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geen gebrek
Een discussienota
over de ontwikkeling van
nieuwe business modellen
bij de overheid

Working Paper Nijmegen School of Management
Radboud Universiteit Nijmegen – Holland, Voorjaar 2014

‘De overheid heeft de wijsheid niet in pacht,
noch voor maatschappelijke doelbepaling,
noch voor de beste manier om die doelen te
behalen. Doelen zullen veranderen, net als de beste
route ernaartoe.’
Westley, Zimmerman & Patton, 2006

Samenvat ting

In onze huidige maatschappij is een revolutie gaande. Nieuwe ontwikkelingen,
maar ook andere manieren van benaderen – van denken en doen – weerleggen
de ‘traditionele’ business modellen. Vanuit deze nieuwe blik op de wereld wordt
er gedacht in andere waarden principes (Van Soest et al., 2014). Deze ‘Nieuwe’
Business modellen (NBMs) omvatten alle nieuwe vormen van organiseren waarbij een organisatie bewust gericht is op het collectief creëren van meervoudige
economische, ecologische en sociale waarden (Jonker, 2012). NBMs zijn business
modellen waarbij samenwerken centraal staat en waarbij georganiseerd en
gedacht wordt volgens een circulair economieperspectief. NBMs lopen tegen
de grenzen van de huidige spelregels aan en mensen beginnen zich te realiseren
dat het ‘spel’ van business in de maatschappij duurzamer en efficiënter gespeeld
kan worden. Net als burgers en bedrijven komt ook de Nederlandse overheid
voor deze uitdaging te staan: hoe kan de overheid zelf organiseren richting een
duurzame economie?
Dit Working Paper doet verslag van het verkennende onderzoek naar de ontwikkeling van NBMs bij de overheid en tracht inzichtelijk te maken hoe de overheid
zich bezighoudt met het aanpassen of ontwikkelen van NBMs, wat de connectie
is tussen het begrip Burgerparticipatie en de praktijk, en op welke vlakken de
overheid in de praktijk actief is als het gaat om NBMs.
Door middel van twee rondes van open interviews met ambtenaren is een verkenning gemaakt naar de ontwikkeling en toepassing van NBMs en de persoonlijke ervaringen en zienswijzen omtrent deze ontwikkeling. Deze interviews
hebben plaats gevonden binnen de landelijke, provinciale en lokale overheid en
richten zich op de thema’s Energie, Voedsel, Zorg, Grondstoffen en Mobiliteit.
Om de casussen te analyseren die besproken zijn tijdens deze interviews is naast
genoemde thema’s en overheidslagen gebruik gemaakt van een classiﬁcering
van overheid als eigen bedrijf, beleidmaker of actor in de samenleving, en van
het instrument De Participatieladder. Parallel aan de open interviews is een
documentinventarisatie en -studie gedaan naar het begrip Burgerparticipatie en
aanverwante begrippen om inzicht te krijgen in de connectie tussen gebruikte
begrippen en het praktisch uitvloeisel hiervan.
De resultaten uit het onderzoek laten zien dat de overheid beperkt werkt met
NBMs; eerder met ad hoc projecten. NBMs komen voor binnen de overheid als
eigen bedrijf, maar niet in combinatie met burgers. Ook wordt er gewerkt met
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tal van begrippen als Burgerparticipatie en maatschappelijke initiatieven die
onduidelijk in samenhang en inhoud zijn en geen directe praktische uitwerking
hebben. De casussen laten zien dat een broedplaats voor het nieuwe ligt in het
lokale: gemeenten boeken succes in het optreden als facilitator en samenwerker
met burgers bij bottom-up initiatieven.
De succesverhalen – lokaal en op landelijk niveau – zijn te danken aan invulling
door burgerkoplopers en ondernemende ambtenaren. Zij laten zien dat transitie
geen vast protocol kent, maar dat koplopers, ieder op eigen wijze, in samenwerking contextuele successen teweeg brengen. Verschil in invulling, een verschuivende rol, en innovatie binnen de overheid tonen een trend naar een samenleving van verschil en conﬂicteren met het (juridische) gelijkheidsbeginsel van de
overheid. Idee is dat innovatie ‘buiten’ om innovatie ‘binnen’ vraagt. Vraagt om
systematisch ‘anders’ organiseren bij de overheid waarbij burgers vertrouwen
verdienen, generieke protocollen ruimte maken voor eigen invulling, en waarbij
ondernemende ambtenaren erkend en herkend worden. Ondernemende ambtenaren timmeren met burgerkoplopers samen aan de brug naar transitie en
NBMs, ieder op eigen wijze.
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Samenvat ting in zeven punten

1

Nieuwe Business Modellen (NBMs) omvatten nieuwe vormen van organiseren waarbij een organisatie bewust gericht is op het collectief creëren van
meervoudige economische, ecologische en sociale waarden. Binnen NBMs
staat samenwerken centraal en wordt gedacht vanuit een circulair economisch en sociaal perspectief.

2

Dit Working Paper doet verslag van het verkennende onderzoek naar de
ontwikkeling van NBMs bij de overheid. Het probeert inzichtelijk te maken
hoe de overheid zich bezighoudt met (I) het aanpassen of ontwikkelen van
NBMs, (II) wat de connectie is tussen het begrip Burgerparticipatie en de
praktijk, en (III) op welke vlakken de overheid in de praktijk actief is als het
gaat om NBMs.

3

Via open interviews met ambtenaren en andere betrokkenen binnen de
landelijke, provinciale en lokale overheid is een aantal casussen beschreven.
Dat is aangevuld met persoonlijke ervaringen en inzichten over deze casussen. Methodologisch is met een zogeheten sneeuwbal methode gewerkt
(casussen die elkaar aanwijzen). De aard van het onderzoek is verkennend,
exploratief. Het resultaat is een discussienota.

4

Naast de casussen is er een documentinventarisatie en -studie naar het
begrip Burgerparticipatie uitgevoerd. Gekeken is naar de betekenis van deze
term, aanverwante begrippen, de connectie tussen deze begrippen en de
koppeling naar de praktijk in het bijzonder met NBMs. Deze analyse laat zien
dat binnen de overheid gewerkt wordt met een breed scala aan begrippen
waarvan onduidelijk is wat ze betekenen (ontbreken van heldere deﬁnities),
hoe zij samenhangen en welke impact zij hebben in de praktijk.

5

De broedplaats voor het nieuwe ligt in het lokale: gemeenten boeken succes
in het optreden als facilitator en samenwerker met burgers bij bottom-up
initiatieven. De invulling van succesverhalen – lokaal en op landelijk niveau
– is te danken aan burgerkoplopers en ondernemende ambtenaren. Zij laten
zien dat transitie geen vast protocol kent, maar dat koplopers, ieder op eigen
wijze, in samenwerking lokale successen realiseren.

6

Lokale verschillen in invulling, het zoeken naar een andere rol en innovatie binnen de overheid tonen een ontwikkeling naar een samenleving van
verschil(len). Het stimuleren van sociaal lokaal innoveren kan leiden tot
verschillen tussen straat, wijk en stad. Die ontwikkeling staat op gespannen
voet met het (juridische) gelijkheidsbeginsel van de overheid.
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Het onderzoek en meer in het bijzonder de uitkomsten laat zien dat de
overheid blijft hangen in advies. Wat er moet gebeuren is bij herhaling te
vinden. Dit onderzoek laat zien dat het transitievermogen van de overheid
vooral berust bij (individuele) ondernemende abtenaren die in weerwil van
‘het apparaat’ en ‘de regels’ projecten van de grond krijgen en veranderingen
realiseren. De kracht van de overheid is dat ze deze eigen mensen de ruimte
biedt en ondersteund.
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Voorwoord

We zien de maatschappelijke context veranderen. Burgers in de netwerksamenleving nemen steeds vaker zelf initiatieven, vaak samen met het lokale bedrijfsleven en vragen de overheid hen te faciliteren en ruimte te geven. Er ontstaan
nieuwe samenwerkingsrelaties in hybride netwerken. We zien een verschuiving
van een regierol van de overheid naar een rol als partner in projecten met steeds
wisselende samenwerkingsverbanden. Het vergt een andere bestuursstijl om
aansluiting te houden bij de samenleving, onze kiezers en partners. De provincie
Gelderland zoekt verbinding met de netwerksamenleving door het begrip ‘partnerschap’ op vernieuwende wijze in te vullen en steeds vaker de oprechte vraag
te stellen: “wat kunnen wij voor u betekenen?”. Deze bottom-up benadering
geeft ons toegang tot de netwerksamenleving, brengt ons nieuwe partners,
goede ideeën, praktische samenwerking en meer integrale projecten.
Het voorliggende onderzoek naar de ontwikkeling van nieuwe business modellen bij de overheid geeft een eerste inzicht in nieuwe business modellen bij de
overheid. ‘Aan advies geen gebrek’ is de titel. Er wordt nog vooral veel nagedacht
over wat we kunnen doen, want dat het anders moet, daar zijn we het wel over
eens. Dat het niet gemakkelijk is ook. Want we hebben ons gewikkeld in een
hele hoop wetten, regels en protocollen. Laten we ons nu ontwikkelen tot een
overheid die ten dienste staat aan een energieke samenleving. Dat betekent
loslaten, ruimte geven en verbinden. En een bezinning op onze authentieke rol
en daadwerkelijke toegevoegde waarde.
De verkenning laat ook een aantal mooie, inspirerende voorbeelden zien van
overheden die daadwerkelijk stappen zetten. Ik hoop dat de voorliggende
verkenning u inspireert om zelf aan de slag te gaan. Want we moeten vooral ook
gaan doen, uitproberen en ruimte geven aan proeftuinen.
Ik wens u veel leesplezier en inspiratie!
Dr. Annemieke Traag,
Gedeputeerde Innovatie, Energietransitie, Cultuur
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‘De charme van jouw initiatief is dat het
jouw initiatief is. Dus je doet het zelf.’
Charlotte Slagmaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Hoofdstuk 1

Introductie
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‘Uit chaos ontstaat vaak leven,
uit orde gewoonte.’
Henri Brooks Adams

In onze huidige maatschappij is een revolutie gaande. Wie goed kijkt, kan deze
revolutie zien;– zoals Johan Cruyffs gevleugelde gezegde luidt – ‘je gaat het pas
zien als je het door hebt’. Een nieuwe blik op de wereld in combinatie met nieuwe
technieken, zorgen voor ontwikkelingen op terreinen als energie, gezondheidszorg, landbouw en voedsel of mobiliteit. Nieuwe ontwikkelingen, maar ook andere manieren van benaderen – van denken en doen – weerleggen de ‘traditionele’
business modellen omdat vanuit deze nieuwe blik op de wereld gedacht wordt
vanuit andere (waarden)principes (Van Soest et al., 2014). Toewerken naar een
anders georganiseerde, duurzame economie draait hoofdzakelijk om het opnieuw
bedenken en het opnieuw organiseren van meervoudige waardecreatie (Simanis & Hart, 2011). John Elkington’s (1998) People-Planet-Proﬁt model laat zien dat
duurzaamheid slechts bereikt kan worden op het creatieraakvlak van Ecologische
waarde, Sociale waarde en Economische waarde. Burgers richten gezamenlijk
energiecoöperaties op, doen aan carsharing, werken aan nieuwe vormen van
zorg, bouwen kennisplatforms of geven een lokale invulling aan stadslandbouw
– alles met een andere kijk op het anders organiseren van ‘business’, van gezamenlijke waardecreatie. Bedrijven timmeren op hun beurt aan de weg richting een
geleidelijke transitie in organiseren om meervoudige waardecreatie een plaats
te geven in hun business model. Samen proberen we zo dat wat van waarde is te
organiseren, maar - om dat goed te doen in het licht van de vraagstukken waar
we mee te maken hebben – moeten we het organiseren eigenlijk ook loslaten.
Daarmee ontstaat een ‘half-georganiseerde’ maatschappij, een maatschappij in
transitie, die ruimte biedt aan nieuwe vormen van organiseren.

1.1

Nieuwe Business Modellen

Deze initiatieven lijken op het eerste oog verschillend – wat heeft carsharing
gemeen met stadslandbouw – maar zij hebben echter duidelijke onderliggende
overeenkomsten en gemeenschappelijke noemers als je op de juiste wijze naar
deze manieren van organiseren kijkt. Deze ‘nieuwe’ initiatieven c.q. business
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modellen worden georganiseerd vanuit een gedachte die gericht is op het creëren van meervoudige waarden. Hoewel er verschillende deﬁnities van het begrip
‘business model’ gehanteerd worden, hebben zij allemaal de overeenkomst
dat een business model de organisatorische kern-logica omvat om waarde te
creëren (Linder & Cantrell, 2000). Daarbij komt dat deze initiatieven nooit alleen
opereren; zij werken met (en ook voor!) verschillende belanghebbende partijen.
Jonker’s (2012) exploratieve studie naar dit soort initiatieven concludeert dat zij
gebruik maken van ‘nieuwe’ soorten business modellen.
‘Nieuwe Business modellen’ (NBMs) omvatten alle nieuwe vormen van organiseren waarbij een organisatie bewust gericht is op het collectief creëren van
meervoudige economische, ecologische en sociale waarden (Jonker, 2012). NBMs
zijn business modellen waarbij samenwerken centraal staat en waarbij georganiseerd en gedacht wordt volgens een circulair economieperspectief.

1.1.1

Ander spel, andere regels?

