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Op zoek naar een nieuwe democratische koers



30 november 2017

Welkom!
Vanuit de democratische 
Broedplaats 
Groningen/Drenthe

Op zoek naar een nieuwe democratische koers



• 09.00 uur Welkom en inleiding door 

Yvonne Turenhout, directeur-bestuurder CMO STAMM

Liesbeth vd Wetering, concernstaf gemeente Groningen

• 09.15 uur Lezing 1 door Annemarth Idenburg, medewerker WRR

• 10.00 uur Lezing 2 door Roeli Mossel, bestuurder NNCZ

• 10.45 uur Pauze 

• 11.00 uur Interactieve carrousel 

• 12.00 uur Afsluiting (met gelegenheid tot een lunch)

Programma

Op zoek naar een nieuwe democratische koers



Overheidsparticipatie in hotel Hamerhut

Inleiding 
Yvonne Turenhout
Liesbeth vd Wetering

YVONNE 

• Belang van het thema

• Ontstaan broedplaats

• Voorstellen expertgroep

LIESBETH 

• Inhoud expertgroep, korte 

samenvatting afgelopen 3 

werksessies



Overheidsparticipatie in hotel Hamerhut

Belangrijk thema, want:

1. Democratie is geen kijksport maar 

een participerend evenement. Als we 

niet meer participeren is er geen 

democratie meer.

2. Nadenken over de vraag: hoe richten 

we onze maatschappij politiek en 

bestuurlijk zo in dat we een bottom-

up samenleving creëren?

Twee 

kernboodschappen
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Aanleiding

• Burgers roeren zich

• Kwetsbare mensen dreigen niet mee 

te kunnen

• Afhakers in de samenleving 

• Herindeling

• Digitalisering

• De verantwoordelijkheid voor prettig 

wonen en leven ligt niet altijd meer 

bij de gemeente

Burgerkracht en rol 

gemeenten: wat zien 

we?
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Wat zien we? 

• Nederland sterke democratie

• Wel nodige uitdagingen: hoe zorgen 

dat iedereen betrokken blijft?

• Bij veel gemeenten stevig op de 

agenda

Regie van burgers, 

why?
Burgerkracht & 

vernieuwing lokale 

democratie



Bron: WRR rapport Vertrouwen in Burgers
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Broedplaats Nieuwe 
Democratie

Wat is de broedplaats?

Inspiratie, kennis, 

praktijkervaringen uitwisselen 

Nieuwe wegen bewandelen



Leden Expertgroep Nieuwe DemocratieEven voorstellen:

Op zoek naar een nieuwe democratische koers

Gerbrich Dijkstra directeur dienstverlening en beleid gemeente Slochteren
Hans Kastermans griffiers-kring gemeente Groningen
Harro Eppinga directeur Woonservice
Hermien Maarsingh adviseur CMO STAMM
Jacqueline Slopsema griffier gemeente Zuidhorn
Jelte van der Meer griffier gemeente Winsum
Josee Gehrke griffier gemeente De Wolden
Fenna Bolding adviseur CMO STAMM
Klaas Smid burgemeester gemeente Noordenveld
Liesbeth van de Weterinq concernstaf gemeente Groningen
Pascal van Corbach griffier gemeente Aa en Hunze
Roeli Mossel bestuurder Noord Nederlandse Coöperatie Zorgorganisaties
Saskia Duursma adviseur CMO STAMM
Wieke Paulusma raadslid gemeente Groningen
Fred Mahler inwoner gemeente Steendam
Yvonne Turenhout directeur CMO STAMM
Eric van Oosterhout burgemeester gemeente Emmen
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Zoektocht van de  
Expertgroep

Van A naar B naar…

1. Onderzoek en analyse,het

“waarom” scherp krijgen

2. Hoe betrek je iedereen en niet 

alleen de elite? 

3. Hoe verbind je representatieve 

democratie met 

maatschappelijke democratie?

Op zoek naar een nieuwe democratische koers



Gemeente Groningen
Liesbeth van de Wetering  
Concernstaf / Gebiedsgericht Werken & Democratische Vernieuwing
Bestuurslid LPB - Landelijk Platform voor Wijkgericht Werken 





Verschillende perspectieven 
samenbrengen



Expertgroep

 Veel verschillende analyses in omloop: geen 
gedeeld gevoel voor urgentie

 Verdiepingsslag nodig + Inspiratie om richting te 
kiezen en stappen te zetten

 Werken vanuit vertrouwen 
 Dilemma of paradox? 

