ondersteunend zijn.

Figuur 1. Schematische weergave participatieproces
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Bijlage 1:

Brieven aan en van Ans

Maarn, 30 maart 2013
Ha die Ans,
Wat grappig dat je weer even in ons goede oude Vlissingen verblijft. Ze krijgen daar ‘onze’
mariniers, heb je dat nog uit de verte gevolgd? Benieuwd naar de lange termijn effecten van die
move. Na het verwerken van het verlies hier, komt men wel in de stand van ‘nieuwe kansen voor
een prachtig terrein’. Nou, saluut aan onze Michiel en probeer vooral de scholletjes in de oude
Belgische loodsen sociëteit!
Ik had je beloofd je iets te vertellen over de Bruggenbouwers. Je kent het verhaal van het
gemeentekantoor (het staat er inmiddels) en de wond die het proces heeft geslagen in de
gemeenschap. Gemeenteraad concludeerde: er is een kloof tussen burgers en bestuurders. De B
nam het initiatief en organiseerde een avond waarop ieder raadslid gevraagd werd een betrokken
burger mee te nemen. Dat lukte goed, volle zaal, portie optimisme, portie cynisme (het blijft wel
Nederland hè). Aan het eind riep de B vrijwilligers op om te helpen de kloof te overbruggen. Kon
natuurlijk mijn snor weer niet drukken. Met mij nog een stuk of negen bevlogenen. Een gemêleerd
gezelschap. Tijdens de eerste kennismakingsfase vielen er natuurlijk allerlei mensen af, maar de
rest: kuitenbijtertjes! Ons verbindend geloof: het kan anders en beter.
Herinner je je dat we in 2011 samen naar Martien Kromwijk waren luisteren in Rotterdam? Het
ging toen over de wet van de inspirerende achterstand en zijn pleidooi voor een omdraaiing in
denken. In dat sfeertje werken we.
Wat gebeurde er? We probeerden het digitale dorpscafé van de gemeente nieuw leven in te
blazen. Is eigenlijk nauwelijks gelukt, vooral de vaste bezoekers deden mee. Wel opvallend was
de eensgezinde kritiek op de gemeente: slecht luisteren, weinig empathie, veel voorbeelden van
wat er ergens fout was gegaan. Zowel de participatie als de dienstverlening kwam er niet best
van af.
Parallel organiseerden we gesprekken met het college, de raad en met gemeentelijke
medewerkers. We ontdekten een landschap vol kloven, voetangels en klemmen. Tegelijkertijd
lazen we ons een slag in de ruimte over andere veranderingsprocessen of veranderingsdenken.
Lees bv ‘Vertrouwen in Burgers’ van de WRR.
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Vervolgens zetten we een digitale enquête uit. Normaal reageert er niemand, maar nu waren er
toch 400, vaak beargumenteerde reacties. Bijna iedereen liet zich in gelijkluidende sfeer uit:


de gemeente luistert niet of slecht



90 % van de inzenders voelt zich een betrokken bewoner, niet alleen in de eigen straat,
maar in de eigen wijk of het eigen dorp



93,8 % van de inzenders wil daadwerkelijk betrokken worden als zich een project in hun
omgeving voordoet!

Als de gemeente hiermee niks doet, verlies zelfs ik mijn geloof in de politiek en in de lokale
democratie! Tegelijk ben ik er heilig van overtuigd dat de Verelendungstheorie op zal gaan.
Omdat het wiegelt en wemelt van de klachten en van het wantrouwen, groeit de behoefte aan en
de basis voor een nieuwe aanpak.
We realiseerden ons steeds meer dat er sprake moest zijn van echte veranderingen in het
tweerichtingsverkeer tussen burgers en bestuurders, maar dat de gemeente de
initiatiefnemende rol zou moeten spelen. De B volgde ons op de voet, mede dankzij de goede rol
die E. speelde, als strategisch communicatieadviseur dé verbindingsschakel tussen
Bruggenbouwers en gemeente.
We organiseerden voor de gemeentelijke incrowd een avond ‘De Inspiratie’. Voor mij was dat een
kantelpunt: je vóélde dat er iets gebeurde, dat er geloof kwam in een nieuwe aanpak, in nieuwe
kansen. Weet je nog dat we met De Werkschuit begonnen, in 1970? Zoiets was het. Bezieling en
enthousiasme voeden geloof in de toekomst, toen en ook nu weer.
In februari net zo’n soort avond maar nu ook voor inwoners. We kozen voor de opzet van het
Worldcafé (kijk maar even op internet). We zaten met samengeknepen billen te wachten of wel
70 mensen binnen zouden krijgen. Er kwamen 130 mensen! Opmerkelijk …een deel van de ‘gewone
burgers’ deed voor het eerst aan zoiets mee, waren – anders dan voor een paspoort of zo – niet
of nauwelijks eerder in het gemeentehuis geweest. Volgens ons was het verder ook een succes,
niet in de laatste plaats dankzij de inzet van twee handenvol ambtenaren die graag willen
meedoen aan het zoeken naar een nieuwe aanpak.
Toen moest de rapportage van een jaar Bruggenbouwers geschreven worden. Je begrijpt: de
Libelle ging weer eens ongelezen door naar de buurvrouw.
En nu komt het belangrijkste, de conclusies en aanbevelingen.
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Ik doe het maar even voor de vuist weg en sla kreten als ‘denken vanuit de burger’ over. Niet
omdat het niet waar is, het is zelfs héééél erg waar, maar dat gaat vooral om een houding. En er
moet ook wat in het gedrag (van alle betrokken partijen) veranderen, en dat is een graadje
concreter en moeilijker.
1.