Een groeiende stroom van ondernemers, ontwikkelaars, bestuurders, idealisten, keukentafelactivisten en kritische burgers organiseert NBMs om hun eigen
leven vorm te geven. Deskundigen spreken uit eigen ervaring over zo’n 13.000
tot 15.000 initiatieven in Nederland. Met dergelijke (groeiende) getallen is hier
niet alleen een beweging waar te nemen, maar mogelijk zelfs het ontstaan van
een heuse sector. Organisaties als GreenWish (www.greenwish.nl/initiatievenoverzicht) en de VNG (2013) bieden extensieve verzamelingen van dit soort
‘vernieuwende’ initiatieven en laten zien dat de trend groeiende is. Deze initiatieven zetten zich in voor een zaak waar zij in geloven en die bijdraagt aan de natuur
en aan hun sociale leefomgeving. Hun blik op de wereld houdt in: ‘we geven ons
eigen leven zelf wel vorm, daar hebben we de oude instituties, megabedrijven,
marktregels en beleidmakers helemaal niet bij nodig (Van Soest et al., 2014).

‘Je zou kunnen zeggen dat
de bottom-up beweging het idee van ‘overheid’
opnieuw vorm begint te geven, om datgene in
gezamenlijkheid te regelen dat een enkel bedrijf,
initiatief of individu niet zelfstandig kan regelen.’
Van Soest, 2014
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Bovengenoemde NBMs hebben op maatschappelijk vlak gemeen dat zij het ‘spel’
van business veranderen in de maatschappij: er ontstaan andere vormen van organiseren. Onze maatschappij is echter onderhevig aan de wet- en regelgeving
die we via een democratisch beginsel hebben opgesteld. Leven, werken, maar
ook organiseren gebeurt volgens en binnen de gestelde regels. Met de opkomst
van snel groeiende aantallen NBMs komt echter ook de vraag naar voren of de
regels die wij momenteel hanteren nog wel toereikend zijn. Het spel wordt al
spelend veranderd. Het gaat nu immers om een heel ander spel, dat aan andere
regels voldoet dan de regels die wij in bedrijf en samenleving hebben voor ons
‘verouderde’ spel.
De huidige, verouderde regels maken het moeilijk om NBMs een plek te geven in de maatschappij. Jonker (2013b) toont bijvoorbeeld de moeilijkheden
die ondernemers ondervinden voor – heel praktisch – het inrichten van een
Nederlandse rechtspersoon voor hun NBM. De huidige instituties, ﬁnancieringssystemen, mededingingsregels en beleidsinstrumenten wringen enorm met de
opkomende WEconomy (Jonker, 2013a). NBMs lopen tegen de grenzen van de
huidige spelregels aan en we beginnen ons te realiseren dat het spel duurzamer
en efficiënter gespeeld kan worden.

1.1.2

Herpositionering van de overheid

De Nederlandse overheid is het hoogst bevoegde gezag in de Nederlandse
samenleving (www.overheid.nl). Zij heeft vele uiteenlopende ordenende,
presterende, sturende en arbitrerende functies en bestaat uit de Rijksoverheid,
provinciale overheid, gemeentelijke overheid, en diverse uitvoerende organen.
De overheid staat ten grondslag aan het opstellen, aanpassen, in stand houden
en bewaken van ons huidige maatschappelijke spel.
De Nederlandse overheid is een grote speler met traditioneel veel macht, geld
en kennis tot haar beschikking. Deze middelen krimpen echter in de huidige
economische tijd. Door de economische ontwikkelingen van de laatste jaren
is het bestedingsbudget van de overheid fors teruggelopen. Net als burgers en
bedrijven komt de overheid steeds meer voor een uitdaging te staan: hoe kan de
overheid zelf organiseren richting een duurzame economie? Hoe kan de overheid
de bewegingen en processen ondersteunen die volop in de samenleving gaande
zijn, en die de weg wijzen naar een energieke en innovatieve maatschappij?

18

in t roduc t ie

‘Het zou wijs zijn om over ministeries
heen beleidsvelden bij elkaar te pakken.
Dan heb je opeens mega-middelen.’
Cuno van Geet, Rijkswaterstaat
De vraag is echter of deze vragen ook daadwerkelijk op de voorgrond komen binnen de overheid. Worden beleidsprogramma’s bij gemeenten, provincies en het
rijk vormgegeven met oog voor deze bottom-up beweging? Door de jaren heen zijn
veel handreikingen, adviesrapporten, beleidsnota’s en onderzoeken verschenen
die adviezen, handvatten en inzichten bieden in hoe om te gaan met dergelijke initiatieven. Deze verslagen bieden echter weinig inzicht in hoe de overheid omgaat
met de huidige bottom-up beweging. Voorgaand NBM onderzoek biedt eveneens
geen verkenning in de ontwikkeling van NBMs als het gaat om de overheid. Dit
Working Paper probeert een voorlopig antwoord te bieden op deze vragen.

1.2

Doel onderzoek

Dit Working Paper is opgesteld naar aanleiding van het verkennende onderzoek
naar de ontwikkeling van NBMs binnen het overheidsdomein. In dit Working
Paper wordt door middel van analyse van gedane interviews en documentatie
inzicht gegeven in de volgende drie onderwerpen:
1

Dit Working Paper tracht te verhelderen wat het begrip NBM inhoudt als we
kijken naar het totale Nederlandse overheidsdomein. Doel is om binnen verschillende lagen van de overheid te kijken hoe en op welke terreinen de overheid zich bezig houdt met het aanpassen of ontwikkelen van NBMs, welke
NBMs dit zijn, hoe dit aangepakt wordt en wat de ervaringen hiermee zijn.

2

Dit Working Paper schept orde in de terminologische chaos als het gaat om
de connectie tussen het overheidsdomein en de samenleving op het gebied
van NBMs. Een manier om deze connectie uit te drukken is via tal van (beleidsmatige) termen als burgerparticipatie, doe-democratie of actief burgerschap.
De inhoud, deﬁnities en het in de praktijk brengen van deze termen is echter
tot dusver onduidelijk vanuit wetenschappelijk oogpunt. Dit Working Paper
biedt verheldering in de betekenis van deze begrippen, een inventarisatie van
de begrippen die gebruikt worden, en inzicht in de connectie tussen begrip
en praktijk.
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3

Onder de noemer van ‘aan goed advies geen gebrek’ tracht dit Working
Paper een brug te leggen tussen advies en praktijk. Dit Working Paper toont
op welke vlakken de overheid actief is als het gaat om NBMs. Albeda (2009)
geeft aan dat momenteel een goede borging, een goede vertaling van advies
naar praktijk, ontbreekt als het gaat om burgerparticipatie en overheidsparticipatie. Dit Working Paper geeft inzicht in hoe er momenteel met NBMs en
begrippen als burgerparticipatie en overheidsparticipatie wordt omgegaan.

1.3

Onderzoeksdomein en thema’s

Binnen de Nederlandse overheid zijn grofweg drie bestuurslagen te onderscheiden: de landelijke (Rijks)overheid, provinciale overheid en de gemeentelijke
overheid.1 Iedere laag heeft zijn eigen taken en bevoegdheden en iedere laag
interacteert op eigen wijze met de samenleving. Het verschil in laag en in bevoegdheid kan een grondslag zijn voor een mogelijk verschil in het ontwikkelen
en gebruiken van NBMs. Dit gegeven maakt het interessant om op landelijk,
provinciaal en gemeentelijk niveau te verkennen wat de connectie is tussen de
overheid en NBMs. Uit voorgaand onderzoek naar NBMs in de samenleving blijkt
dat NBMs grofweg geclassiﬁceerd kunnen worden in een aantal overkoepelende
thema’s, namelijk Energie, Voedsel en Zorg (Jonker, 2012, 2013b). De Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl/onderwerpen) laat echter zien dat
er bij de overheid, naast energie, voedsel en zorg, nog enkele andere onderwerpen centraal staan waar aan een transitie naar anders organiseren gewerkt
wordt. Biobased Economy, Aanbestedingsdocumenten, Milieu en leefomgeving,
Transport en logistiek; onderwerpen die zich richten op anders organiseren als
het gaat om omgang met Grondstoffen en Mobiliteit. Deze thema’s zijn eveneens
naar voren gekomen tijdens de startbesprekingen voor dit onderzoek met de
onderzoekspartners. Dit gegeven maakt het interessant om te verkennen hoe
er binnen het overheidsdomein gewerkt wordt aan NBMs binnen de centrale
thema’s Energie, Voedsel, Zorg, Grondstoffen en Mobiliteit.

1
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Hoewel Waterschappen technisch gezien een vierde bestuurslaag vormen, worden zij
in dit Working Paper voor de overzichtelijkheid opgenomen als lokale overheidslaag. De
hier opgenomen casussen worden grotendeels op lokaal niveau uitgevoerd.
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1.4 Opzet onderzoek
Om inzicht te krijgen hoe en op welke terreinen de overheid zich bezighoudt
met het aanpassen of ontwikkelen van NBMs, welke NBMs dit zijn en hoe dit
aangepakt wordt binnen de verschillende overheidslagen, is een verkenning
uitgevoerd door middel van open interviews. Daarbij zijn initiatieven, pilots,
casussen, proeftuinen en dergelijke het niveau waarop informatie verzameld
is. Die worden initieel gezien als NBMs. Steeds is tijdens de interviews gevraagd
om een verwijzing naar andere initiatieven. Zo is een redelijk ‘willekeurige’
lijst ontstaan met als nadeel het ‘ongestructureerde’ karakter, maar met als
voordeel dat dit de initiatieven zijn waar betrokkenen in het veld naar verwijzen.
De eerste interviewronde heeft plaats gevonden in de periode november 2013
en januari 2014. In de eerste interviewronde is door middel van gesprekken met
ambtenaren een verkenning uitgevoerd naar de ontwikkeling en toepassing van
NBMs en persoonlijke ervaringen en zienswijzen omtrent deze ontwikkeling.
De tweede interviewronde heeft plaatsgevonden in de periode januari 2014 tot
en met april 2014. In de tweede interviewronde is door middel van gesprekken
een verdere verkenning uitgevoerd binnen de thema’s Voedsel en Zorg. Parallel
aan de tweede interviewronde heeft er een documentinventarisatie en documentstudie plaats gevonden naar het begrip Burgerparticipatie. Hierbij hebben
gesprekken plaats gevonden met ambtenaren en ondernemers om inzicht te
krijgen op de connectie tussen het begrip burgerparticipatie en de praktische
vertaling van dit begrip. Uit de resultaten van deze diverse onderzoekstappen is
het Working Paper samengesteld.

1.5

Opzet Working Paper

De opbouw van dit Working Paper is in te delen in drie delen:
1

In het eerste gedeelte van dit Working Paper wordt een introductie gegeven over het onderzoeksdoel, de aanleiding tot dit onderzoeksdoel, en over
de opzet van het onderzoek. Aanvullend wordt een uiteenzetting gegeven
over de rol die de overheid vervult of inneemt. Deze rol kan bekeken worden
vanuit een conceptueel model – met welke bril wordt er gekeken naar de
overheid – of vanuit haar rol in de samenleving – op welke manier geeft de
overheid invulling aan haar functie in de samenleving?
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2

Het tweede gedeelte van dit Working Paper geeft inzicht in de methodologie van het onderzoek en biedt een overzicht van de casussen die tijdens de
interviews zijn besproken. Dit overzicht toont niet alleen casussen waar door
of met de overheid aan gewerkt wordt, maar ook welke rol(len) de overheid
vervult bij deze casussen en welke laag van de overheid bij de casus betrokken is. Naast het overzicht van de besproken casussen wordt er in hoofdlijnen een overzicht gegeven van ervaringen, inzichten en meningen die
contactpersonen hebben genoemd tijdens de interviews. Beide overzichten
worden geanalyseerd om inzicht te krijgen in hoe de overheid omgaat met
de ontwikkeling en uitvoering van NBMs. Ook wordt er een analyse gegeven
van de documentstudie naar Burgerparticipatie om de relatie tussen praktijk
en begrippen inzichtelijk te maken.