• top-down & bottom-up
• representatief & participatief
• expert & burger
• plan & proces

 top-down en bottom-up, tussen experts en burger en tussen plan 



Expertgroep

 Ontwikkeling van democratie in netwerksamenleving: 
representatief ⇨ participatief ⇨ ‘Civic Agency’

 Verbinding participatieve & representatieve democratie
 Democratisch systeem én democratische cultuur
 Ook: Democratie in maatschappelijke organisaties 

(NNCZ)
 Samenwerken aan Publieke Waarden: balans 

legitimiteit, betrokkenheid en rendement

 top-down en bottom-up, tussen experts en burger en tussen plan en proces.





Eigen ervaringen

 Niemand vraagt om democratische vernieuwing

 Doordacht beginnen: ‘Je kunt ook niets doen…’

 Start vanuit lokale logica en ‘dat wat er is’

 Zorg voor oprechte verbinding: de buurt in!

 Zwicht niet voor uitrol modieuze methodiekjes

 Mix: systeem, methodiek, processen en cultuur



Rekenkamer over Burgerbetrokkenheid in Groningen 

• Vooruitstrevende aanpak en experimenteren
• Inzet op gelijkwaardige dialoog en maatwerk
• Ruimte voor inwoners die op verschillende wijzen en in 

verschillende intensiteit betrokken willen zijn
• Flexibel in ‘handelingsrepertoire’ en instrumentarium
• Realistisch besef van plek gemeente in de netwerksamenleving: 

soms als gelijkwaardige partner, soms als hoeder van het 
algemeen of ‘zwakste’ belang.

• Geen modieuze benadering van ‘doe-democratie en 
overheidsparticipatie’ 

• Herwaardering én vernieuwing rol van de overheid 



Experiment Coöperatieve Wijkraad
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Annemarth Idenburg

Wetenschappelijk medewerker 
Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid 

projectcoördinator van het rapport 
Vertrouwen in burgersLezing 1

Annemarth Idenburg

Op zoek naar een nieuwe democratische koers



Annemarth Idenburg

Op zoek naar een 
‘Nieuwe’ 

Democratie?!









Waar gaan we heen?

Hoe zorgen we dat we daar 

komen? 



Hisschemöler (1993), Hisschemöler en Hoppe (1998) ‘Lerende Overheid’ WRR, 2006.
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‘Meer democratie, minder politiek?’

Sociaal Cultureel Planbureau, 2015.



‘Vertrouwen in Burgers’ WRR, 2012.
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Roeli Mossel

Bestuurder Noord Nederlandse 
Coöperatie van Zorgorganisaties

Lid van de expert groep Nieuwe 
Democratie

Lezing 2
Roeli Mossel

Op zoek naar een nieuwe democratische koers



Inspiratiesessie democratische 

vernieuwing 30-11-2017
Roeli Mossel

Directeur/bestuurder

roeli.mossel@nncz.nl



• Kort wie zijn wij en wat doen we en waar?

• Wat is er veranderd

• Hoe passen wij ons aan 

• Uitwerking van de aanpassing

• Waar lopen we tegenaan/ wat hebben we geleerd

Agenda presentatie:



• Kern; wonen welzijn en zorg

• Verzorgingshuiszorg

• Verpleeghuiszorg

• Thuiszorg

• Dagbesteding

• Zorginfrastructuur; ontmoeting, zorg in de buurt

• Wonen (veilig wonen)

• Maaltijden

• Informele zorg

Wie zijn we en wat doen we



• Hoogeveen (meerdere wijken)

• Hollandscheveld e.o.

• Haren e.o.

• Grijpskerk e.o.

• Noordbroek e.o.

In iedere wijk/dorp een integraal kleinschalig aanbod

Coöperatie model 

Werkgebieden nu:



Met minder middelen meer mensen van zorg en diensten 

voorzien die een andere (meer complexe) zorgvraag stellen.