Anders beginnen

2. Gemeente moet niet over alles willen beslissen
3. Het gaat om samen werken
4. Haal ook de deskundigheid uit onze dorpen
5. Maak elkaar het leven niet zuur.
Ik geloof dat ik die laatste nu ter plekke verzonnen heb. Wel belangrijk, want de sfeer en de
toon die in discussie gezet wordt, bepaalt heel erg of je bereid bent mee te denken met
‘tegenstanders’. Het zou om de kracht van argumenten moeten gaan, niet om de macht van de
grootste mond. Doen we thuis toch ook? De tijd dat we gezinsbesluiten namen met ‘Omdat ik het
zeg’, ligt achter ons, net als de terreur van tranen en stampvoeten van de koters, toch?
(Troostrijk trouwens om te zien hoe de gezinnen van onze pubers van toen nu een koekje van
eigen deeg krijgen.). Bij nader inzien wil ik het vijfde punt nog wat anders formuleren: 5.
Introduceer consent!
Toch nog even toelichten.
Anders beginnen. Dat betekent dat de initiatiefnemers van een plan zich eerst eens moeten
verplichten om mensen die belanghebbend zijn bij zo’n plan uit te nodigen om mee te denken aan
het begin van een proces. Samen kun je dan afspreken hoe een dergelijk proces zou moeten
lopen. Lang niet iedereen heeft zin en tijd om zich overal mee te bemoeien, maar betrokkenen
willen wel op tijd hun vinger op kunnen steken en hun zegje doen. Meest gehoorde klacht is
immers: we worden te laat of niet goed geïnformeerd, de ander wil niet luisteren. Wie die eerste
stappen overslaat, krijgt het later op zijn brood. Werken aan de werkgelegenheid bij de Raad van
State!
Gemeente moet niet overal over willen beslissen. De gemeente geeft weleens het idee overal over
te willen beslissen. Vooral bij de gemeenteraad voel je dat. De mensen zijn gekozen en voelen een
zware verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordiger. Ze laten zich makkelijk meezuigen met
de procedures en de tijdlijnen die door college (en ambtelijk apparaat) zijn uitgezet. Ze werken
zich drie slagen in de rondte en vergeten af en toe op de wieken te gaan en er vanuit een
vogelvluchtperspectief naar te kijken. Terwijl er heel veel dingen zijn die je misschien eerst
eens moet laten bespreken door de mensen die het echt aangaan. Natuurlijk, dat kan niet zo
maar, er moeten wel spelregels opgesteld worden. En daar is de raad natuurlijk wel voor. Tevoren
spelregels opstellen, de randen van het veld trekken en aan het eind de finale beslissing nemen.
Dat is vaak genoeg. Loslaten is natuurlijk het moeilijkste wat er is.
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Ik weet nog hoeveel moeite ik er mee had toen R in mijn mooie overloop met vier even witte
deuren zijn kamerdeur demonstratief groen/roze maakte met de voor mij nog betekenisloze
kreet ‘Doe Maar’ er op! Wat bezielde me om mezelf die overloop toe te eigenen, terwijl ik er
alleen maar kwam om te controleren of de jongens hun rotzooi wel opruimden? Waarom gaf ik ze
niet een paar potten verf en maakte ik afspraken over het smetteloos houden van de trap en het
netjes wegwerken van de gebruikte spullen?
Het gaat om samen werken. Het lijkt me per definitie verkeerd als je als burger alles maar
overlaat aan de overheid en andersom. Ik ben graag bereid om mijn serie vuilnisbakken op tijd en
keurig aan de weg te zetten, omdat ik dolblij ben dat de gemeente het weghalen en verwerken
organiseert. Een hele kleine vorm van samen werken, dat is waar. Iets groter voorbeeld: er komt
een tunneltje aan het eind van onze weg. Al vanaf het begin zijn omwonenden en ouders van
kinderen die daar straks veel gebruik van gaan maken ongerust of er wel de meest veilige vorm
wordt gekozen. In dit geval zijn bewoners en gemeente om de tafel gaan zitten en ze zijn er
samen uit gekomen. Samenwerking! En toch: de bewoners voelden zich in het begin geroepen heel
hard te schreeuwen, bang als ze waren om niet op tijd gehoord te worden.
Haal ook de deskundigheid uit onze dorpen. We organiseren het nu zo dat ambtelijke
deskundigheid vooral ten dienste van het college van B&W komt. Je zou het ook zo kunnen
organiseren dat iedereen gebruik kan maken van die deskundigheid. Als het goed is komen
deskundigen met feiten en cijfers, niet met ten behoeve van een bepaalde politieke stroming
gemanipuleerde gegevens, toch? Maar nog belangrijker is dat er heel veel deskundigheid in onze
dorpen zit. Wij denken dat ze desgevraagd graag hun steentje willen bijdragen. En wat te denken
van ervaringsdeskundigheid. De hebben we toch ook volop in huis. Met een beetje creativiteit
boren we die enorme bron aan.
Introduceer consent. Moet ik je natuurlijk eerst uitleggen wat consent is. Om je eerlijk de
waarheid te zeggen, had ik er in het dagelijks leven nog nooit van gehoord. Consent wil zeggen:
geen bezwaar hebben. Je voelt het al: dat is net even anders dan het er helemaal mee eens zijn.
Maar in een samenleving gaat het over geven en nemen, en dan is het de kunst met elkaar
oplossingen te vinden waartegen geen overwegende bezwaren bestaan. Dat doet de
consentmethode.
Wat denk jij? Heb ik m’n tijd verprutst? Of zitten we in een inspirerende golf van herbezinnen.
Vertel je mij ook binnen de kaders van 2 A4’tjes alles over jullie dorpscoöperatie in oprichting?
En dan maar eens afspreken voor een lange wandeling om het leven door te nemen. Knuffel H van
me.
Tot mails, M.
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Brief van Ans aan M.
Vlissingen, zondagavond
Ha die M,
Ik zie dat je je weer lekker druk maakt over de dingen in jouw gemeente. Ik heb inderdaad iets gelezen
over die Bruggenbouwers in de krant. Ik dacht dat vooral iets was van de Luctor et Emergo provincies,
maar jullie hebben die blijkbaar ook nodig om niet te verdrinken. Nou in elk geval beter dan al die
schootswallen en dijken, waardoor je bijna niet meer je buren kunt zien en geïsoleerd raakt. Ik was
laatst nog een keer op Pampus. Nou daar kun je echt navelstaren.
Wat leuk van de B, dat hij dit toch heeft aangedurfd. Ik had de indruk nog veel ambtenaren in de "hou
de burger op afstand" modus zaten. Goed te horen dat die ook enthousiast meededen.
Consent kende ik eigenlijk nog niet. Ik dacht eerst dat je consensus bedoelde en dacht meteen, nee
niet weer dat oeverloze gezwets. We hebben er laats bij mijn zangclubje ook even over gehad. En
warempel een aantal mensen kenden het en waren er zelfs enthousiast over. Irma, onze dirigente, je
weet wel die met de losse pols, vertelde dat het begrip consent ook veel in ziekenhuizen gebruikt
wordt om te voorkomen dat je als patiënt een behandeling krijgt die je niet wilt. Dat lijkt me inderdaad
heel goed. Anja, onze sopraan heeft voorgesteld om samen het consentspel te spelen toen onze outfit
ter sprake kwam. Dat kende ze. Dat spel is een soort Cluedo, waar je dan problemen gaat oplossen,
op basis van consent (geen bezwaar). Dat hebben we vorige week gedaan. Ik dacht, dat samen een
oplossing vinden, lukt nooit in ons koor. Maar je zult het niet geloven, het lukte wel! Zelfs toen Thea
probeerde dwarsligger te zijn (je kent haar toch nog wel, die vroegere Dolle Mina?). Toen Thea met
haar zwart/witte strepen kwam èn als 'stichter' op haar strepen ging staan dacht ik dat het spel uit zou
zijn. Maar Irma kon haar toch overtuigen: het zou geen gezicht zijn om bibberend in beeld te komen.
Grote opluchting bij iedereen! Het gekke is dat je denkt dat het niet kan en toch lukt het. Misschien
komt dat omdat ik ook moeite heb om het traditionele denken los te laten en moet ik meer vertrouwen
op de ander en het proces.
Gaan jullie daar in Doorn (of moet ik Utrechtse Heuvelrug zeggen? Wel een mondvol) er nu nog
verder mee? Hebben ze door dat het best om een forse verandering gaat? Als jullie nu maar een
gepassioneerde trekker hebben, dan komt het vast wel goed. Herinner je je nog dat wij het project
‘Anno Morgen’ gingen doen? Wat een energie en creativiteit kwam er toen los! Moeten we niet eens
een reünie organiseren? Zelden zoveel lol en passie in het werk beleefd.
Ik kom later terug op je vraag over die bewonerscoöperaties hier. Past helemaal in de tijdgeest.
Woensdag is mijn zus Trijnie jarig. Dan ben ik in jouw buurt. Kom ik even thee bij je drinken. Doe je de
groeten aan G?
Je Ans
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Bijlage 2:

