
 

 

   Pijler 5 Nieuw 

handelingsrepertoire 
Het vertrouwen in de politiek neemt af en lang niet 

iedereen doet mee. Als je de democratie serieus neemt, 

verandert het interne samenspel tussen de 

gemeentelijke spelers en vraagt het nieuwe rollen, 

vaardigheden en gedrag voor ambtenaren, Raad en 

College. Diverse gemeenten zoeken naar nieuw 

handelingsrepertoire waarin sprake is van co-creatie en 

bewoners samen met de overheid de samenleving 

vormgeven. 

 

Zef Hemel over de nieuwe rol van de overheid: 

- Bewoners zijn van nature actief en capabel 

- bewoners willen een overheid die luistert 

- bewoners willen een overheid die vraagt 

- de overheid moet niet  zeggen: dit is het 

- maar de open vraag stellen: wat gaan we doen? 

- voor er gestart wordt, eerst de bewoners vragen 

- samen de samenleving vorm geven 

- geen leger meer, maar een bijenkorf 

 

 

 

Dat vraagt van de overheid de omslag naar 

overheidsparticipatie, naar andere rollen en een andere 

houding. 

 

Dit alles betekent niet dat al onze instituties, processen en 

systemen op de schop moeten. Het betekent wel dat 

gemeenteraden en colleges ruimte moeten maken voor 

echte lokale keuzes, die zoveel mogelijk in samenspraak met 

hun inwoners worden gemaakt.   

 

Er ontstaat een nieuw samenspel. Zowel intern bij de 

gemeente tussen Raad, College en ambtenaren als samen 

met bewoners en organisaties. 

 
Houding die daarbij belangrijk is  

- ‘Actief, bescheiden en positief 

- als gelijkwaardige meedoen in dialoog 

- vragend luisteren 

- vooroordelen bewust vermijden 

- meer hart dan hoofd 

Sleutels tot succes 

- innerlijke overtuiging/passie 

- echtheid/authenticiteit 

- helderheid/openheid 

- gezond verstand 

- en vooral 

- ècht samen 

 
 

 

Jaques Wallage over de nieuwe rol van de overheid: 

- Er is een vitale samenleving van mondige mensen  

- de overheid heeft de wijsheid niet in pacht  

- bewoners willen zo veel mogelijk zelf beslissen en 

dat samen met de overheid realiseren 

- de overheid is op grote afstand komen te staan  

- in de verticale wereld (van de overheid) gaat het 

over regels, in de horizontale wereld (bij bewoners) 

gaat het over dialoog 

- beter aansluiten bij vitale samenleving 

‘Alles wat je voor mij doet, 
maar niet met mij, doe je 
tegen mij!’ (Mahatma Gandhi) 

 



 

 

Van hiërarchie naar netwerk – van de huidige democratie naar de nieuwe democratie 
       

CMO STAMM ondersteunt overheden, organisaties en bewonersinitiatieven, onder meer 

met deze producten: 

 kennisvergaring door middel van Expertgroep Nieuwe Democratie 

 workshops over Nieuwe Democratie en over de rol van de raad 

 methodieken zoals de publicatie Democratische Broedplaats  

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

Kenmerken van een netwerk 
- een netwerk is niet te sturen: dat is nu juist ook zo interessant  
- netwerken zijn heel verschillend  
- het is niet altijd duidelijk wie er aan de knoppen zit  
- de uitkomst staat van tevoren niet vast  
- en de tijd die het netwerk nodig heeft, is niet te plannen 
- alle informatie wordt gedeeld, de ontvanger filtert zelf 

 
De nieuwe rol van de overheid als ‘civic partner’ 
Via het model van Harry C. Boyte (1945-heden):  
Geen blauwdrukken om een civic partner te worden. Wel uitgangspunten: 

- bewoners als co-creator en probleem oplosser 
- overheid heeft als functie civic partner en organisator zijn 
- macht om (waar gaan we heen) i.p.v. macht over (wie is de baas) 

   

 
 

info@cmostamm.nl 

www.cmostamm.nl 

 

- Dit is de vorm waar veel bewonersinitiatieven ook 
voor kiezen. Netwerken kunnen erg van elkaar 
verschillen en de rol van de gemeente daarin dus 
ook. Het belangrijkste kenmerk is dat je een 
gezamenlijk belang voelt. 

 

 

- Onze democratie is een balans van methoden en 

modellen die zijn gebaseerd op ordening van de 

samenleving. 

- Het ‘hiërarchische principe’ paste goed bij de 
verzuilde staat, het is een geschikt model als het 
voor de mensen aan de top  van de organisatie heel 
duidelijk is wat iedereen wil. 

- Onze huidige democratie is een combinatie van 
hiërarchische en marktprincipes.  

- Deze beide ordeningsprincipes botsen op dit 
moment in de complexe samenleving. 

Maar… 
- Het netwerkprincipe past in de huidige samenleving 

beter. De complexiteit van deze samenleving vraagt 
om lichtheid en openheid. Netwerken -die 
inspirerend, verhalend en positief zijn en collectieve 
intelligentie bij elkaar brengen- kunnen dat bij 
uitstek bieden. 

 

-  
 

Dorpencoördinator: samen met 
andere bewoners zoeken naar 
oplossingen.  
 
 
Iedereen heeft bijzonder kwaliteiten 
en is daarmee als bewoner tevens 
professional in het publieke domein. 

 