3

Het derde en laatste gedeelte van dit Working Paper beschrijft de resultaten
die uit de analyse van de interviews, casussen en documentstudie naar voren
komen. Hierop volgt een conclusie en reﬂectie welke laten zien op welke
vlakken de overheid actief is als het gaat om NBMs, hoe zij hier invulling aan
geven, en wat de relatie is tussen documenten en praktijk als het gaat om
begrippen als Burgerparticipatie. Tot slot worden beperkingen van dit onderzoek besproken en suggesties gedaan voor vervolgonderzoek.
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2.1

Conceptueel model

Naar de Nederlandse overheid als geheel kan op verschillende manieren – met
diverse brillen – gekeken worden. De overheid heeft bijvoorbeeld diverse verantwoordelijkheden en taken naar de samenleving toe, maar zij kan ook gezien
worden als een bevoegd wet- en regelgevend orgaan, of als een orgaan dat opereert als een eigen bedrijf, een eigen organisatie. De verschillende brillen bieden
elk een andere kijk op hoe de overheid omgaat met een transitie naar anders organiseren. Dit biedt zodoende ook verschillende zoekdomeinen als het gaat om
het ontwikkelen en gebruiken van NBMs binnen de overheid of tussen overheid
en samenleving. In de zoektocht naar NBMs binnen de overheid zijn er globaal
drie (abstracte) zoekdomeinen zichtbaar. Deze zoekdomeinen zijn schematisch
weergegeven in Figuur 1.
 Overheid als bedrijf: De Nederlandse overheid bestaat uit een serie organisaties c.q. bedrijven, elk met zijn eigen bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden. In deze bedrijven werken mensen, worden aanbestedingen
gedaan, geldt een bepaalde hiërarchie en wordt ‘gesocialised’ bij de koffieautomaat. De Nederlandse overheid kan zodoende gezien worden als een
collectie van bedrijven die hetzelfde opereren als ‘reguliere’ marktbedrijven.
Wordt gekeken naar de overheid als eigen bedrijf, dan is het interessant om
te bestuderen hoe (en of!) NBMs ontwikkeld worden binnen deze bedrijven
zelf. Wordt er intern gewerkt aan anders organiseren, aan verduurzaming,
aan meervoudige waardecreatie?
 Overheid als beleidmaker: Een hoofdtaak van de Nederlandse overheid is
het opstellen van wet- en regelgeving en het maken van beleid. Beleid wordt
gemaakt voor bestaande onderwerpen, zoals bouw, infrastructuur, milieu of
visserij, maar ook voor nieuwe onderwerpen als maatschappelijke initiatieven en burgerparticipatie.
Kijken we naar de overheid als beleidmaker voor de samenleving, dan is het
interessant om te bestuderen hoe de overheid adequaat beleid kan formuleren om NBMs in de samenleving te faciliteren en te stimuleren. Wordt dit
gedaan? Hoe wordt dit aangepakt?
 Overheid als actor in de samenleving: De overheid kan gezien worden als
een actor die opereert tussen andere actoren in de samenleving. De Nederlandse samenleving bestaat uit tal van actoren die bestaan, handelen en
interacteren binnen de maatschappij. Dit ‘nutsdomein’ is grofweg in te delen
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in een aantal actoren: Burgers, Marktbedrijven, Kennisinstellingen, Financiele instellingen, en de Overheid.
Kijken we naar de overheid als actor naast andere actoren in de samenleving,
dan is het interessant om te bestuderen hoe de overheid omgaat met NBMs in
de samenleving. Bestaat er een samenwerking tussen overheid en bijvoorbeeld
burgers of bedrijven in het ontwikkelen of toepassen van NBMs? Hoe zit deze
verbinding tussen overheid en andere actoren in elkaar?

Eigen bedrijf

Actor in de
samenleving

Beleidmaker

Figuur 1 Conceptueel Model rol overheid

Het model in Figuur 1 schetst drie zoekvelden of -domeinen waarbinnen gekeken kan worden naar hoe de overheid omgaat met de ontwikkeling en toepassing van NBMs. Deze zoekdomeinen zullen gebruikt worden bij het opzetten van
de interviewhoofdlijnen en bij de analyse van de resultaten. Centrale vraag is
steeds hoe de overheid binnen de geschetste lagen omgaat met NBMs.2
2

Het onderscheid tussen de overheid als beleidmaker en de overheid als actor in de
samenleving blijft lastig. Als actor in de samenleving heeft de overheid een rol als beleidmaker, aangestuurd door een democratisch gekozen bestuur. Als beleidmaker voor
de samenleving kan de overheid meer of minder samenwerking met haar partners en
burgers opzoeken. Een scherp onderscheid is dus moeilijk te geven.
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2.2 Participatieladder
Binnen het model in Figuur 1 wordt gekeken naar de overheid in verschillende
rollen en hoe zij vanuit deze rollen omgaat met NBMs. Eerder NBM onderzoek
laat zien dat NBMs voornamelijk ontstaan in nieuwe vormen van samenwerking
in de samenleving (Jonker, 2012, 2013a). Organiseren vindt steeds meer plaats
binnen een WEconomy – een economie van samen, maar dan anders. Duurzame
ontwikkeling en duurzame samenleving vragen om vernieuwende vormen van
organiseren en samenwerken. Gezamenlijk wordt aan de samenleving gewerkt
door ‘anders’ te organiseren, aan nieuwe soorten business modellen waarbij
burgers aandeelhouders worden – naast bedrijven en naast de overheid. Deze
drie partijen (burgers, bedrijven en overheid) zoeken steeds weer, en ingebed
in de lokale situatie, naar organisatievormen tussen de partijen die het mogelijk maken sociaal en economische waarde te creëren zonder dat sprake is van
schade aan het milieu. De wijze waarop dat gebeurt en de mate van participatie
c.q. samenwerking tussen de partijen laten participatiegradaties zien.
De overheid maakt integraal deel uit van de (Nederlandse) samenleving – in
wisselende rollen als bedrijf, als beleidmaker of als (algemene) actor binnen de
samenleving. Zij participeert, heeft impact, stuurt, kadert en regelt mede de
samenleving daar waar het gaat om handhaving en het bewaken van algemeen
belang e.d., en levert een intentionele bijdrage aan het tot stand komen van
een maatschappij van morgen. Maatschappelijke initiatieven spelen daarbij
een belangrijke rol als wegbereiders. Diverse handreikingen onderstrepen het
belang van betrokkenheid en van participatie van de overheid bij maatschappelijke initiatieven (Albeda, 2009; Jonker, 2013a; Min BIZA, 2013; WRR, 2012),
maar welke rol is in deze participatie gewenst? En wat wordt er verwacht van
overheid en van burgers?

‘Partijen praten graag over vernieuwen
maar willen dat vervolgens vastleggen in oude
kaders. Tja ... en dat werkt niet (meer).’
Anoniem
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Albeda (2009) geeft een uitgebreide uitleg van een instrument dat al langer in
omloop is om participatie inzichtelijk te maken: de participatieladder. De begrippenlijst van Movisie (www.movisie.nl/begrippenlijst/participatieladder) beschrijft een participatieladder als een ‘Meetinstrument waarmee gemeenten kunnen
vaststellen in hoeverre een burger meedoet in de samenleving’. In het nieuwe discours
is echter het particuliere initiatief leidend en daarbij moet worden geëxpliciteerd
welke rol de overheid moet of wenst te spelen. Er bestaat hierbij geen ideale of
beste rol (Albeda, 2009). De participatieladder maakt het mogelijk inzicht te krij-

Vorm van participatie
(rol van participant)

Bestuursstijl
(Rol van het bestuur)

Initiatiefnemer, beleidseigenaar, bevoegd gezag

Faciliterende stijl

Samenwerkingspartner

Samenwerkende stijl

Medebeslisser

Delegerende stijl

Adviseur beginspraak

Participaire stijl

Adviseur eindspraak

Consultantieve stijl

Toeschouwer, ontvanger
informatie, informant

Open autoritaire stijl

Geen rol

Gesloten autoritaire stijl

Toenemende inhoudelijke openheid

Toenemende invloed participant

gen in waar initiatief en overheid zich op deze ladder bevinden en of bestuurs-

Figuur 2 De participatieladder (Pröpper, 2009)
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Overheid

Houdt in

Rol participant

Faciliterend

Overheid biedt ondersteuning aan de partijen
voor het maken van hun keuzes

Initiatiefnemer

Samenwerken

Overheid en overige partijen hebben gelijkwaardige rol en vullen samen de plannen in

Samenwerkingspartner

Delegerend

Overheid biedt ruime kaders voor andere partijen
om in te vullen

Medebeslisser

Participatief

Overheid biedt ruimte binnen de planvorming
voor het meepraten en meebeslissen van betrokkenen, de participant kan een eigen probleemdeﬁnitie en oplossingsrichting geven

Adviseur

Consulterend

Overheid biedt een gesloten oplossing, waar de
partijen binnen strikte randvoorwaarden over
kunnen meepraten

Geconsulteerde

Voorlichtend

Overheid informeert de andere partijen over
beslissingen

Ontvanger
van informatie

Gesloten

Overheid handelt en legt achteraf via de politiek
verantwoording af

Geen rol

Tabel 1 Participatievormen, voorbeelden en aandachtspunten (Albeda, 2009, p.10)

stijl en aard van het project op elkaar aansluiten. Het helpt als zodanig om te
positioneren en te kijken of de partijen op een lijn zitten. Deze participatieladder
is schematisch weergegeven in Figuur 2. In Tabel 1 zijn de verschillende participatievormen met voorbeelden en aandachtspunten uitgewerkt.
De participatieladder laat zien op welk niveau interactie plaats vindt tussen overheid en participanten. Dit kan variëren van gesloten, waarbij slechts via de politiek verantwoording wordt afgelegd, tot delegerend tot faciliterend (Figuur 2 en
Tabel 1). Elke niveaustijging op de ladder toont een toenemende interactie, dialoog
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Voorbeelden

Aandacht voor

Wijkbeheer, beheer van landgoederen

Samenwerking tussen gelijken; evenwicht
en respect voor andere dan in de ogen van
het bestuur optimale keuzen

PPS waarin overheid en bedrijfsleven
samen verantwoordelijkheid hebben

Gezamenlijkeprobleemdeﬁnitie exploreren van keuzen en na overeenstemming
gezamenlijk besluiten nemen

Wijkbeheerder die randvoorwaarden krijgt
en bepaalde doelen dient te bereiken

Aandacht voor risico’s die besluiten met
zich meebrengen en delen van de verantwoordelijkheid daarvoor

Inspraakavond waarin ruimte is voor keuze
uit alternatieven of de ruimte om alternatieven aan te dragen, of dialoog waarin
de participant de eerste ideeën over het
probleem kan geven

Interactie vindt plaats tussen stakeholders onderling en bestuur. Politieke
bestuurders stellen zelf de beleidsagenda
vast. Burgers (en betrokken organisaties)
krijgen gelegenheid om problemen aan te
dragen en oplossingen te formuleren

Inspraakavond waarbij partijen oordelen
over bijna volledige plannen. Enquêtes
over plannen

Stakeholders krijgen hier de kans om suggesties en bedenkingen te presenteren.
Politieke bestuurders bepalen zelf de beleidsagenda en zien burgers als klankbord
of gesprekspartner

De beslissingen zijn genomen, worden
uitgelegd en participanten kunnen vragen
stellen over gevolgen

Stakeholders worden geïnformeerd over
hun opties, verantwoordelijkheden en
rechten. Kenmerkend is het eenzijdige
karakter

Overheid handelt bij noodsituaties of verdeelt schaarste (toewijzing subsidies met
teveel gegadigden)

Verantwoording achteraf

en machtsevenwicht tussen overheid en participant. Met een participatieladder
kan een huidige verhouding beoordeeld worden, maar de participatieladder kan
bijvoorbeeld ook inzicht bieden in hoe men kan toewerken naar meer interactie.
Omdat de participatieladder inzicht biedt in het verhoudingsniveau tussen
participanten en de overheid, is het een bruikbaar instrument om te verkennen
hoe de overheid omgaat met NBMs: welk rolniveau neemt zij in als het gaat om
ontwikkeling of toepassing van NBMs? De rolniveaus van de participatieladder
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bieden een concrete en versimpelde realiteitsweergave om deze verkenningsvraag inzichtelijk te maken.

2.3 Burgerparticipatie: Babylonische
spraakverwarring
In zijn eerste troonrede van 17 september 2013 schetst Koning Willem-Alexander
de contouren van Nederland als een ‘participatiesamenleving’: zelfbewuste
burgers bouwen samen aan een sterke samenleving met een compacte en
krachtige overheid die daar optimaal de ruimte voor geeft. De notie van participatiesamenleving stuurt naar een verschuiving op de participatieladder:
burgers nemen het initiatief om zelf iets tot stand te brengen ten behoeve van
de samenleving. De overheid biedt ondersteuning aan de partijen voor het maken van hun keuzes. De wijze waarop burgers participeren in de samenleving is
daarmee behoorlijk aan het veranderen (Ahmić, 2013). Initiatieven die ontstaan
vanuit de ‘energieke’ samenleving zijn er steeds meer.
Het begrip participatiesamenleving krijgt vanuit de troonrede, maar ook vanuit
de Rijksoverheid, weinig concrete invulling. Daarbij komt dat de wijze waarop
burgers participeren in de samenleving met verschillende begrippen wordt
uitgedrukt. Taanman et al. (2013) bieden een taxonomie ter inventarisatie en
beoordeling van ‘maatschappelijke initiatieven’. Zij ondernemen een poging
om een indeling te maken in allerhande maatschappelijke initiatieven; het
ontbreekt echter aan deﬁniëring van de inhoud van het begrip maatschappelijk
initiatief en energieke samenleving. In de praktijk blijkt dat er veel ruis tussen
verschillende partijen ontstaat door de vele termen die een vorm van samenwerken en initiatief vanuit de burger beschrijven (Van der Schaar & Schreuders,
2012). Binnen handreikingen, nota’s, beleidsdocumenten en onderzoeken
zijn er tal van begrippen in omloop die deze participatie proberen te duiden.
Burgerparticipatie, Energieke samenleving, Burgerkracht, Maatschappelijke
initiatieven, Burgerbetrokkenheid, en tal van andere containerbegrippen die
worden gebruikt om dit fenomeen te duiden dragen bij aan het ﬁguurlijke bos,
maar geven weinig inhoudelijke betekenis. Wat betekenen al deze begrippen?
Welke duiding geven ze? Hoeveel zijn het er? Zit er een samenhang tussen? Wel is
duidelijk dat deze begrippen zich richten op nieuwe, opkomende initiatieven c.q.
NBMs. Dit Working Paper doet een poging om helderheid en orde te brengen in
deze Babylonische spraakverwarring.

30

hoofdstuk 3

Analyse

31

ho ofd s t uk 3

Om te verhelderen wat het begrip NBM inhoudt als we kijken naar het totale
overheidsdomein, en om te verhelderen wat de connectie is tussen NBMs vanuit
het overheidsdomein en NBMs vanuit de samenleving, zijn er twee verschillende
methoden gebruikt: (1) Twee rondes van open interviews en (2) een documentinventarisatie en –analyse gericht op het begrip burgerparticipatie.