Burgerparticipatie is al lang niet meer uniek…

In onze zoektocht naar betere vormen van samenwerking tussen inwoners en bestuur, stuitten wij op
vele voorbeelden van burgerparticipatie. Wij geven hier enkele aansprekende voorbeelden:
Inwoners aan zet
De gemeenteraad en het college van Lansingerland zetten de komende jaren zwaar in op
burgerparticipatie. In deze nota ligt de focus op informeel burgerinitiatief en interactieve
beleidsvorming. De ambitie van de gemeente Lansingerland is in 2014 alle plan-en beleidsvorming zo
veel mogelijk via interactieve beleidsvorming laten verlopen.
De betrokken stad
De gemeente Maassluis is gestart met het project ‘De betrokken stad’, waarin de gemeente en haar
diverse partners beter en op een andere manier gaan samenwerken om te komen met nieuwe
diensten die aansluiten bij wat inwoners nodig hebben. De vorm die hiervoor gebruikt wordt is het
'maatschappelijk aanbesteden' van vraagstukken. De essentie van maatschappelijk aanbesteden is
dat maatschappelijke opgaven worden teruggelegd bij de samenleving.
Nieuwe woonwijk samen met inwoners
Nieuwe bewoners kunnen de komende jaren volop meepraten over de invulling van de nieuwe wijk
‘De Bronnen’ in Vries gemeente Tynaarlo. De gemeente hoopt dat er op deze manier een wijk ontstaat
die past bij het dorp en tegemoet komt aan de behoefte van woningzoekenden. Bij de eerste
bijeenkomst De Tafels van Vries krijgen geïnteresseerden informatie over alle mogelijkheden en
kunnen ze hun wensen kenbaar maken. De gemeente biedt veel ruimte aan bewoners: eigen
woningen bouwen, huur of koop, seniorenwoningen, starterswoningen of samen met anderen een
eigen buurtje realiseren. Alles is in principe bespreekbaar en mogelijk.
Bouwen op elkaar
Een actieve samenleving met inwoners die zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen leefomgeving
en een gemeente die de zorg voor kwetsbare mensen op zich neemt. Dat zijn de hoofdpunten in de
nieuwe aanpak voor zorg en welzijn om draait. Door betere samenwerking en minder regels is het
mogelijk met de nieuwe aanpak zo'n twee miljoen te bezuinigen.
Burgerinitiatief ‘De Wagenwerkplaats’ Amersfoort
De Wagenwerkplaats behoort tot het industriële erfgoed dat de gemeente Amersfoort wil behouden.
Burgers hebben het initiatief genomen om een visie te ontwikkelen voor het gebied. Bij de
ontwikkeling van het terrein wordt nu op een unieke manier samengewerkt tussen NS Poort, eigenaar
van de grond en de gebouwen, de gemeente Amersfoort en het burgerinitiatief Wagenwerkplaats. De
uitdaging is om de positie van deze drie partijen binnen het project gelijkwaardig te houden.
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Delftse wijkaanpak 2.0
Het doel van de Delftse wijkaanpak is aansluiten bij de opgaven waar de Delftse wijken voor staan.
Samengevat leiden de nieuwe ontwikkelingen van de aanpak er toe dat de stad wordt uitgedaagd tot
een nieuwe manier van samenwerken en co-creatie waarbij de stad gebruikmaakt van elkaars inzet en
middelen. Een veranderende samenleving en een nieuwe regierol van de gemeente doet de
wijkuitvoering verschuiven van gemeente naar partners en bewoners. Binnen heldere grenzen
vermindert Delft de regeldruk en geeft ruimte aan alternatief beheer.
Lopen onder water
In de zomer van 2010 vatte in de Gemeente Zeist het idee post om de komende bezuinigingen op een
zeer interactieve manier aan te gaan. Het was het begin van een traject, waarbij van tevoren niet veel
vaststond, behalve dat er gewerkt ging worden aan maximale interactie en het realiseren van een
grote bezuiniging.
Negen maanden na de eerste brainstorm werd een unaniem raadsbesluit genomen om de
bezuinigingsdialoog uit te voeren: maximale samenwerking met de samenleving. En weer negen
maanden later werden 200 voorstellen en ideeën uit de samenleving besproken. Slechts een dozijn
werd niet door de raad en college aangenomen.
Meer inspirerende voorbeelden van burgerparticipatie
Wilt u meer lezen over hoe gemeenten inspelen op ideeën en denkkracht van inwoners? Wilt u inzage
in meer aansprekende praktijkvoorbeelden, publicaties en ervaringen? Raadpleeg dan het internet.
Voor een goede start verwijzen wij u naar:
http://www.vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/burgerparticipatie
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Zorg voor de juiste randvoorwaarden
Diverse partijen waarschuwen voor de valkuilen wanneer participatie rücksichtslos wordt toegepast,
zonder goed na te denken over de inrichting van de juiste randvoorwaarden.
Twee voorbeelden:


Top-up! Pleidooi voor een weerbarstige overheid



De gevaarlijke belofte van burgerschap 2.0

Top-up! Pleidooi voor een weerbarstige overheid
Marieke Hillen en Eireen Schreurs lazen Compendium for the Civic Economy: What our cities, towns
and neighbourhoods should learn from 25 trailblazers. Als initiatiefnemers van de Rotterdamse
buurtkiosk Singeldingen plaatsen zij kanttekeningen bij de 'lessons learned' uit het boek en hebben
een tip voor de top-down.
De schrijvers gaan in op de cruciale rol van de overheid bij ‘bottom up participatie’ en de juiste balans
die hierbij gevonden moet worden: “Wat ons betreft moeten overheden zich er - liefst precies genoeg mee bemoeien. Zeker als de overheid mee betaalt, dienen zij flink weerwoord te leveren. Hun taak bij
bottom-up is niet marginaal, maar juist cruciaal. Zij moeten de discussie voeren of de publieke
investering hout snijdt, wie erbij is gebaat, of ze deze taak wel uit handen willen geven en of de
onderneming wel solide is. Hiervoor zijn ambtenaren nodig, die in staat zijn de gekozen koers van de
overheid te varen en volop kritische capaciteiten hebben. Dit soort ambtenaren zijn er, her en der,
weten wij uit ervaring. Zij moeten worden gekoesterd.”
De gevaarlijke belofte van burgerschap 2.0
Justus Uitermark is professor Samenlevingsopbouw aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In een
verkorte versie van een essay t.b.v. RLI-rapport ‘De toekomst van de stad’, wijst Uitermark op het
inspirerende karakter van zelforganisatie. Maar Uitermark wijst er tevens op dat zelforganisatie tot een
zeer ongelijkmatig proces kan leiden en vooral problematisch als middel om sociale problemen op te
lossen: “Waar sociale problemen bestaan, is de capaciteit tot zelforganisatie in de regel zwak
ontwikkeld”.
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Bijlage 3:

Terugblik op een jaar Bruggenbouwers

Fase 0: De Aanloop
De raad neemt op 20/23 juni 2011 een motie van VVD,GroenLinks/Pvda en D66 aan en nodigt college
uit in september 2011 een raadsinformatieavond te organiseren om samen met inwoners concrete
stappen te zetten om de kloof inwoners - bestuur te overbruggen. De raadsinformatieavond vindt
plaats op 19 januari 2012. Er meldden zich op uitnodiging van de burgemeester 13 betrokken
inwoners om hulp te bieden bij het maken van een plan.
Op 8 maart 2012 komen 12 vrijwilligers voor het eerst bijeen om samen met een aantal medewerkers
de mogelijkheden te bespreken. Men besluit tot een het maken van een inventarisatie en het
beoordelen van een participatietraject rondom een concreet plan. De raad krijgt een A4tje dd 16 maart
2012.
Fase 1: Kennismaking, inventariseren van ieders verwachtingen
Begin april maken we kennis met elkaar, elkaars deskundigheden en delen onze ervaringen en
ideeën. De verwachting van sommigen dat dit een kortlopend project van een paar maanden wordt
lijkt irreëel dus trekken zich wat mensen terug. De rest toetst elkaars verwachtingen. Die lopen nog
flink uiteen. We zoeken naar een juiste relatie met de gemeente. Die lijkt snel gevonden in de persoon
van Ellen Lodder, strategisch communicatieadviseur, met een korte en snelle lijn naar de
burgemeester. Hij combineert een gepaste afstand aan een makkelijke bereikbaarheid. We
bombarderen Erwin Hollestelle tot voorzitter.
Fase 2: Plan van aanpak
Eind april hebben we met elkaar de contouren van een aanpak voor ogen. We noemen ons
Bruggenbouwers (er zijn er nog 9 over) en besluiten de publiciteit te zoeken, want we willen verbinding
leggen met inwoners. We besluiten de donderdagavond om de week bijeen te komen om vaart in het
proces te zetten. We duiken in dossiers en rapporten; de WRR brengt in mei 2012 ‘Vertrouwen in
burgers uit’; Eind mei voelen we de geest van de tijd!
Fase 3: Uitvoering van het proces
We gaan samen met de burgemeester de regie voeren op het proces dat ons voor ogen staan: de
dialoog voeren, het digitale dorpsplein inzetten, nieuwe media gebruiken, aansluiting zoeken bij
Slim@Work, gesprekken plannen met raadsleden, collegeleden, burgers, lokale pers en
ervaringsdeskundigen elders. We willen ook een korte, beknopte enquête de wereld in sturen. Het is
veel werk: er blijven 8 Bruggenbouwers over Deze fase duurt t/m de zomervakantie 2012
Fase 4: Voorlopige beeldvorming; voortzetting uitvoering
We constateren dat het niet gaat om een kloof maar om een klovenlandschap. De gesprekken zijn
open, de wil om echt iets te doen lijkt groot. Ging de meeste aandacht in fase 3 uit naar de interne
doelgroepen, nu gaan we de komende maanden (oktober/november 2012) vol voor de inwoners. De
enquête gaat uit. Er komen meer dan 400 reacties; er is grote eenduidigheid tussen de
geënquêteerden: de gemeente luistert niet! Er komen 200 aanbevelingen binnen om de relatie met de
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gemeente te verbeteren We besluiten tot een tussenstap binnen de muren van het gemeentehuis: ‘De
Inspiratie’ op 10 december 2012. Bruggenbouwer Paul Kelder wordt raadslid en verdwijnt daarom uit
onze groep. Toen waren we nog met z’n zevenen.
Fase 5: ‘De Inspiratie’, aanloop naar ‘De Dialoog’
De ‘Inspiratie’ voor ambtenaren en bestuurders ervaren we als een keerpunt in ons werk: het werd
een inspirerende, creatieve bijeenkomst van mensen die hunkeren naar een nieuwe aanpak. Daarom
benoemen we deze avond als start van fase 5 het organiseren van een grote dialoogavond die alle
draadjes bijeen moet brengen. Driebergen.net maakte een radioprogramma van een uur over
'Bruggen bouwen’ en wij tamboureerden via de gesproken column van Jan Broekgaarden op de
consenttrommel.
‘De Dialoog’ is georganiseerd op 25 februari. Circa 130 aanwezigen, waarvan een derde deel van de
inwoners niet of nauwelijks bekend was in het gemeentelijk vergadercircuit, maar wel getriggerd was
door alle publiciteit in de afgelopen maanden, vooral na de uitslag van de enquête. Ook die avond gaf
een steun in de rug, op het goede spoor te zitten.
Fase 6: Afronding
Ter afronding bieden we op 4 april 2013 aan de Raad conclusies en aanbevelingen aan, inclusief een
behandelingsvoorstel (met consent!) voor half juni 2013. Daarmee is het Bruggenbouwersproject
afgesloten en neemt de gemeente de implementatie ter hand.
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Bijlage 4:

