
 

 

 

 

Pijler 1 Energieke samenleving 
Er is een enorme beweging gaande – overal nemen burgers regie over eigen 

leven en leefomgeving. En op veel plaatsen omarmt de overheid dit. Die 

burgerkracht is niet nieuw. Burgers hebben altijd hun eigen boontjes gedopt. 

Tussen pakweg 1950 en 1990 was kort sprake van een intermezzo: een 

systeem van sociale en bestaanszekerheid dat eerst via de staat en daarna 

middels een mix van staat en markt functioneerde. Het no-nonsense beleid 

van de jaren ’80 gaf de verzorgingsstaat – die kort gezegd te duur werd en 

leidde tot welzijnsconsumentisme – uit handen aan lagere overheden en de 

markt, uitmondend in de 3 D’s. De systemen van de verzorgingsstaat leidden 

enerzijds tot bureaucratie en vervreemding, anderzijds emancipeerden ze de 

burger ook. Burgers, ondernemers, wijken, dorpen eigenen zich de 

maatschappij weer toe. Keren zich af van oude instituties. Nemen taken over 

van gemeente, woningcorporatie, maatschappelijke instelling.  

 

 

Andere ontwikkelingen die een rol spelen 

Tegelijkertijd is er ook sprake van polarisatie, van mensen die ‘afhaken’ 

en van kwetsbare burgers.  

Inkomensongelijkheid, opleidingsniveau, de plek waar je woont – blijken 

allemaal factoren die leiden tot dit afhaken van burgers. Mensen voelen 

zich niet gehoord, hebben hun vertrouwen in de overheid verloren.  

Als overheid kan je vertrouwen van burgers verliezen, maar ook winnen. 

Wees als overheid betrouwbaar, maak goed wat fout is gegaan, sta dicht 

bij de burgers, laat merken dat je mensen ziet en kent.  

Burgerinitiatieven kunnen eveneens helpen om vertrouwen terug te 

winnen en burgers die afgehaakt zijn weer betrekken in de 

maatschappij. Onder meer waar ze specifiek zijn opgezet om kwetsbare 

bewoners te ondersteunen (zorg, eenzaamheid aanpakken, 

dagactiviteiten etc.). De collectieve grip op de leefomgeving van een 

initiatief geeft het gevoel van eigenaarschap en zelfbeschikking, 

versterkt de identiteit en het vertrouwen.  

Dit proces gebeurt op een heel basaal niveau: sluit aan bij wat mensen 

bezighoudt en start samen projecten rond sport (‘Scoren in de wijk’ van 

FC Twente), kinderen, muziek. Burgerinitiatieven zijn ‘fun’, leiden tot 

ontmoeten en geven veerkracht. 

 

 

 

 

 

 

De urgentie om als overheid burgerinitiatieven te omarmen is 

groot 

Het Rijk heeft voor 15 miljard euro taken aan de gemeenten overgedragen, 

maar betaalt de gemeenten daar een bedrag van 10 miljard voor. Dit zorgt 

voor een noodzaak om zaken anders te regelen. 

De gemeentelijke organisatie krimpt, vooral als gevolg van demografische 

ontwikkelingen. 

En gemeente en samenleving hebben belang bij het versterken van cohesie en 

leefbaarheid. 

 

Directe aanleiding voor burgerinitiatieven: 

• Er is een impuls vanuit de gemeente – leefbaarheidscampagne, dorpsprogramma of -visie, versterking cohesie, subsidie voor 

bewonersinitiatieven 

• Er is een impuls doordat er een G1000 of burgertop plaats vindt 

• Er is een impuls door verdwijnende voorzieningen - het zwembad gaat dicht, de winkel verdwijnt 

• Burgers willen dat het beter/anders gebeurt, bijvoorbeeld goedkoper of dichterbij de mensen (Right to Challenge) 

• Burgers willen als dorp of wijk invloed en regie 



 

 

    
   
    

  
 
 
  

Even inzoomen op stap 4: 

Overheid:  

 

• Beperk je bij het dichttimmeren van alle risico’s 

• Bezie of je van regels af kunt (Hollandse Kroon: 80% regels 

weg, Aa en Hunze: vergunningsvrij) 

• In welke mate geef je vertrouwen, leg je alles tot drie cijfers 

achter de komma vast: manoeuvreren tussen 

werkomschrijvingen van 15 pagina’s en een A4-tje 

• Pleidooi voor ongelijkheid, wijken zijn niet gelijk, dorpen 

zijn niet gelijk, blijf niet hangen in de angst voor 

precedentwerking  

 

 

 

 

Burgerinitiatief: 

 

• Welke rechtsvorm past? 

• Uitvoering inrichten; inzet vrijwilligers, betaalde krachten, 

derden, betaald coördinator?   

• Maak een verdienmodel, kleur buiten de lijntjes, kijk creatief 

naar inkomsten en uitgaven 

• Ga uit van financiële autonomie, je genereert je eigen 

middelen, zet bijvoorbeeld Crowdfunding in 

• Verwerf voor de aanjaagperiode en voor bijzondere uitgaven 

fondsen/bijdragen 

• Werk samen met de gemeente aan het precies begroten van 

wat het initiatief van de overheid overneemt: burgerbegroting 

• Denk samen met de gemeente na over aanbesteding 

• Bezie of er een Social Impact bond denkbaar is 

 

Soorten burgerinitiatieven 

Burgerinitiatief duikt overal op, heeft vele verschijningsvormen; afhankelijk van aard, vorm, thema is de overheid minder of meer betrokken: 

1. Eenmalige initiatieven (veelal BBQ, straatfeest, sportevenement) – nauwelijks betrokkenheid 

2. Planvorming – van veel betrokkenheid (aanleg afslag snelweg, havenkwartier) tot vooral faciliteren (multidisciplinair dorpsplan) 

3. Overnemen voorzieningen – veel betrokkenheid, financieel, organisatorisch, afspraken (dorpshuis, zwembad, sportterrein, bibliotheek) tot 

vooral faciliteren (winkel) 

4. Overnemen of opzetten diensten – veel betrokkenheid, financieel, organisatorisch, afspraken  (regie/onderhoud groen, wegen, watergangen) tot 

variërend en evt. samen met andere partijen (zorg, vervoer) tot geen (wassen en strijken, honden uitlaten)  

5. Landschaps- en terreinbeheer – zijdelingse betrokkenheid, vooral bemoeienis terreinbeheerders 

6. Wonen – zijdelingse betrokkenheid, vooral bemoeienis woningcorporaties (overname woningen in beheer of eigendom, zelf bouwen) 

7. Collectieve inkoop of productie – meestal geen of zijdelingse betrokkenheid (energie, glasvezel) 

CMO STAMM ondersteunt overheden en burgerinitiatieven, onder meer met deze producten: 

 begeleiding van projecten volgens de 5 stappen 

 het samen met dorp/wijk opzetten van een projectplan 

 het maken van een duurzaam verdienmodel 

 het ontwikkelen van een burgerbegroting 

Benieuwd naar wat CMO STAMM verder voor u kan doen? Kijk op onze website! 

Meer informatie over dit specifieke onderwerp? Mail Jan van der Bij. Mail: j.vanderbij@cmostamm.nl 

info@cmostamm.nl 

www.cmostamm.nl 

 