3.1

Overzicht van casussen uit interviews

Middels het houden van open interviews met diverse ambtenaren, interims
en onderzoekpartners is werkende weg een verkenning gemaakt naar NBMs
en de overheid. Een volledig overzicht van de geïnterviewde personen voor dit
Working Paper, compleet met functie en organisatie, is opgenomen in Appendix
I. Tijdens de interviews met contactpersonen en partners van dit onderzoek
zijn in totaal 38 voorbeelden van projecten, modellen of initiatieven ter sprake
gekomen, welke in dit Working Paper ‘casussen’ genoemd zullen worden. Deze
voorbeelden omvatten concreet uitgewerkte projecten in de uitvoeringsfase,
projecten in de planningsfase en nog heel algemene projectschetsen in de
ontwikkelfase. Bij de start van het onderzoek zijn vijf NBM onderzoeksthema’s
geformuleerd: Energie, Voedsel, Zorg, Grondstoffen, en Mobiliteit. Tijden de
interviews zijn er vijf projecten ter sprake gekomen die niet passen binnen de genoemde thema’s. Deze projecten hebben het doel om bewust burgerinitiatieven
of burgers als actor te betrekken bij projecten vanuit de overheid. Daarom zijn
deze casussen gegroepeerd onder de noemer Burgerparticipatie.
In dit Working Paper wordt de Nederlandse overheid opgevat als bestaande uit
lagen van landelijke (Rijks)overheid, provinciale overheid, en lokale overheid. In
dit Working Paper wordt ook gesproken over de rol die de overheid vervult bij
NBMs middels het model en middels de participatieladder. Om inzicht te krijgen
in de rol van de overheid is per besproken casus een laagindeling toegevoegd,
een rolindeling middels het model en een rolniveau middels de participatieladder. Informatie over projecten zoals verstrekt tijdens de interviews zijn in dit document opgenomen in Appendix II als casussen. Deze casussen zijn gegroepeerd
per thema en bevatten algehele informatie over de casus, informatie over de
betreffende contactpersoon, het thema van de casus, de tijdsperiode waarbin-
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nen deze casus valt, en een indeling naar de rol van de overheid bij deze casus. In
Tabel 2 is een overzicht weergegeven van de casussen, gegroepeerd per thema,
met rolindeling, rolniveau, en overheidslaag.
Tabel 2 laat zien dat het overgrote deel van de opgenomen casussen zich afspeelt
op lokaal niveau (28 casussen) gevolgd door landelijk niveau (6 casussen) en provinciaal (4 casussen). De rolindeling van de casussen in Tabel 2 laat zien dat alle
drie de overheidsrollen van het model tot uiting komen. In 20 casussen kwam de
overheid naar voren in haar rol als handelende actor in/richting de samenleving.
In 10 casussen kwam de overheid naar voren in haar rol als eigen bedrijf. In 9
casussen kwam de overheid naar voren in haar rol als Beleidmaker.
Uit analyse van de casusbeschrijvingen blijkt dat voornamelijk lokale overheden
naar voren komen in een rol als handelende actor in/richting de samenleving (16
casussen). Hierbij gaat het hoofdzakelijk om gemeenten of waterschappen die
betrokken zijn bij initiatieven van burgers, ondernemers, of bedrijven. De rol van
overheid als eigen bedrijf is hoofdzakelijk zichtbaar bij de landelijke (Rijks)overheid. De rol van overheid als Beleidmaker blijkt eveneens hoofdzakelijk zichtbaar
bij de landelijke (Rijks)overheid.
Het rolniveau van de casussen in Tabel 2 laat zien dat de overheid zich bij het
overgrote deel van de casussen bevindt in het bovenste gedeelte van de participatieladder. Bij 11 casussen treedt de overheid faciliterend op. Bij 7 casussen
treedt de overheid samenwerkend op. Bij 6 casussen treedt de overheid delegerend op. Bij 6 casussen treedt de overheid participatief op.
Uit de analyse van de rolniveaus en de casusbeschrijvingen is op te maken dat de
overheid er op lokaal niveau in een ruim aantal gevallen in slaagt om faciliterend
of samenwerkend op te treden. De overheid treedt bij deze casussen op als ondersteunende partij en gaat de dialoog aan met initiatiefnemers. Ook treedt zij
hierbij op als partner (veel minder vanuit een top-down positie) en denkt zij mee
in mogelijkheden en in het maken van keuzes. Het initiatief blijft in het gros van
de betreffende casussen bij burgers, bedrijven of ondernemers.
Uit de analyse van casussen blijkt tevens dat alle casussen die geclassiﬁceerd zijn
onder het thema Burgerparticipatie lokaal worden opgepakt. De overheid heeft
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Thema
Energie

Community of Practice Lokale Duurzame Energiebedrijven
Energetic City 2050
Energiefabriek
ESCO’s Rotterdamse zwembaden
Groene Hert
IGEV: Innovatiecentrum Groene Economie Noord Veluwe
Maatschappelijke Esco Lochem
Programma Duurzaam Doen I&M
Routekaart Groene Kracht
Vastgoed Verduurzaming Gemeente Nijmegen
Verduurzaming kinderboerderijen in Nederland
Windenergiepark Staatsbosbeheer
Windpark Nijmegen-Betuwe
Zonnepark in gemeente Beuningen
Zonnepark: Zonnepanelen op andermans dak

Grondstoffen

Circulair waterzuiveringsproces met Tilburgse Trappisten
Duurzaam GWW: Green Deal Verduurzaming Inkoopproces
Gemeentehuis Brummen
Grondstoffenfabriek
Onderhoud Bomen Buitengebied
Papierkringloop V&J

Mobiliteit

Functiegericht Wegbeheer
Gebiedsontwikkeling Rijnhaven Rotterdam
Groene Poort
Innovatiegericht Inkopen Rijkswaterstaat
Ondernemende Biotoop Provincie Gelderland
Opknappen Rotterdamse buurtvoorzieningen
RRAAM: Rijk-Regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer
Tijdelijke Waterberging Groene Daken

Voedsel

Stedennetwerk Stadslandbouw

Zorg

Blauwe Zorg

Burgerparticipatie

Dijk Denken

Zorgcirkels Zuidoost-Brabant
Power2Nijmegen
Roof Garden Arnhem
Staatsbosbeheer Picknicktafel
Verdienen van duurzaamheidspunten voor eindejaarsuitkering
Zaaiproject in de Alblasserwaard

Tabel 2 Overzicht van casussen
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Rolindeling

Rolniveau
(Participatieladder)

Overheidslaag (landelijk,
provinciaal, lokaal)

Actor in samenleving

Faciliterend

Provinciaal

Actor in samenleving

Faciliterend

Lokaal

Eigen bedrijf

Voorlichtend

Lokaal

Actor in samenleving

Participatief

Lokaal

Actor in samenleving

Faciliterend

Lokaal

Actor in samenleving

Samenwerken

Provinciaal

Actor in samenleving

Samenwerken

Lokaal

Eigen bedrijf

Consulterend

Landelijk

Actor in samenleving

Delegerend

Provinciaal

Eigen bedrijf

Gesloten

Lokaal

Actor in samenleving

Samenwerken

Lokaal

Actor in samenleving

Participatief

Lokaal

Beleidmaker

Delegerend

Lokaal

Actor in samenleving

Participatief

Lokaal

Beleidmaker

Faciliterend

Lokaal

Actor in samenleving

Faciliterend

Lokaal

Eigen bedrijf

Delegerend

Landelijk

Eigen bedrijf

Delegerend

Lokaal

Eigen bedrijf

Voorlichtend

Lokaal

Actor in samenleving

Samenwerken

Lokaal

Eigen bedrijf

Participatief

Landelijk

Overheid als Beleidmaker

Consulterend

Lokaal

Actor in samenleving

Delegerend

Lokaal

Actor in samenleving

Samenwerken

Lokaal

Eigen bedrijf / Beleidmaker

Participatief

Landelijk

Eigen bedrijf

Faciliterend

Provinciaal

Actor in samenleving

Consulterend

Lokaal

Beleidmaker

Participatief

Landelijk

Beleidmaker

Consulterend

Lokaal

Actor in samenleving

Samenwerken

Landelijk

Beleidmaker

Faciliterend

Lokaal

Beleidmaker

Faciliterend

Lokaal

Actor in samenleving

Delegerend

Lokaal

Actor in samenleving

Faciliterend

Lokaal

Beleidmaker

Faciliterend

Lokaal

Actor in samenleving

Samenwerken

Lokaal

Eigen bedrijf

Gesloten

Lokaal

Actor in samenleving

Faciliterend

Lokaal
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bij deze casussen in nagenoeg alle gevallen de rol van handelende actor in/richting de samenleving. Bij twee derde van deze casussen treedt de lokale overheid
op als faciliterende of samenwerkende speler richting burgers en ondernemers.

3.2 Hoofdlijnen interviews
Van elk interview is een beknopt verslag opgesteld dat de strekking van het
gesprek weergeeft. Tijdens de gesprekken zijn, naast concrete casussen of
projectideeën, vaak zienswijzen en ervaringen van contactpersonen besproken.
Hierbij lichten zij zaken toe als opgedane leerpunten en ervaringen, werk- en
denkroutines, en hoe zij zelf hun rol en de rol van de overheid zien in de samenleving. Aan het einde van elk verslag zijn enkele conclusies opgenomen over deze
besproken zienswijzen en ervaringen. Uit een vergelijking hiervan komen enkele
gemeenschappelijke punten naar voren die veel contactpersonen benoemen
als belangrijk omtrent het onderwerp NBMs en overheid. Hieronder volgt een
overzicht van de belangrijkste punten uit de interviews.

3.2.1

Roltransitie overheid als actor: van bepalen naar faciliteren

Respondenten benoemen veelal de roltransitie die overheidsorganen doormaken. Van Waterschappen tot Provincies, van Ministeries tot Gemeenten, het
besef groeit dat de overheid zich als faciliterende actor moet opstellen richting
de samenleving. Joep van Leeuwen (Gemeentewerken Rotterdam), Gijs Gerrits
(Gemeente Beuningen) en Joris Vijverberg (RWS) stellen dat er een rolverschuiving plaats vindt naar die van ‘nieuwe’ regisseur. De ‘overheid’ bepaalt niet langer
top-down wat er moet gebeuren, maar zij neemt een regisseursrol aan van
waaruit zij (1) kaders kan stellen, (2) kan faciliteren, en (3) duurzaamheidsprojecten kan initiëren. Er is ook sprake van verschuiving van regisseursrol naar rol van
partnerschap. Niet vanzelfsprekend is de overheid als initiatiefnemer aan zet in
een regisseursrol, maar wordt zij in toenemende mate gevraagd als partner deel
te nemen aan initiatieven.
Daarbij is het van belang goed te kijken op wel niveau dat gebeurt. Kim Kerckhoffs en Maarten van Ginkel (Gemeente Nijmegen) geven aan dat het steeds
vaker gebeurt dat de gemeente een algemeen doel, beleidskaders en uitgangspunten voor projecten of in aanbestedingen stelt. Het is aan bedrijven om hier
middels een eigen invulling aan te voldoen, willen zij deelnemen. De overheid
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moet mee bewegen met de initiatieven die ontstaan vanuit het maatschappelijk
middenveld en proberen om zoveel mogelijk een podium te bieden voor deze
initiatieven (Stan Herms, Regio Rivierenland). Dit bewustzijn speelt steeds meer
bij gemeenten, het faciliteren wordt echter vaak te zeer beperkt tot ﬁnanciële
steun. Initiatiefnemers verlangen naar netwerken, ondersteuning in organiseren, meedenken in het mogelijk maken van hun initiatief en een luisterend oor.
Initiatiefnemers zoeken een opstelling als partner van de lokale overheid en niet
slechts een opstelling als geldschieter. Contactpersonen noemen het feit dat er
gekeken wordt naar hoe zij als overheid hier invulling aan kunnen geven. Vaak
wordt geprobeerd om burgers en andere partijen te raadplegen om te kijken hoe
zij deze invulling graag zouden zien.

‘De overheid vermaatschappelijkt en verzakelijkt:
enerzijds worden er steeds meer connecties gemaakt
tussen overheid en samenleving, anderzijds wordt
de overheid een concurrerende speler in de markt.’
Henk Wanningen, Staatsbosbeheer

Peter Willems (Waterschap Rivierenland), Henk Klein (Vereniging GDO) en
Ferdinand Kiestra (Waterschap Aa en Maas) schetsen dat er een positieverschuiving van de overheid plaatsvindt. De overheid verschuift van haar ‘traditionele’
top-down positie steeds meer richting de positie van faciliterende speler in de
markt die samenwerkt met andere spelers zoals bedrijven. Jacques Dubbeldam
(Ministerie IenM) geeft aan dat er een roltransitie zichtbaar is van overheid als
top-down speler naar steeds meer een marktspeler. Ministeries worden meer
spelers die zaken met partijen doen vanuit een duurzaamheidsdoelstelling. Joep
van Leeuwen en Léon Dijk (Gemeentewerken Rotterdam) benoemen dat de
overheid een speler in de markt wordt mét altijd een maatschappelijk belang.