Artikel in De Stichtse Kaap d.d. 1 april 2016

AndriesToren Amerongen gered
Met een ferme hamerklap van de voorzitter sloot de
raad deze week de discussie over het postzegelplan
om de nieuwe bestemming van de AndriesToren te
realiseren. De New Sensation Club en bijbehorend
restaurant ‘Andriespot’ kunnen aan de slag. Zij
realiseren een abseilpunt vanaf de toren naar het
restaurant en daarmee krijgt Amerongen een unieke
toeristische trekpleister. En voor veel inwoners is
het belangrijkste winstpunt: de AndriesToren is
gered. De kerktoren is net als Kasteel Amerongen
één van de beeldbepalende monumenten van het
charmante Heuvelrugdorp.
Dorpsbewoners én raadsleden kijken terug op een
spannend en creatief proces, waarbij voor het eerst
ervaring was opgedaan met de consentmethodiek in
de besluitvorming. De Stichtse Kaap vat voor u
samen wat er de afgelopen drie jaar gebeurde.

2013: Toren te koop!
Wie herinnert zich niet het nieuwsbericht van drie
jaar geleden. De gemeente zette de AndriesToren te
koopt. Voor 1 euro! Voorwaarde was wel dat hij
opgeknapt moest worden, wat een lieve duit zou
kosten. Alleen het onderhoud kostte al jaarlijks
€30.000.

Probleem: geldgebrek.
De AndriesToren wordt en werd intensief gebruikt.
Er waren wel inkomsten door verhuur, concerten en
rondleidingen en de kerkgangers deden ook een duit
in het zakje, maar dat was net genoeg om het
meubilair of de orgel in de kerk zelf op te knappen.
De donaties van vele burgers waren voldoende
geweest om de loszittende voegen aan te pakken en
het vochtprobleem was door het planten van
hortensia's verholpen dankzij een gouden tip van
Mw. Van Dijk. Maar de gemeente liet weten geen
reserves meer te hebben voor het onderhoud van de
toren. De geboorte van de ‘Vrienden van de

AndriesToren (VAT)’was een feit. De VAT stelde
voor de inwoners in te schakelen bij het zoeken
naar een oplossing. De PlanKring boog zich over
dit voorstel, nam dit als aanbeveling over en
stuurde het naar de raad.

Voorwaarden voor een oplossing
De raad stemde in oktober 2013 in met het voorstel
onder vijf randvoorwaarden:
 het accepteren van een eventuele oplossing
 het plan moest binnen een half jaar op tafel
liggen

het moest binnen een jaar gerealiseerd worden
 het budget werd vastgesteld. Het mocht niet
meer dan twee jaar onderhoud kosten, het
bedrag waar rekening mee gehouden was in de
begroting
 bijkomende voorwaarde was dat het redelijk
moest passen binnen het bestemmingsplan.
Sceptici gaven het plan geen kans, de raad was
hoopvol dat men met een creatieve oplossing zou
komen die op draagvlak kon rekenen. Van het
doemscenario: de toren afbreken en de stenen als
souvenir of duurzaam bouwmateriaal verkopen
wilde men niet horen. De raad wees Jannetje
Koelewijn, secretaris van de VAT aan als
PlanEigenaar. Binnen een week lanceerde zij de
voorlopige ProjectKring AndriesToren, met daarin
een ambtenaar van de afdeling RO en een inwoner/
deskundige die wel vaker met bouwprojecten te
maken had gehad. Zij besloten tot een Open Oproep
om de ProjectKring aansluitend definitief samen te
stellen. Zo gezegd, zo gedaan.