Ontwikkelingen in de (ouderen) 

zorg/algemeen



• Kennis en informatie overal en altijd beschikbaar

• Minder vertrouwen in bestuur en grote organisaties

• Ontstaan nieuwe burgerkracht

• Nieuwe vormen van elkaar onderling ondersteunen

• Oprichting van nieuwe organisatievormen, waaronder 

vele coöperaties op het gebied van duurzaamheid en 

zorg

Maatschappelijke ontwikkelingen



Van………………….         Naar………….



De burger centraal en een andere rol voor de 

professional



• Onderdeel van de gemeenschap

• Nadruk op mogelijk maken, zelfstandig
leven, participatie

• Samen met wijk/dorpsbewoners

• Integrale en intersectorale benadering

• Partnerschap

• Zo hoog mogelijk voorzieningenniveau in wijk/dorp

• Samenwerken met professionals en vrijwilligers

Sleutelwoorden missie



Waardevol (van waarde zijn, waarde creëren)

Kracht (in je kracht staan of komen, krachtig zijn)

Verbinden (verbinding maken, met elkaar 

verbinden)

Samen (samen ontwikkelen, samenwerken, 

samenredzaamheid, partnerschap) 

Dichtbij (nabij zijn, dichtbij mensen organiseren)

Kernwaarden; waar willen we voor staan



• Samenwerking met heeel veel partijen

• Een continue zoektocht, waar nog geen pasklare 

oplossingen voor zijn

• Cruciale uitgangspunten in gedrag tijdens de zoektocht: 

vertrouwen, gelijkwaardigheid, loslaten, bescheidenheid 

en heeeel veel geduld

• Samenwerking met burgers georganiseerden 

ongeorganiseerd met her en der mooie resultaten

• Uitgangspunt in de samenwerking met burgers; gedeeld 

eigenaarschap en zeggenschap ook in het professionele 

deel

Uitwerkingen van onze bedoelingen



• Wantrouwen

• “het systeem” op vele plekken

• Gebrek aan regelruimte

• Burgers die naar oud gedrag gaan

• Professionals die nog geen nieuwe 

voldoening hebben gevonden bij nieuw gedrag

• Te weinig noodzaak tot verandering

• Financieringsvormen irt het veranderproces

• Ieder nieuw samenwerkingsmodel met burgers vraagt 

weer zijn eigen insteek

• Omvang “gebied” wat als gemeenschap wordt gevoeld

Waar lopen we tegenaan/ wat leren we



• Creëer/ ga op zoek naar urgentie waardoor kracht in een 

gemeenschap ontstaat

• Geef echt vertrouwen en laat los

• Begeleid gevraagd en ongevraagd bij processen rondom 

burgerkracht ( opbouwwerk in volledig nieuwe vorm)

• Onderzoek wat de verschillende gemeenschappen zijn

• Ga met medewerkers aan de slag en de zoektocht aan in 

wat ze terugkrijgen voor nieuw gedrag

• Geef ruimte voor echte vernieuwing en ga niet mee in 

vernieuwing in het systeem

• Zoek medezoekende partners (zoals hier )

Tips 



Samen kunnen we meer dan alleen

Tot slot:



Pauze 10.45-11.00 uur

Op zoek naar een nieuwe democratische koers
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In groepjes bespreken:

1. Hoe kunnen we een nieuwe, 
democratische koers 
vormgeven?

2. Wat is daarvoor nodig?

3. Hoe kunnen we hiermee 
ervaring opdoen? 
(experimenteerruimte)

Interactieve carroussel
11.00-12.00 uur

Op zoek naar een nieuwe democratische koers
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Zaal 1 Plenair voorin

Zaal 2 Plenair achterin

Zaal 3 Boven links, links

Zaal 4 Boven links, rechts

Zaal 5 Boven rechts

Zaal 6 Beneden links (groen)

Zaal 7 Beneden rechts (roze)

Interactieve carroussel
11.00-12.00 uur

Op zoek naar een nieuwe democratische koers
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Korte samenvatting

Hiermee verder? Plak je 
naamkaartje bij de Broedplaats

Tot slot…

Geloof in je droom
Gebruik je talent
Ben de rebel
Vier vernieuwing

Op zoek naar een nieuwe democratische koers