3.2.2 Werken met casussen en projecten
Een groot deel van de contactpersonen geeft tijdens de interviews aan dat het
werken met business cases of projecten centraal staat bij de overheid op veel
terreinen. Veel initiatieven die zij bespreken tijdens de interviews richten zich op
opgestelde projecten of business cases die volgens een protocol verlopen en een
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begin en eindmoment hebben. Voornamelijk bij gemeenten, waterschappen en
provincies bestaat duurzaamheid, burgerparticipatie, of innovatie grotendeels
uit het opstellen, uitvoeren en beoordelen van business cases. Contactpersonen
onderstrepen het belang van een helder en gemeenschappelijk model of idee
van waaruit gewerkt wordt en van waartoe business cases of projecten gebruikt
worden. Een gemeenschappelijk model of visie blijkt cruciaal voor het slagen van
duurzaamheidsinitiatieven op lange termijn (o.a. Jacques Dubbeldam, Ministerie
IenM, en Harrie Vissers, Provincie Noord-Brabant). Ook blijkt dat vanuit conventioneel ‘business case denken’ een bepaalde aanpak of benadering rond te krijgen is. Op stadakkers tomaten kweken kan niet op tegen industrieel wortelen
telen of aardappels verbouwen. Alleen door een bredere opvatting te hanteren
over waardecreatie en de weging daarvan kan een casus ontstaan die rond is.

‘De overheid gaat vaak ad hoc projectmatig
te werk, terwijl het belangrijk is om vanuit het
proces onder die projecten te gaan kijken hoe een
project waarde kan creëren voor mensen.’
Betty Jacobi & Babs Vriezen, Gemeente Arnhem

Betty Jacobi en Babs Vriezen (Gemeente Arnhem) geven aan dat het belangrijk
is om te kijken met een ‘systeembril’. Het gaat er dan om het systeem (lokale)
‘overheid’ als geheel te zien om te weten met wie je te maken krijgt, en wat
ieders deelbelang is in het proces. Peter Willems (Waterschap Rivierenland) stelt
dat de overheid van individuele casussen naar een (overkoepelend) business
model moet gaan: vaak zijn er erg veel goede ideeën waarvan sommige ideeën
ook ad hoc business casussen vormen. Succes blijkt dan vaak te ontstaan omdat
alle partijen meebewegen, waardoor ruimte ontstaat om zaken anders aan te
pakken. Het ontbreekt echter aan een overkoepelende visie en koers waar deze
casussen op uitgelijnd kunnen worden.

3.2.3

Overheid als netwerker: personen en partijen verbinden

Nagenoeg alle contactpersonen geven aan dat het succes van projecten afhangt
van de personen die bij deze projecten betrokken zijn. Matthéüs van de Pol
(Ministerie EZ), Rosanne Metaal (Ministerie EZ) en Ellen Hanzens (Gemeente
Brummen) noemen dat het belangrijk is om bevlogen personen met passie te
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verbinden; personen die bevlogen zijn en de intrinsieke ambitie hebben om met
duurzaamheid aan de slag te gaan. Het is belangrijk om personen te verbinden
die zich openstellen, luisteren naar anderen, en intrinsiek willen ondernemen.
Hierbij gaat het om personen die een project oppakken vanuit een persoonlijke
ambitie en overtuiging; personen die actief willen bijdragen aan dit project,
die deze overtuiging hebben, en die hier stappen in willen maken en denken in
mogelijkheden (Ferdinand Kiestra, Waterschap Aa en Maas).

‘Personen die oprecht zoeken naar mogelijkheden
en luisteren naar burgerinitiatieven zijn cruciaal
voor een verbinding tussen overheid en burger.’
Frans Kerver, Tuin In De Stad
Frans Kerver geeft daarbij aan dat overheidsorganen te zien zijn als een verzameling van verschillende persoonlijkheden waarvan sommigen begaan en
ambitieus zijn met bijvoorbeeld burgerinitiatieven. Kees Fortuin (Fortuin Sociale
Gebiedsontwikkeling) concludeert dat werken met ambitieuze ambtenaren
doorslaggevend is voor het doen slagen van maatschappelijke initiatieven en dat
hierbij te zien is dat ambitieuze ambtenaren eigenlijk altijd én als ambtenaar én
als burger betrokken zijn bij maatschappelijke initiatieven.
Henk Wanningen (Staatsbosbeheer) en Henk Klein (Vereniging GDO) stellen
dat het niet alleen gaat om de juiste personen, maar ook om de juiste personen
op de júiste plek. Toine van Dartel (Waterschap De Dommel) stelt dat het bij
projecten met meervoudige waardecreatie gaat om het verbinden van ondernemers op uitvoeringsvlak én op besluitvormingsvlak binnen actoren als overheid,
bedrijven en burgers. Het gaat hier om ondernemers – bestuurders én ambtenaren, mensen met persoonlijk leiderschap, die een project aanpakken met
begrip voor de belangen van andere betrokken actoren. Die samen een bepaalde
ruimte pakken en die gebruiken om dat te organiseren wat zij belangrijk vinden.
Veel geïnterviewden, waaronder Karen Jackshtow & Jaap Kersten (Ministerie
IenM) en Simon Miske & Michiel van Beek (Regio Noord Veluwe) stellen dat het
belangrijk is om zowel op uitvoerend vlak alsook op bestuurlijk vlak personen
te hebben die bevlogen zijn vanuit een persoonlijke ambitie en die daarnaast
handelen vanuit eenzelfde referentiekader/denkkader. Ferdinand Kiestra, Henk
Klein en Vick van Put (voormalig ambtenaar Gemeente Rotterdam) geven aan
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dat ruimte van handelen en een gemeenschappelijke visie op uitvoeringsvlak en
op besluitvormingsvlak aanwezig moeten zijn. Besluitvormers die betrokken
zijn, intrinsiek denken vanuit een spectrum van waarden en het gemeenschappelijk doel zijn belangrijk voor het ook daadwerkelijk uitvoeren van duurzaamheidsinitiatieven.

3.2.4 Succes gebaseerd op de kunst van het samenwerken
Nagenoeg alle geïnterviewden benoemen expliciet dat projecten gericht op
meervoudige waardecreatie draaien om samenwerking met verschillende
partijen én met belanghebbenden c.q. stakeholders. Henk Wanningen en Ilse
van Veen (Staatsbosbeheer) stellen dat het belangrijk is om goed te kijken naar
de wensen en eisen van partijen aan het einde van de procesketen (eindgebruiker) en van daaruit bottom-up omhoog werken. Om dit te kunnen doen is het
belangrijk om inzicht te hebben in de belangen, ambities en wensen van alle betrokken partijen, zowel de samenwerkingspartijen als de stakeholders: duidelijk
en helder communiceren over het gemeenschappelijke doel en over de belangen
van alle partijen is cruciaal (Harrie Vissers, Provincie Noord-Brabant). Matthéüs
van de Pol (Ministerie EZ) voegt toe dat het verbinden van personen vanuit verschillende expertisevlakken (technisch, sociaal, ethisch, et cetera) kan helpen bij
het boven tafel brengen van een volledig gemeenschappelijk doel.

‘Het is belangrijk om mensen te verbinden
die begrijpen dat het een proces is met ieder
zijn eigen belang hierin.’
Jacqueline Kuppens, Kuppens Advies
Om tot een gezamenlijk (totaal)doel te komen moet je mensen verbinden die
elkaar kunnen aanvoelen op dit vlak, die elkaar begrijpen en die een ‘common
language’ ontwikkelen (Toine van Dartel, Waterschap De Dommel, Karen Jakchstow, Ministerie IenM, Ellen Hanzens, Gemeente Brummen). Het is belangrijk om een helder en uitgesproken gemeenschappelijk doel te hebben waar
alle betrokken (uitvoerings)partijen zich in kunnen vinden, anders ontstaat er
mogelijk een ‘schijnsamenwerking’ (Kaats & Opheij, 2012). Jacqueline Kuppens
geeft hierbij aan dat het laten optreden van een verbindende partij zónder eigen
belang kan helpen.
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Henry van Veldhuizen (Waterschap Vallei en Veluwe) en Peter Willems (Waterschap Rivierenland) stellen dat het belangrijk is om draagvlak te creëren voor
een duurzaamheidsinitiatief door middel van transparantie en een dialoog met
de betrokken partijen. Belangrijk bij het creëren van draagvlak is het ontwikkelen van bewustwording bij de belanghebbende personen. Bij burgerparticipatie
is het bovendien van belang dat er interactiegelegenheid gecreëerd wordt tussen gemeente en burgers. Hierdoor doen beide partijen ervaring op, kunnen zij
improviseren en kennis uitwisselen, en ontstaan er wellicht nieuwe activiteiten
door de samenwerking (Kees Fortuin, Fortuin Sociale Gebiedsontwikkeling).
De overheid kan draagvlak en bewustwording bij zichzelf (!) en bij burgers faciliteren, bijvoorbeeld via presentaties, waarin het theoretische transitieverhaal
vertaald wordt naar een menselijke maat, en via het pitchen van projecten bij
betrokkenen (Stan Herms, Regio Rivierenland, Henk Klein, Vereniging GDO).
Ook het dichterbij brengen van succesprojecten door ‘burgers zoals zijzelf’
middels bijeenkomsten kweekt overtuiging en bewustwording (Richard van
Loosbroek, Gemeente Wijchen) en helpt om te komen tot kennisuitwisseling
en verbinding. Face to face en steeds maar weer samen praten over een project
blijkt toch wel een hele sterke grondslag om ergens te komen.

3.2.5 Gedrag gericht op anders organiseren moet groeien
In een groot deel van de interviews is expliciet het veranderen c.q. sturen van
gedrag of het vormen van een mindset gericht op anders organiseren naar voren
gekomen. Veel overheidsorganen proberen, naast het uitvoeren van business
cases, speciﬁek bewustwording en ander gedrag te stimuleren. Rosanne Metaal
(Ministerie EZ - Stadslandbouw) brengt naar voren dat dat de Rijksoverheid
binnen het overheidsdomein zou moeten fungeren als een boegbeeld – als een
voorbeeldrol – wanneer het gaat om anders organiseren. Eigenlijk zou het zo
moeten zijn dat juist de overheid experimenteert met nieuwe organisatievormen en de goede en slechte ervaringen ter beschikking c.q. deelt met partijen.
Zij zou een leidende rol kunnen voeren in de transitie.
Het praten over andere waarden dan ﬁnanciële waarden en dit verder uitdragen
binnen het overheidsdomein is een belangrijke rol van de Rijksoverheid. Jacques
Dubbeldam (Ministerie IenM) noemt het feit dat er bewust gericht wordt op het
verankeren van duurzaam denken bij mensen binnen het ministerie; duurzaam
denken en handelen moet een automatisme worden. Dit wordt gedaan door
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klimaatproblematiek en duurzaamheid concreet en inzichtelijk te maken: het
begrip ‘duurzaamheid’ vertalen naar concrete en begrijpelijke taal en thema’s en
het belang om duurzaamheid constant zichtbaar te maken voor bewustwording.
‘Misschien moeten we de dingen gewoon laten gaan, los van de ingebakken controle modes.’ Charlotte Slagmaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Kim Kerckhoffs en Maarten van Ginkel (Gemeente Nijmegen) schetsen eenzelfde
trend op gemeenteniveau. Binnen de gemeente wordt gewerkt aan uitvoering
en bewustwording van duurzaamheid door alle verschillende gemeenteonderdelen zelf verantwoordelijk te maken voor duurzaamheid. Zij zien een langzame
doch gestage cultuurverandering binnen de gemeente. Gijs Gerrits probeert
zowel intern (binnen de gemeente als bedrijf) als extern (burgers/bedrijven van
gemeente Beuningen) bewustzijn te creëren omtrent energietransitie thema’s.
Hij doet dit door ‘vriendelijk’ te sturen in denken en gedrag/routines van ambtenaren en burgers en bedrijven.