Succesvolle Open Oproep
Het drietal organiseerde een avond waarbij iedereen
welkom was om ideeën en kennis te spuien. Daar
werd enthousiast gebruik van gemaakt. Niet alleen
mooie droombeelden van inwoners, maar ook
concrete plannen van ondernemers en van een
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zorginstelling kwamen aan bod. De opmerkelijkste
ideeën hebben we in de Stichtse Kaap van 14
februari 2014 toegelicht:










Tot woning verbouwen
Een café restaurant en/of een exclusief hotel
Een educatie centrum in samenwerking met
universiteiten/scholen voor archeologie
Een wolspinnerij en viltmakerij (met gebruik
van wol van lokale schapen en geiten) en
catwalk locatie voor de modeschool Heuvelrug
Een zorg/psychologisch centrum met als
voordeel het ter plekke afkomen van
hoogtevrees
Een sportclub met klimwand en loopbanden
bovenin voor het prachtige uitzicht
Een new sensation club met abseilpunt naar
een verderop gelegen biologische moestuin en
waar in samenwerking met lokale veebedrijven
een vegetarische groenegras- blauwe-,
schapen- of geitenkaas-fondue eetgelegenheid
kon worden gebouwd.

Aan het eind van de avond werd de definitieve
ProjectKring geformeerd met naast de
initiatiefnemers, Bram Jansen, initiatiefnemer
New Sensation Club, Dennis Mooij, coördinator
restaurant ‘De Andriespot’, een vertegenwoordiger
van de Amerongse Ondernemers Kring, de
voorzitter van Amerongen Actief, Klaas de Jong,
namens de Amerongse jongerengroep NADM
(‘never a dull moment’), een vertegenwoordiging
van Quarijn, een gemeentelijk beleidsmedewerker
archeologie, Antje de Vries van ‘Wol & Vilt’, een
vertegenwoordiger van het Amerongse
sportoverleg, een vertegenwoordiger van de
Recreatieraad, de directeur van de VVV Utrechtse
Heuvelrug, en oud-journalist Liesbeth Herfst die
heeft aangeboden het proces met een
onafhankelijke digitale nieuwsbrief te begeleiden.
De ProjectKring organiseerde aansluitend nog drie
openbare bijeenkomsten.

Selectieproces
Tijdens een tweede sessie kwamen er allerlei
bezwaren van inwoners, experts en ambtenaren naar
boven. Samen werd gekeken of die bezwaren al dan
niet fataal voor een project waren.
 Zo was voor een hotel geen financiering
mogelijk, verkeerstechnisch was het een te
grote belasting voor het centrum en vormde
teveel concurrentie voor het net geopende hotel
 Educatie en psychologische centra hadden geen
schijn van kans: ze hebben structureel subsidie
nodig dat er niet was en waren, zelfs bemand
met alleen vrijwilligers, niet kostendekkend
 Een klimtoren met loopbanden bovenin was
technisch mogelijk. Het verkeer vormde echter
een obstakel en de grijpkrammen plus het
geklim in de toren zouden de stenen mogelijk
kunnen beschadigen
 Een aantal inwoners had bezwaar tegen het
houden van dit soort activiteiten – met nog
eens veel bloot in de zomer – op zondagen
 Maakte verbouw tot een woning kans? De
woningmarkt was volledig ingestort.

Afwegingen binnen de ProjectKring
AndriesToren
Tijdens een derde en vierde sessie werden de zaken
verder nagegaan. De sportclub had een en ander
laten onderzoeken: als de stenen werden
geïmpregneerd vormden de krammen en het geklim
geen gevaar, maar velen bleven het afbreuk vinden
doen aan het monumentale karakter. Ook het
verkeer bleef een probleem: een pendelbusje
inzetten was niet lonend.
De eigenaar van het tegenover de Toren liggend
agrarisch bedrijf was bereid de grond te verkopen
en Kasteel Amerongen zag in de vorming van een
moestuin mogelijkheden om bijzondere en
historische rassen te kweken. Ze kon ook producten
afnemen voor de Bourgondische diners en
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middeleeuwse spelen die zij aanbood. Een
particulier kon op die voorwaarden de financiering
krijgen voor de bouw van het 'groene' restaurant: de
Andriespot. Het abseilen was technisch mogelijk
zonder de toren te beschadigen. De ProjectKring
zag deze oplossing als een reële mogelijkheid.
Eén bewoner had gemeld geen overvliegende
mensen over zijn terrein te willen. Dit viel te
omzeilen door de linkerkant van het veld als
landingsplaats te kiezen. Een aantal inwoners uit
omliggende dorpen wilden geen uitzicht op
bebouwing. Dit bezwaar kon verholpen worden
door het rondom plannen van een zoom van bomen.
Ook werd er afgesproken dat het abseilen niet
mocht plaatsvinden gedurende kerkdiensten. Zo
konden ook de laatste bezwaar makende inwoners
hun consent geven. Verkeerstechnisch was het
gunstig dat er geparkeerd kon worden bij het
nieuwe restaurant i.p.v. het drukke en kwetsbare
centrum. Wel diende er een pad over de aanwezige
sloot te komen om bij kasteel Amerongen te kunnen
pendelen en LED lantaarnpalen te worden
geïnstalleerd. Daar zou het budget voor
aangesproken worden.

meegegeven randvoorwaarden en stemde unaniem
in met het voorstel. De totale behandeling duurde
minder dan een half uur.

Jannetje Koelewijn koestert consent
Het succes van de AndriesToren is het succes van
de VAT is het succes van Jannetje Koelewijn.
Vriend en vijand zijn het er over eens dat de immer
actieve Amerongse iedereen met haar enthousiasme
heeft geïnspireerd om het experiment met de
consentmethodiek serieus te nemen. Haar tomeloze
inzet heeft tot drie grote openbare sessies geleid
waar naar elkaar geluisterd werd.
Zelf is ze nuchter. ‘Ik rook een kans voor het dorp,
en ik wilde eigenlijk ook wel laten zien dat wij in
Amerongen best zelf over onze eigen AndriesToren
zouden kunnen beslissen. Hartstikke goed dat de
raad groen licht gaf. Ik heb zelf eerst gauw een
cursusje consent gedaan hoor, ik had er tevoren
ook geen kaas van gegeten. Daar ontmoette ik ook
de ambtenaar die ik later onmiddellijk vroeg mee te
doen in de ProjectKring. We hebben prima
samengewerkt. Zo kan het dus ook. En ja, ik koester
het nu: prachtig dat alle voors en tegen op tafel
komen.”