‘Afdelingen zijn minder gericht op hun
eigen eiland, maar hebben het besef dat
ze werken voor een gemeenschappelijke,
gezamenlijke gemeente: De gemeente Nijmegen
wordt steeds meer een gemeengoed.’
Kim Kerckhoffs & Maarten van Ginkel, Gemeente Nijmegen
Hoewel de gemeente op uitvoerend vlak een roltransitie doormaakt, zien
bestuurders de gemeente vaak nog in hun oude, top-down rol (Betty Jacobi en
Babs Vriezen, Gemeente Arnhem). Gedragsverandering is op dit vlak alleen te realiseren als bestuurders, en de politiek daaromheen, continu betrokken worden
bij de daadwerkelijke roltransitie. Vragen die steeds weer gesteld worden zijn:
Waar moet ik nu helpen als overheid. Wat is hier mijn rol? Duidelijke en transparante communicatie zijn belangrijke middelen om dit te doen. Henk Wanningen
en Ilse van Veen (Staatsbosbeheer) noemen dat het belangrijk is om een stap te
maken van het ‘wat’ naar ‘hoe’. Verandering komt er, dus het is de taak van de
overheid om dit zo goed mogelijk en op de juiste plekken te doen.
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3.3 Documentstudie Burgerparticipatie
Met het documentenoverzicht van Burgerparticipatie (Appendix III) is een
inhoudelijke documentstudie gestart om de connectie tussen het overheidsdomein en de samenleving op het gebied van NBMs te verkennen. In deze
documentstudie is een verkenning gemaakt naar de deﬁnitie van het begrip
Burgerparticipatie, de deﬁnitie van andere aanverwante begrippen die grofweg betrekking hebben op dezelfde lading, de context waarin deze begrippen
gebruikt worden, en de mogelijke samenhang tussen deze begrippen.
Uit een vergelijkende analyse naar de samenhang tussen verschillende begrippen rond burgerparticipatie komt de volgende alfabetische lijst naar voren:

Actief burgerschap

Doe-Democratie

Participatiesamenleving

Bewonersinitiatieven

Doe-het-zelf-democratie

Sociaal ondernemerschap

Bewonersparticipatie

Energieke samenleving

Sociale innovatie

Burgerbetrokkenheid

Improvisatiemaatschappij

Spontaan burgerschap

Burgerinitiatieven

Maatschappelijke initiatieven

Vermaatschappelijking

Burgerkracht

Overheidsparticipatie

Vernieuwende participatie

Burgerparticipatie

Participatie

Zelforganisatie

Civil Society

Participatiedemocratie

Zelfredzame burger

Co-creatie

Participatiemakelaar

Zelfregulering

Deze (hoogstwaarschijnlijk niet uitputtende) lijst bevat maar liefst 27 verschillende begrippen die in grove samenhang gebruikt worden. In Appendix IV is een
deﬁnitielijst opgenomen die gebruikte deﬁnities en uitleg samenbrengt van de
in de documenten gevonden begrippen.
De inventarisatie, maar ook de deﬁnitielijst in Appendix IV, tonen niet alleen
een veelvoud aan termen die grofweg hetzelfde raakvlak hebben, maar ook
de onduidelijkheid in deﬁniëring en gebruik. Wanneer kan men spreken van
Burgerparticipatie? Wat is de duiding van de Energieke samenleving? En wat is
het verschil of de overeenkomst met begrippen als Eigen kracht, Burgerkracht,
Burgerbetrokkenheid en sociaal ondernemerschap?
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Het WRR (2012) rapport en Van der Steen et al. (2013) doen een verwoede poging
om enige duiding en samenhang te geven aan enkele begrippen. Figuur 3 geeft
een overzicht van de velden van betrokkenheid. Bij de velden Beleidsparticipatie
en Maatschappelijke participatie ligt het voortouw bij Beleidmakers en ‘mogen’
burgers participeren, bijvoorbeeld door inspraak of vrijwilligerswerk. Bij het veld
Maatschappelijk initiatief ligt het initiatief bij burgers zelf. Tussen de drie velden
van betrokkenheid zit een overlap. Buurtinitiatieven, Privaat beheer, en Duurzame
ontwikkeling nemen de overheid werk uit handen of dragen bij aan de uitvoering van beleidstaken. Eigen kracht en Speciﬁeke belangen duiden op onorthodoxe
kartrekkers die zich inzetten voor maatschappelijke belangen of speciﬁeke
belangen van groepen burgers. ‘Beleidmakers worden aangesproken, maar
kunnen ook bouwen op de kennis en de macht die zich bundelt in bijvoorbeeld
patiënten- en supportersverenigingen (WRR, 2012, p.59). De uitdaging ligt in
het snijvlak van de drie velden. ‘Beleidsmatig vormt het snijvlak van beleids- en
maatschappelijke participatie een soort niemandsland: omdat verschillende

Marktmacht
Politieke betrokkenheid

Beleidsparticipatie

Buurtinitiatieven
Privaat beheer
Duurzame ontwikkeling

Maatschappelijke
participatie

Maatschappelijk
initiatief

Figuur 3 Velden van betrokkenheid (WRR, 2012, p.59)
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spelers (departementen en/of maatschappelijke instellingen, ondernemingen,
politieke partijen) sterk uiteenlopende beleidsﬁlosoﬁeën hanteren, is er in de
praktijk vaak niemand die zich verantwoordelijk weet (WRR, 2012, p.60).

‘We weten als overheid vaak niet eens meer
waarom we als overheid eigenlijk een rol pakken,
waarom we iets doen en wat we willen
bereiken en willen we dat dan ook echt met
de hele overheid. Het is wel heel belangrijk hier
heel goed bij stil te staan voordat we allerlei
instrumenten gaan inzetten.’
Carla Onderdelinden, Provincie Gelderland
Figuur 4 geeft een overzicht van de veranderende verhoudingen tussen overheid, markt en gemeenschap. De ﬁguur geeft de interactie tussen de actoren
Overheid, Gemeenschap, en Markt weer. Aan de hand van enkele containerbegrippen wordt e.e.a. hier toegelicht. Privatisering en liberalisering richt zich op
het overdragen van taken vanuit de overheid naar de markt. Burgerparticipatie
en zelfredzaamheid richten zich op het overdragen van overheidstaken aan de gemeenschap, in georganiseerde verbanden of aan individuele burgers. Actief burgerschap en eigen kracht draait om mensen die zelf initiatief nemen om iets in hun
omgeving op te pakken. Sociaal ondernemerschap gaat om een vergelijkbaar soort
van bottom-up initiatieven, maar dan met een (bescheiden) winstoogmerk en
ondernemerschap als kenmerk. Van der Steen et al. (2013, p. 18) spreken concluderend van een plaatsvindende vermaatschappelijking: ‘De productie van publieke waarde komt steeds meer in het onderste deel van de driehoek te liggen,
waarbij de overheid de centrale positie in het publieke domein verlaat of deelt
met anderen’ . Belangrijk is dat binnen de domeinen zelf (beleidsparticipatie,
maatschappelijke participatie en maatschappelijk initiatief) en op het snijvlak
tussen deze domeinen (eigenkracht, buurtinitiatieven et cetera en marktmacht)
groepen van niet altijd meer helder van elkaar te onderscheiden initiatieven
plaatsvinden. Ook is sprake van verschuiving van de domeinen; spelers houden
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Overheid
Burgerparticipatie
en zelfredzaamheid

Privatisering
en liberalisering

Vermaatschappelijking
Actief burgerschap
en eigen kracht
Gemeenschap

Sociaal
ondernemerschap
Markt

Figuur 4 Veranderende verhoudingen tussen overheid, markt en gemeenschap
(Van der Steen et al., 2013, p.18)
zich niet aan van oudsher geaccepteerde indelingen. Deze indeling van de WRR
(2012) laat vooral zien dat het niet goed mogelijk is een heldere indeling te maken
van initiatieven. Eerder is sprake van allerlei bewuste en onbewuste crossovers
die niet onder een bepaalde noemer te vangen zijn. En zo ontstaan NBMs die
waardecreatie in de brede zin des woords realiseren. Mogelijk is juist dat het
kenmerk van NBMs.
Figuur 3 en Figuur 4 bieden enig (optisch) inzicht in de samenhang van een aantal
van de gevonden termen. Ook laten deze ﬁguren zien dat sommige termen
feitelijk synoniemen van elkaar zijn. Op die manier kan inzichtelijk worden waar
de maatschappelijke (meer)waarde ontstaat. De WRR (2012) en Van der Steen et
al. (2013) geven inzicht in een beperkt aantal van de genoemde begrippen. Van
een groot aantal van de gevonden termen is de deﬁniëring onduidelijk of wordt
zelfs niet gegeven in de bestudeerde documenten. Nagaan wat de samenhang is
tussen verschillende termen wordt dan heel lastig. Verschillende termen blijken
nagenoeg dezelfde betekenis hebben: het verschil zit hooguit in de details. Als
geheel richten deze begrippen zich op het creëren van maatschappelijke (meer)
waarde. Dergelijke schema’s zouden inzicht moeten geven in waar crossovers
ontstaan en de wijze waarop dat gebeurt. Nog wenselijker zou zijn als aangeven
werd waar de partijen elkaar inhoudelijk en organisatorisch ‘ontmoeten’. Dat zou
een mooie indicatie geven voor burger- en overheidsparticipatie in de praktijk.
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3.4 Burgerparticipatie in de praktijk
In de documenten is ook gezocht naar een antwoord of indicatie met betrekking
tot de ‘concretisering’ van bovengenoemde begrippen: hoe wordt de lijst met
begrippen in de praktijk gebracht? Om dit te verduidelijken is contact gezocht
met personen die werkzaam zijn bij verenigingen die zorgen voor verbinding
tussen burgers en overheid of personen die als burger of ZZP’er betrokken zijn bij
maatschappelijke initiatieven (Appendix I).
De documenten, maar ook de conclusies uit de interviews met betreffende
personen, laten zien dat er weinig praktische connectie is tussen het begrip
Burgerparticipatie en de praktijk en dat de overheid zodoende kansen laat liggen. Ahmić (2013, p. 22) noemt zelfs dat de toenemende focus op de burger in
veel gevallen alleen op papier blijkt te bestaan (de Boer & van der Lans, 2011, p. 12;
WRR, 2012, p. 11). Het WRR (2012) rapport stelt dat ‘de huidige overheidsbenadering op alle velden (in Figuur 3) kansen laat liggen en het is van groot belang om
de bestaande, smalle kaders te vergroten. Het verbreden van beleidsparticipatie
naar andere beleidsfasen betekent dat kansen voor burgerbetrokkenheid in de
agendavorming, beleidsuitvoering en crisisbeheersing benut kunnen worden.
Het vernieuwen van maatschappelijke participatie vraagt juist om het versterken van de openbare ruimte en de verbinding van beleidmakers met kwetsbare
(groepen) burgers. De grootste uitdaging is gelegen in het verwelkomen van
maatschappelijke initiatieven, ook als die niet gladjes ‘passen’ in het beleidsperspectief van Beleidmakers’ (WRR, 2012, p.12).

‘De overheid prijst steeds weer een nieuw begrip,
een ‘nieuwe formule’ aan in haar schap,
maar eigenlijk blijft alles bij het oude.’
Dave van Ooijen, Platform31
Alle over burgerparticipatie geïnterviewde contactpersonen (zie Appendix I)
noemen dat er niet direct een connectie is tussen beleidsmatige begrippen als
Burgerparticipatie en praktische stappen of succesvolle connecties tussen burgers en overheid. Contactpersoon Dave van Ooijen van Platform31 geeft aan dat
dergelijke termen vaak gebruikt worden om nieuwe fenomenen aan te duiden
voor de overheid. Deze termen hebben niet direct een relatie met elkaar omdat
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deze termen geen directe inhoud of verbinding met de theorie hebben. Daarbij
komt dat er geen relatie is tussen artikelen en begrippen die door Beleidmakers
zelf worden opgesteld; er wordt niet terug verwezen naar eerdere artikelen en
er worden steeds nieuwe begrippen geïntroduceerd waar niet op wordt voortgebouwd.
Kees Fortuin (Fortuin Sociale Gebiedsontwikkeling) noemt dat de overheid het
begrip burgerparticipatie gebruikt om duiding te geven aan een fenomeen dat
zij zien gebeuren en niet om beleidstechnische begrippen ‘an sich’ te formuleren.
Burgerparticipatie en aanverwante begrippen hebben echter vaak een indirecte
betekenis voor personen die er mee te maken krijgen, wat een ‘common understanding’ (gemeenschappelijk begrip) kan creëren ondanks het ontbreken van
een exacte deﬁniëring. Kees geeft aan dat deze (niet gedeﬁnieerde) ‘common
understanding’ op den duur mogelijk kan leiden tot initiatief van de gemeente
richting burgers en meer wederzijds begrip voor elkaar.
Joop Hofman (Rode Wouw), Vivian Siebering (ViSie Training & Advies) en Frans
Kerver (Tuin In De Stad) geven aan dat er geen connectie is tussen burgerparticipatie en burgerinitiatieven. Dit zijn twee aparte fenomenen. Burgerparticipatie
is een beleidsmatige term die geen concrete inhoud en uitvloeisel heeft. Burgerinitiatieven en gemeentelijke steun worden lokaal aangepakt. Frans Kerver
schetst hierbij het voorbeeld van een lokale invulling van burgerparticipatie in
Groningen via stadsdeelcoördinatoren: gemeentelijke ambtenaren met een vrije
rol, gericht op het omgaan met burgerinitiatieven. Stadsdeelcoördinatoren zijn
echter een lokale invulling om een connectie te faciliteren tussen gemeente en
burger.
Contactpersonen noemen daarbij dat het vaak succesverhalen zijn tussen speciﬁeke personen; personen die – ieder vaak op geheel eigen wijze – een succesvolle verbinding weten te creëren tussen burgers en overheid en die vaak goed
kunnen aanvoelen hoe ze met speciﬁeke obstakels en mogelijkheden moeten
omgaan.
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Uit analyse van de interviewhoofdlijnen, casussen en documenten komen enkele duidelijke resultaten naar voren als het gaat om hoe er met NBMs gewerkt
wordt binnen de overheid en hoe dat inhoudelijk samenhangt met termen als
Burgerparticipatie en aanverwante begrippen.

4.1 De overheid werkt vooral met projecten
c.q. casussen
De casussen die in dit Working Paper zijn opgenomen zijn voor het grootste
deel projecten of initiatieven vanuit - of in samenwerking met - de overheid.
Slechts enkele casussen laten een overkoepelend (nieuw) business model zien. De
casussen laten zien dat het werken met (nieuwe) business modellen hoofdzakelijk

Vormen van business
modellen

Domein

Voorbeelden

Realiseren van concrete
lokale projecten waarbij
burgers en bedrijven zeggenschap krijgen

Overheid als actor in de
samenleving

Windpark NijmegenBetuwe, Onderhoud
Bomen Buitengebied
Lochem, Verduurzaming
kinderboerderijen
Dordrecht

Herinrichting van de eigen
bedrijfsvoering

Overheid als eigen bedrijf

Papierkringloop V&J, Energiefabriek Waterschappen,
Ondernemende Biotoop
Provincie Gelderland

Verbinden, versterken en
ondersteunen van samenwerkingsinitiatieven (Ook
Communities of Practice)

Overheid als beleidmaker
/ actor in de samenleving

CoP Lokale Duurzame Energiebedrijven Gelderland,
Stedennetwerk Stadslandbouw, Power2Nijmegen

Doel en kader stellen door
overheid, maar invulling
loslaten en neerleggen bij
burgers en bedrijven

Overheid als beleidmaker
/ eigen bedrijf / actor in de
samenleving

Gemeentehuis Brummen,
Gebiedsontwikkeling
Rijnhaven Rotterdam,
Innovatiegericht Inkopen
Rijkswaterstaat

Tabel 3 Vormen van business modellen bij de overheid
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plaats vindt binnen de overheid als eigen bedrijf. Geïnterviewden in dit Working
Paper benoemen het belang van een helder en gemeenschappelijk model, maar
bevestigen dat de overheid op veel terreinen ad hoc en projectmatig te werk gaat.
In Tabel 3 wordt een beknopt overzicht gegeven van hoe business modellen
bij de overheid eruit kunnen zien. Hierbij is gekeken naar het onderliggende
doel dat naar voren is gekomen uit de opgenomen casussen. Daarbij wordt de
indeling van Figuur 1 gehanteerd (zie blz. 25: (1) kijkend naar de overheid vanuit
beleid, (2) vanuit de eigen bedrijfsvoering, en (3) vanuit de rol van actor in de
samenleving. Bij bedrijfsvoering gaat het bijvoorbeeld om het slimmer inzetten
van onbenut kapitaal. Bij beleidsontwikkeling en -uitvoering gaat het om slim
samenwerken met burgers, bedrijven en partners om krachten en ﬁnanciën te
bundelen, et cetera. Zo ontstaat een (zeker niet uitputtende) vierdeling in
casussen.
Volgens geïnterviewden zijn er vaak goede ideeën aanwezig binnen de overheid
waarvan sommigen ook daadwerkelijk de basis vormen voor succesvolle casussen. Uit de casussen blijkt echter dat het juist ontbreekt aan een bredere visie
die een generieke koersbepaling mogelijk maakt. Tabel 3 laat zien dat er globaal
vier generieke richtingen te onderscheiden zijn in de casussen. Deze generieke
richtingen laten een bepaalde koers zien waaraan casussen bijdragen, bijvoorbeeld het slim samenwerken met burgers of bedrijven of het gebruik maken van
invulling voor een project door burgers of bedrijven. De algemene koers wordt
echter dikwijls niet expliciet gemaakt en genoemd, wat onduidelijkheid creëert
over een gemeenschappelijk model waar de casussen aan bijdragen. Casussen
worden ad hoc uitgevoerd waarbij vaak wel succes geboekt wordt, maar waarbij
het vaak ook onduidelijk is waar dit succes binnen het grote geheel (de ‘big picture’) nu precies aan bijdraagt.

4.2 Geen eenduidigheid en onduidelijke samenhang
tussen gebruikte begrippen
Uit de documentinventarisatie van Jonker & Traag (2014, Appendix III) blijkt dat
Burgerparticipatie, maar ook aanverwante begrippen, een belangrijk thema
zijn in onderzoek, handreikingen en beleidsnota’s. Uit de documentstudie
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komen maar liefst 27 begrippen naar voren die grofweg samenhangen met het
begrip Burgerparticipatie. De talrijkheid van documentatie en begrippen geeft
een sterke indicatie dat er door de overheid als actor gewerkt wordt aan het
betrekken van burgers. De samenhang blijft, ondanks verwoede pogingen van
onderzoekers, onduidelijk. De deﬁnitielijst in Appendix IV toont tevens dat er
geen eenduidigheid is wat betreft begripsdeﬁniëring. Gebrek aan samenhang en
eenduidigheid wordt bevestigd door alle vijf de contactpersonen die zijn geraadpleegd over Burgerparticipatie.

4.3 Burgerparticipatie wordt lokaal ingevuld
De documenten over Burgerparticipatie laten zien dat er weinig praktische
connectie is tussen het begrip Burgerparticipatie en de praktijk. Onderzoekers
concluderen zelfs dat de toenemende focus op de burger in veel gevallen alleen
op papier blijkt te bestaan. Daarbij komt dat er geen relatie is tussen artikelen en begrippen die door Beleidmakers zelf worden opgesteld: er wordt niet
terug verwezen naar eerdere artikelen en er worden steeds nieuwe begrippen
geïntroduceerd waar niet op wordt voortgebouwd. De geïnterviewde personen
over Burgerparticipatie bevestigen dit gegeven. Zij schetsen zelf een duidelijk
onderscheid: burgerparticipatie is een beleidsmatige term die geen concrete
inhoud en uitvloeisel heeft. Burgerinitiatieven en gemeentelijke steun worden
lokaal aangepakt door speciﬁeke personen die hier vaak – ieder op geheel eigen
wijze – een invulling aan geven.

4.4 Ambitieuze uitvoerders en bestuurders
zijn cruciaal
In het verhaal van NBMs, burgerparticipatie, duurzaamheid en maatschappelijk
initiatief is het verbinden van personen met intrinsieke passie, bevlogenheid en
overtuiging cruciaal. Nagenoeg alle geïnterviewden benoemen het belang van
personen met passie en intrinsieke ambitie; personen die zich openstellen, luisteren naar anderen, denken in mogelijkheden, en intrinsiek willen ondernemen.
Hier gaat het vaak om mensen die vanuit hun functie én als persoon betrokken
zijn bij maatschappelijke initiatieven en die deze rol vaak via eigen persoonlijke
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invulling tot een succes maken. Mensen met een bepaald soort ‘bestuurlijke magie’. Die naast een bepaalde persoonlijkheid ook toegang hebben tot een team
dat hun ideeën omzet in praktijken. Die weten te laveren tussen wat kan en mag
maar ook de grenzen opzoeken en daar ‘beschaafd’ over heen gaan.
Belangrijk is ook om dergelijke personen te verbinden op zowel uitvoerend vlak
alsook op bestuursvlak. Bij bestuurders gaat het feitelijk om betrokken ondernemers; mensen met persoonlijk leiderschap, die een project aanpakken met
begrip voor de belangen van andere betrokken actoren en die intrinsiek denken
vanuit het waardespectrum en het gemeenschappelijk doel. Die zich opstellen
als mens, als ‘onafhankelijke partij’ en niet als organisatiepedant.

4.5 Lokaal succes in faciliteren en samenwerken
Uit de analyse van de rolniveaus en de casusbeschrijvingen is op te maken dat de
overheid er op lokaal niveau in slaagt om daadwerkelijk faciliterend en samenwerkend op te treden. Uit de casusbeschrijvingen blijkt dat faciliteren vaak tot
uiting komt in het bieden van ﬁnanciële steun, het aangaan van een dialoog met
initiatiefnemers, en in enkele gevallen het bieden van ruimte in beleid. Bij samenwerken wordt er actief toenadering gezocht tot mogelijk deelnemende partijen
en wordt hen gevraagd om mee te denken in de probleemstelling en oplossing.

‘Niet te lang in de denkfase blijven zitten.
Gewoon gaan doen en de problemen lossen we
onderweg wel op.’
Anoniem
Deze rolinvullingen zijn in overeenstemming met de rolverandering die naar
voren komt als hoofdlijn in de interviews. Contactpersonen noemen dat zij bij de
overheid een rolverschuiving zien richting faciliteren en kader stellen. Bovendien noemen zij ook een positieverschuiving van een ‘traditionele’ top-down
positie richting de positie van faciliterende speler in de markt die samenwerkt
met andere spelers, zoals bedrijven en burgers. Op lokaal niveau komt zowel de
rolverschuiving als de positieverschuiving tot uiting in de opgenomen casus-
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sen. Contactpersonen noemen daarentegen wel dat ‘faciliteren’ snel genoemd
wordt, maar dat dit vaak beperkt wordt tot ﬁnanciële steun. Initiatiefnemers
verlangen een opstelling als partner van de lokale overheid en niet slechts een
opstelling als geldschieter.

4.6 Schematische weergave resultaten
Bovenstaande resultaten zijn schematisch samengevat in Figuur 5. Figuur 5
schetst de landelijke overheid, de provinciale overheid, de lokale overheid en
bottom-up initiatieven als vier aparte velden. Uit de casussen en de hoofdlijnen
van de interviews is af te leiden dat de landelijke overheid hoofdzakelijk gezien
kan worden als eigen organisatie en als Beleidmaker richting de samenleving.
Binnen de landelijke overheid als eigen bedrijf zijn business modellen waarneembaar die we in veel gevallen ‘nieuwe’ business modellen kunnen noemen (NBMs),
bijvoorbeeld de Papierkringloop bij het Ministerie van V&J. Bij de landelijke
overheid als Beleidmaker is er geen duidelijke connectie waarneembaar met
bottom-up initiatieven als het gaat om concreet en praktisch beleid; er komt
niet direct een meerwaarde naar voren dat dit beleid biedt in de omgang met
bottom-up initiatieven. In dit Working Paper zijn er geen casussen opgenomen
die expliciet deze connectie tonen. Bovendien geven contactpersonen aan dat
hier geen directe connectie waarneembaar is richting maatschappelijke initiatieven of burgerinitiatieven. De speciﬁeke rollen van de provinciale overheid als
Eigen bedrijf, Beleidmaker en Actor in de samenleving zijn in dit Working Paper
onvoldoende en niet duidelijk naar voren gekomen. Derhalve is het niet mogelijk
om hier gegronde uitspraken over te kunnen doen.
Uit de documentstudie over Burgerparticipatie en de hierover geraadpleegde
contactpersonen blijkt dat de connectie tussen Burgerparticipatie en de praktijk lokaal ingevuld wordt; dikwijls op een eigen wijze. Speciﬁeke uitvoerende
ambtenaren en verbindende personen (blauwe poppetjes in Figuur 5) zorgen
voor connectie op lokaal niveau. Dit zijn ambitieuze koplopers van ambtenaren en burgers. Om daadwerkelijk van betekenis te kunnen zijn voor burgers
en ondernemers is een goede relatie nodig tussen ondernemende uitvoerende
ambtenaren en ondernemende bestuurlijke ambtenaren. Deze wederkerige
relatie is weergegeven via pijlen in Figuur 5.
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Figuur 5: Schematische weergave resultaten Working Paper
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‘De overheid staat vaak
haar eigen innovaties in de weg.’
Cuno van Geet, Rijkswaterstaat
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5.1

Wat kan van dit onderzoek geleerd worden?

Dit Working Paper probeert te verhelderen wat het begrip Nieuwe Business Modellen inhoudt wanneer gekeken wordt naar het Nederlandse overheidsdomein
in zijn geheel. Dit wordt gedaan door begripsverheldering te bieden in Burgerparticipatie en aanverwante begrippen en door te laten zien hoe, en op welke
vlakken de overheid actief is als het gaat om NBMs. De resultaten in dit Working
Paper schetsen enkele duidelijke, maar ook opmerkelijke lijnen als het gaat om
overheid, NBMs, samenleving, en participatie.
 De overheid als geheel werkt beperkt met nieuwe business modellen
Uit zowel de interviewcasussen als de interviewhoofdlijnen blijkt dat de
overheid als geheel slechts beperkt werkt met NBMs. NBMs op ‘landelijk’ niveau worden gevoed door beleid (bijvoorbeeld Duurzaam Inkopen). De overheid werkt in haar rol als actor in de samenleving en in haar rol als Beleidmaker hoofdzakelijk met ad hoc business cases en projecten, zowel op landelijk
niveau als op provinciaal en lokaal niveau. Hoewel er soms vernieuwende
elementen zitten in deze projecten, ontbreekt het vaak aan een ‘overkoepelend’ model dat ten grondslag ligt aan de uitgevoerde projecten. Geïnterviewden onderstrepen het belang van werken met een gemeenschappelijk
model met een algehele visie. Veel geïnterviewden noemen hierbij echter
ook dat er meer en meer toegewerkt wordt naar een integrale, modelmatige
aanpak, maar dat het moeilijk blijkt om binnen de bestaande organisatie ook
daadwerkelijk een zodanig model uit te rollen. Desondanks is de stelling verdedigbaar dat juist op lokaal niveau de meeste nieuwe initiatieven ontstaan.
 Burgerparticipatie en aanverwanten: Veel woorden, weinig daden Uit
de documentstudie en interviews over Burgerparticipatie blijkt dat Burgerparticipatie en aanverwante begrippen niet eenduidig zijn, onduidelijk in
samenhang zijn, en volgens geïnterviewden en onderzoekers veelal enkel
op papier te bestaan. Uit de documentstudie komen 27 grofweg samenhangende begrippen naar voren, maar hoe deze begrippen samenhangen wordt
slechts gedeeltelijk duidelijk uit voorgaande onderzoeken (Van der Steen et
al., 2013; WRR, 2012). Daarbij komt dat er geen relatie is tussen artikelen en
begrippen die door Beleidmakers zelf worden opgesteld: er wordt niet terug
verwezen naar eerdere artikelen en er worden steeds nieuwe begrippen geintroduceerd waar niet op wordt voortgebouwd. De deﬁnitielijst in Appendix
IV versterkt deze onduidelijkheid door een verscheidenheid in deﬁniëring en
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uitleg te laten zien. Tot slot wordt het gebrek aan samenhang en eenduidigheid bevestigd door geïnterviewden. Deze stellen dat Burgerparticipatie een
beleidsmatig begrip is dat geen concrete inhoud en uitvloeisel heeft.
 De broedplaats voor het nieuwe ligt in het lokale Een derde – positieve –
conclusie is dat lokale overheden succes boeken in het optreden als facilitator
en samenwerker met burgers als het gaat om nieuwe, innovatieve bottomup initiatieven. Geïnterviewden zien hier in de praktijk een positieverschuiving van een‘traditionele’ bepalende top-down positie richting de positie
van ‘nieuwe regisseur’ die doelen en kaders stelt en het durft om zaken uit
handen te geven. Dit gegeven is zichtbaar in zowel de casusbeschrijvingen
(Appendix II) als in de rolverandering die naar voren komt als hoofdlijn in de
interviews.
 Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is Burgerinitiatieven en gemeentelijke steun worden lokaal aangepakt door speciﬁeke personen die hier – ieder
op geheel eigen wijze – een invulling aan geven. Lokale overheden zorgen
op eigen wijze voor invulling van begrippen als burger- en overheidsparticipatie en bevinden zich in een aanzienlijk aantal gevallen in het bovenste,
faciliterende niveau van de participatieladder. Geïnterviewden geven aan
dat hierbij niet vanuit een vast ‘beleidsprotocol’ gewerkt wordt, maar eerder
vanuit zaken die concreet voorhanden zijn, zoals lokale context, beschikbare
middelen en personen.
 Ontwikkeling niet gebaseerd op beleid, maar op koplopers De succesvolle lokale verbinding tussen de overheid en bottom-up initiatieven, maar
ook het succesvol opstellen van NBMs binnen de overheid als eigen bedrijf,
is volgens geïnterviewden veelal te danken aan de verbinding van personen
– koplopers - met intrinsieke passie, bevlogenheid en overtuiging van zowel
de kant van de overheid als van andere betrokken partijen. Geïnterviewden
onderstrepen het verschil dat personen met passie en intrinsieke ambitie
maken, zowel vanuit de overheid als vanuit andere partijen als burgers.
Openstellen, luisteren naar anderen, denken in mogelijkheden, intrinsiek
willen ondernemen, begrip voor de belangen van andere betrokken actoren
en intrinsiek denken vanuit het waardespectrum en het gemeenschappelijk
doel worden genoemd als kenmerken van ‘verbindende’ koplopers. Deze
koplopers timmeren vanuit eigen visie aan een brug tussen overheid en andere spelers en geven zelf – op eigen, lokale wijze – invulling aan vernieuwing
binnen de overheid en burger- en overheidsparticipatie met een sterke focus
op het doen.
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‘Doeners hebben geen tijd, energie en
geduld om praktijken te vertalen naar beleid.
Die doen gewoon.’
Anoniem