De bebouwing en verandering van functie echter
pasten niet in het bestemmingsplan maar de RO
deskundige oordeelde dat de wijzigingen niet van
ingrijpende aard waren en goed inpasbaar in de
omgeving. En zo belandde dit plan op de tafel van
de gemeenteraad.

Behandeling voorstellen door de Raad
De gemeenteraad behandelde het voorstel van de
ProjectKring AndriesToren in de Raadsvergadering
in september 2014. Jannetje Koelewijn lichtte de
plannen toe. De raadsleden waren vol lof over het
proces, de creatieve oplossing die was bedacht en
vooral over de grote saamhorigheid die dit had
opgeleverd in het dorp. Inhoudelijk kwamen er
geen nieuwe politieke argumenten op tafel. Die
waren al ingebracht in de door de projectkring
georganiseerde sessies. De raad toetste de zelf
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Bijlage 5:

Leeslijst Bruggenbouwers

Over de relatie overheid en burger is veel geschreven en gesproken. Hieronder een aantal
documenten die de bruggenbouwers hebben geïnspireerd. U vindt de volledige teksten (en meer) in
ons overzicht met documenten.

Vertrouwen in Burgers, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Actief betrokken burgers zijn van groot belang voor een levende democratie. Ze
houden volksvertegenwoordigers en overheidsinstanties bij de les, vernieuwen
de samenleving met hun ideeën en initiatieven en geven het beleid draagvlak.
Het is daarom zorgelijk dat slechts kleine groepen burgers zich aangesproken
voelen door de wijze waarop beleidsmakers hen pogen te betrekken.
Door middel van literatuurstudie en veldonderzoek heeft de raad de kansen en
mogelijkheden om burgers te verleiden tot actieve betrokkenheid in kaart
gebracht. De raad onderscheidt drie velden van burgerbetrokkenheid:
beleidsparticipatie, maatschappelijke participatie en maatschappelijk initiatief, en doet aanbevelingen
voor het vergroten van de burgerbetrokkenheid op alle velden. Essentieel voor de rol van
beleidsmakers daarbij zijn twee uitgangspunten: denk vanuit het perspectief van burgers en vergroot
de kaders voor betrokkenheid.
Lopen onder Water
Deze publicatie gaat over een ontwikkeling die in Zeist op gang kwam uit het
besef dat de verhouding tussen lokale overheid en samenleving anders en
beter kon; misschien zelfs anders en beter moest.
Natuurlijk is Zeist niet uniek in deze vraag, het antwoord dat we er op vonden is
misschien ook niet uniek. Maar wel zo bijzonder dat we het graag willen delen
met anderen. De directe aanleiding was de bezuinigingsopgave. De vorm die
we vonden was een dialoog. Het gaat hier over waarom die verschillende
stappen zijn gezet. Wat er aan ten grondslag lag en wat we daarvan mee willen
geven aan anderen die ook zoeken naar een écht andere verhouding met hun samenleving of
overheid.
Leren van vermaatschappelijking in het Verenigd Koninkrijk, Australië en
Scandinavië, Raad voor het Openbaar Bestuur
Voor het bestuderen van de manieren waarop in het buitenland wordt
geprobeerd de samenleving bij publieke dienstverlening te betrekken, is een
gefaseerde meta-analyse uitgevoerd op basis van documenten en
(wetenschappelijke) literatuur. Welke lessen kan Nederland trekken uit de
ervaringen met institutionele hervormingen, idealen en best practices op het
gebied van vermaatschappelijking van publieke taken in het Verenigd Koninkrijk, Australië en
Scandinavië?
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De Utrechtse Participatiestandaard
De Utrechtse Participatiestandaard is een handvat voor ambtenaren van de
Gemeente Utrecht, die verantwoordelijk zijn voor de participatie bij beleid en
projecten. De standaard - die in april 2010 is vastgesteld door de
gemeenteraad van Utrecht - beoogt bewoners, ondernemers, organisaties en
professionals eerder en beter te betrekken bij beleid en projecten.
Bij ieder project is de vraag aan de orde wanneer en in welke mate bewoners
betrokken moeten worden. De Utrechtse Participatiestandaard biedt hiervoor een handvat in vijf
stappen. De standaard is geen strak protocol, maar stuurt wel in de goede richting. Het levert
maatwerk op per project en zorgt tegelijkertijd voor standaardisering en verbetering van de kwaliteit
van participatieprocessen.
Loslaten in vertrouwen. Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt
én samenleving, Raad voor het Openbaar Bestuur
Nu het geloof in de markt als de plaats waar complexe problemen in een spel
van vraag en aanbod het beste kunnen worden opgelost aan erosie
onderhevig is en het vertrouwen dat de overheid veel van die taken weer kan
terugnemen ontbreekt, vindt het pleidooi voor burgers die meer
verantwoordelijkheid nemen voor de publieke zaak gretig aftrek. Voor die
verschuiving zijn verschillende verklaringen te geven. De rek is uit de
overheidsfinanciën, met een sterke beperking van de financiële slagkracht van de overheid als gevolg.
Daarnaast groeit het besef dat veel maatschappelijke vraagstukken te ingewikkeld zijn voor de
overheid om ze te kunnen oplossen. Dat heeft geleid tot het steeds luider klinkende pleidooi dat
politiek en bestuur mensen en hun verbanden in staat moeten stellen zelf het heft in handen te
nemen, omdat die vaak beter dan de overheid in staat zijn om maatschappelijke problemen op te
lossen.
Loslaten in Vertrouwen, Raad voor het Openbaar Bestuur
Met het advies Loslaten in vertrouwen geeft de Raad voor het openbaar
bestuur (Rob) antwoord op de vraag van de minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties naar de manier waarop de samenleving betrokken kan
worden bij het streven naar een compactere overheid en een compactere
beleidsuitvoering. Hoe kan vermaatschappelijking van overheidstaken
bijdragen aan een kleinere overheid en op welke wijze kan die overdracht van
overheidstaken aan de samenleving het beste worden georganiseerd, zo luidt
kort samengevat de vraag.
Loslaten in Vertrouwen, Jos van der Lans
Wat bindt burgers aan de samenleving? Hoe kan binding worden estimuleerd?
Welke vormen neemt zij aan in een moderne netwerksamenleving? Hoe kan
betrokkenheid van mensen bij die samenleving worden bevorderd? Dit type
vragen bracht in de zomer van 2011 vier organisaties (WRR, Nationale Goede
Doelen Loterijen, de Stichting DOEN en SOCIRES) op het idee om daar in
een achttal workshops antwoord op te zoeken. Zij vroegen Jos van der Lans
om naar aanleiding van de discussies deze publicatie te verzorgen.
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Centraal staat in deze publicatie de wijze waarop de institutionele orde functioneert, de wijze waarop
in de wereld van overheden, instellingen en dienstverlenende organisaties de omgang met burgers
vorm krijgt. Deze ‘systeemwereld’ is in toenemende mate losgezongen van de ‘leefwereld’
Het kan ook anders. Er zijn initiatieven waarin een andere wijze van omgang met burgers zichtbaar
wordt. Dat laat zich het best laat aflezen aan de opkomst van het eigenkracht denken. Centraal daarin
staat het idee van eigenaarschap. De moderne verzorgingsstaat heeft burgers op tal van
levensterreinen onteigent. Veel vernieuwingen en initiatieven in de samenleving zijn er op uit om deze
zeggenschap weer terug te nemen.
Vertrouwen op democratie, Raad voor het Openbaar Bestuur
De kloof tussen de politiek en de samenleving is onaanvaardbaar groot. Dat
tast het gezag van de overheid aan. De verticaal georganiseerde politieke
instituties moeten nieuwe verbindingen met de burgers aangaan. Die opereren
niet langs verticale, maar langs horizontale lijnen. De overgang van een
partijendemocratie naar een publieksdemocratie is onontkoombaar. Politieke
partijen, parlement, media en burgers kunnen ieder vanuit hun eigen
verantwoordelijkheid die kloof dichten.
Politieke partijen moeten meer gaan opereren vanuit beginselen en waarden. Voor het parlement
moet het politieke primaat niet heilig zijn, de kwaliteit van het democratisch proces telt evenzeer.
Participatie van burgers moet over de hele linie worden vergroot. Media kunnen de kwaliteit van de
meningsvorming op een hoger plan brengen. En burgerschapsvorming verdient nieuwe impulsen. Dat
betoogt de Raad voor het openbaar bestuur in zijn advies ‘Vertrouwen op democratie’.
We gooien het de inspraak in, Nationale Ombudsman
‘We gooien het de inspraak in’ zijn de woorden van een gemeenteambtenaar
die wij tijdens ons onderzoek spraken. Dat ‘gooien’ kan met enthousiasme,
maar ook met sarcasme gebeuren. Is de inspraakronde een rituele dans of
niet? Voor de Nationale ombudsman is het de vraag hoe burgers inspraak- en
participatieprocedures beleven. In dit rapport over burgerparticipatie bij
gemeenten gaan we daarom uit van de blik van de burgers. Waar zitten
burgers, bedrijven en instellingen mee? Het antwoord op die vraag is als volgt: de politiek heeft al
besloten; burgers worden te laat betrokken; inbreng wordt genegeerd; de gemeente verstrekt geen
informatie; door gebrek aan informatie stroken de verwachtingen van burgers niet met de realiteit; de
gemeente handelt niet zorgvuldig; de gemeente wil geen gesprek met haar burgers en de gemeente
verstrekt onduidelijke of onvolledige informatie.
Samenwerken met burgers - InActie
Over proeftuinen en experimenten van In actie met burgers! Enthousiaste,
gedreven en betrokken deelnemers vertellen over hun ervaringen. Laat u
inspireren en leer van de ervaringen van andere gemeenten!
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Spoorboekje Burgerparticipatie - InActie
Tips en handvatten voor raadsleden en colleges. Dit praktische, handzame
spoorboekje gaat over het samenspel tussen raad en college, de
samenwerking met de ambtelijke organisatie en de rolverdeling bij
burgerparticipatie.

Dienstverlening draait om mensen - Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Het is belangrijk om juist nú te investeren in dienstverlening. Waarom?
Vanwege de baten die het ons zal opleveren. Financiële baten, want we
kunnen dankzij ICT en meer samenwerking efficiënter gaan werken. Maar
belangrijker nog: maatschappelijke baten. Betere uitvoering van onze taak als
publieke dienstverlener leidt tot meer vertrouwen van onze inwoners.
Maar waar koersen we op in deze tijd waarin technologie zich exponentieel ontwikkelt en de
verwachtingen van het publiek domein torenhoog en divers zijn? Eén element blijft consequent
hoog scoren in wat de samenleving van publieke dienstverleners verwacht: dienstverlening draait
om mensen.
Het Pnikamodel voor interactie burger bestuur
Een toelichting op een model dat is gebaseerd op meerjaren ervaring met
besluitvormingsprocessen bij de overheid en de constatering dat de genomen
besluiten, vaak veel tijd hebben gevergd en daarna nog veel tijd kosten om te
implementeren. Dikwijls met veel bezwaar en beroepprocedures waarbij veel negatief ervaren energie
wordt gebruikt. "Dit moet anders kunnen dachten we, denken we nog steeds en dat dat kan hebben
we inmiddels ook ervaren in concrete projecten".
De regisserende gemeente
De gemeenten moeten gaan regisseren en zich beperken tot hun kerntaken:
sturen en beslissen! Gemeenten kunnen beter presteren door op
organisatorisch niveau de wereld van vandaag te weerspiegelen. Dit
betekent werken met en in netwerken en zich beperken tot hun
kerncompetenties Versterking van de bestuurskracht is mogelijk door leiding
te geven aan maatschappelijke netwerken. Binnen een gemeente bestaan
vele groepen die zich al dan niet bewust georganiseerd hebben om een
deeldoel te bereiken. Door deze groepen, dit zijn dus maatschappelijke netwerken, in kaart te brengen
en met elkaar te verbinden is een gemeente in staat om de kennis en de belangen die er in deze
netwerken aanwezig zijn te gebruiken voor een politiek-bestuurlijk gewenst effect
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