5.2 Beperkingen en vervolgonderzoek
In dit onderzoek is een eerste stap gemaakt in het verkennen van de verbinding
tussen de overheid en NBMs en meer in het bijzonder de wijze waarop al dan
niet met NBMs gewerkt wordt. Het gaat om een verkennend onderzoek waarbij
mogelijk slechts een deel van de ﬁguurlijke ijsberg tevoorschijn gekomen is. De
inzichten en resultaten opgenomen in dit Working Paper bieden een compilatie
gebaseerd op beleidsdocumenten, handreikingen en dergelijke en praktijken op
verschillende schaalniveau’s binnen de overheid. Om tot ‘harde’ conclusies en
een vollediger beeld te komen als het gaat om de relatie tussen ‘de’ overheid en
NBMs is het van belang om naar een aantal beperkingen van dit onderzoek te
kijken. Vier zaken verdienen daarbij aandacht.
Ten eerste is in het huidige onderzoek onvoldoende duidelijk geworden hoe
beleid op lokaal vlak verbonden is met bottom-up initiatieven. In de resultaten
wordt een landelijke rol van de overheid als beleidmaker zichtbaar, maar de
lokale rol als beleidmaker is niet duidelijk aanwezig of eenduidig. Interessant is
om in een vervolgonderzoek te bestuderen hoe beleid ontwikkeld kan worden
gericht op bottom-up initiatieven, of dit inderdaad op verschillende wijzen ingevuld wordt, en hoe (en of) dit beleid in de praktijk tot uiting komt.
Ten tweede is in het huidige onderzoek onvoldoende duidelijk geworden wat de
rol is van de provinciale overheid. In de resultaten van dit Working Paper komt
voornamelijk een betekenis van de landelijke overheid - als beleidmaker en eigen
bedrijf - en de lokale overheid – als broedplaats voor het nieuwe - tot uiting. De
speciﬁeke rol van de provinciale overheid blijft in dit onderzoek onderbelicht. Interessant is om in vervolgonderzoek te bestuderen wat de toegevoegde waarde
is van de provinciale overheid als het gaat om bottom-up initiatieven. Ook hier
kan, in lijn met vervolgonderzoek naar de lokale overheid, de koppeling gemaakt
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worden met de provinciale overheid als beleidsmaker, bijvoorbeeld door een
landelijk onderzoek uit te voeren naar beleidskaders van de twaalf provincies als
het gaat om bottom-up initiatieven.
Ten derde laat dit onderzoek zien dat ‘anders’ organiseren bij de overheid plaats
zou moeten vinden op drie terreinen: haar rol als actor in de samenleving, als beleidmaker en als eigen bedrijf. De casussen in dit onderzoek laten vooral zien, net
als de documenten over Burgerparticipatie, dat het accent ligt op de rol als actor
in de samenleving. Interessant is om in vervolgonderzoek verder te onderzoeken
welke generieke hoofdlijnen in NBMs te ontdekken zijn als gekeken wordt naar
de overheid als eigen bedrijf. Een dergelijk onderzoek kan bijvoorbeeld uitgevoerd worden via interviews met ambtenaren binnen diverse overheidslagen en
binnen diverse afdelingen.
Tot slot wordt er in dit onderzoek een aantal indicaties gegeven dat lokaal beleid
vaak eigen invulling heeft als het gaat om bottom-up initiatieven. Een tendens
lijkt te zijn dat steeds meer burgers en bedrijven overheidstaken overnemen. In
dit onderzoek komt echter onvoldoende naar voren wat dit concreet inhoudelijk
betekent voor de overheid zelf. Interessant is om in vervolgonderzoek te bestuderen welke meerwaarde gecreëerd wordt wanneer de overheid de realisatie
van haar eigen doelen neerlegt bij burgers en bedrijven. In aanvulling hierop kan
gekeken worden welke business modellen het best passen wanneer de overheid haar uitvoeringstaken geheel of gedeeltelijk bij die burgers en bedrijven
neerlegt. Hier ontstaat dan een debat over de balans tussen dat wat resteert als
overheidstaak.

5.3 Hoe nu verder?
De eerder genoemde conclusies schetsen duidelijke uitdagingen die uit het
onderzoeksmateriaal in dit Working paper naar voren komen. Deze conclusies
schetsen echter ook enkele onderliggende, meer abstracte trends richting ‘anders’ organiseren dan dat er traditioneel wordt gedaan door de overheid.

5.3.1

Trend: naar een samenleving van verschillen

Verschil in lokale invulling van burgerparticipatie, een verschuiving in rol van de
overheid door ‘vermaatschappelijking’ (Van der Steen et al., 2013) en innovatie
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binnen de overheid als eigen bedrijf geven een voorzichtige indicatie dat Nederland een richting ingaat die leidt tot een samenleving van lokale en regionale
verschillen. Gemeenten, burgers en bedrijven gebruiken verschillende manieren
om lokaal innovatie aan te pakken en werken hierbij niet met een universeel –
voor iedereen geldend – protocol. Deze participatiesamenleving gebaseerd op
verschil zet druk op het gelijkheidsbeginsel van de overheid. ‘De relativering van
het gelijkheidsbeginsel gaat niet om de gelijkheid als waarde, afgeleid van het
geloof in de gelijkwaardigheid van mensen, maar om de juridische uitwerking
daarvan in het verkeer tussen overheid en burger’ (Tollenaar, 2004, p.1). Hoewel
de trend van organiseren op eigen wijze in praktische vormen alom waarneembaar is, beschrijven geïnterviewden veelal het ‘krampachtig’ vasthouden aan het
gelijkheidsbeginsel binnen alle lagen van de overheid.

‘Om systeemverandering te realiseren
moet de overheid toe naar een strategisch
bolwerk van ambtenaren als systeembouwers
en business model bouwers.’
Thijs de la Court, Gemeente Lochem

De overheid moet manieren vinden om te kunnen omgaan met de trend naar een
samenleving van verschil. Geïnterviewden beschrijven veelal het ‘doel en kaders
stellen’ bij projecten als gang naar invulling door derden. De overheid bepaalt
het doel en de kaders, maar geeft de concrete invulling uit handen aan andere
partijen zoals burgers. Om daadwerkelijk een transitie te maken dient er echter
een systeemverandering plaats te vinden die een andere regulerende en praktische invulling geeft aan het gelijkheidsbeginsel. Een die ruimte en mogelijkheden
biedt voor innovatieve oplossingen. Dit betekent mogelijk ook dat de ‘klassieke
ambtenaar’ op den duur plaats gaat maken voor de kunst en kunde van het strategisch denken en organiseren. Het zetten van kaders waarbinnen initiatieven
ontplooid kunnen worden komt dan centraal te staan. Taakgerichte invulling en
praktische innovatie worden dan overgenomen door burgers en marktpartijen.
A anbeveling: Werk geleidelijk toe naar een overheid als een strategisch business model ontwikkelorganisatie die partijen ruimte biedt voor eigen invulling.
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5.3.2 Transitie kent geen protocol, geen Masterplan
De overheid worstelt in het omgaan met ‘nieuwe’ initiatieven vanuit de samenleving én tegelijkertijd met innovatie binnen eigen gelederen. De ‘Wat’ vraag
kan vaak duidelijk beantwoord worden, de ‘Hoe’ vraag echter niet. Geïnterviewden zeggen dat de oprechte wil om voor dit soort initiatieven van betekenis te
zijn onvermengd aanwezig is, maar dat de concrete invulling en stappen die zij
moeten maken om innovatie te bewerkstellingen binnen het eigen bedrijf - en
om een waardevolle toevoeging te bieden richting de maatschappij - het grote
vraagstuk zijn.

‘Verandering komt er, dus het is de taak
van de overheid om dit zo goed mogelijk en
op de juiste plekken te doen.’
Henk Wanningen & Ilse van Veen
De casussen in dit Working Paper laten best practices zien van NBMs, projecten
en ideeën binnen de overheid en daarbuiten. Een vaste en eenduidige manier om
de ´Hoe´ vraag te beantwoorden bieden zij echter niet. De vraag is dan ook of er
wel een vaste en eenduidige manier bestaat – een eenduidig protocol - om hier
invulling aan te geven. Eigenlijk is het antwoord op die vraag simpel: nee. Het
gaat om verbinden zonder regie en hiërarchie: ’zo min mogelijk last hebben van
de overheid’ of ‘onafhankelijk verbinden’ wordt veelal door geïnterviewden genoemd. Dat is de kern van het faciliteren van een transitie. Overheid, burgers en
bedrijven hanteren per casus een eigen succesvolle formule, maar het is de vraag
of deze formules overdraagbaar zijn en nog meer of deze ‘generiek’ gemaakt
kunnen worden. Er moeten wel degelijk regels zijn, maar er moet niet gestuurd
worden. Een lastige en paradoxale rolopgave.
Wat wel duidelijk is, is dat een nieuwe rolinvulling van de overheid realiseerbaar
is. De lokale successen wijzen in de richting van een groeiende tendens naar
manieren om een brug te slaan tussen overheid en initiatiefnemers. De overheid
blijft echter vaak (en wellicht onbewust!) hangen in het stramien van documenteren van generieke – voor iedereen toepasbare – protocollen, dit Working
Paper en het kwalitatieve onderzoek dat daar aan ten grondslag ligt laat echter
zien dat deze niet bestaan. Ook zonder generieke protocollen vinden er succes-
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volle transities en succesprojecten plaats. Inzicht in de eigen aanpak, protocollen, do’s & don’ts, en processen van deze succesverhalen kunnen een handvat
bieden om om te gaan met de eigen speciﬁeke uitdagingen binnen de overheid.
A anbeveling: Verbinden zonder regie en hiërarchie. Reﬂecteer meer over best
én worst practices waar de overheid bij betrokken is en leer van ieders speciﬁeke
methoden om in te zetten voor je eigen uitdagingen.

5.3.3

De conceptuele kloof tussen overheid en burger

Op verscheidene plekken in Nederland lukt het lokale overheden om faciliterend
of samenwerkend op te treden en om ‘anders’ te organiseren, zij het ieder op
eigen wijze en invulling. Geïnterviewden wijzen hierbij dikwijls naar het belang
van verbindende koplopers die als schakel fungeren tussen burgers, overheid,
en andere belanghebbende partijen. Of het nu gaat om een concrete invulling van het begrip Burgerparticipatie, de invulling van lokale projecten of het
ontwikkelen van heuse NBMs, de resultaten in dit Working Paper laten zien dat
het succesvol ‘anders organiseren’ voornamelijk stoelt op speciﬁeke personen ambtenaren én burgers - die zich hier voor inzetten. Deze personen weten vaak
goed in welk web ze zich bevinden, waar mogelijke obstakels zitten en wie en
wat ze nodig hebben om die te overwinnen. Door de inzet van koplopers worden
op nieuwe wijzen connecties gebouwd en oplossingen gecreëerd: koplopers
die ambtenaren én burgers tonen dat stappen richting anders organiseren - in
gezamenlijkheid - wel degelijk gemaakt kunnen worden.

‘Ambtenaren moeten ondernemende burgers
niet zien als mensen die hun beleid willen
saboteren, maar als innovatieve en
ondernemende mensen, mensen die vanuit hun
ervaringsdeskundigheid en betrokkenheid zien
wat in het belang van de samenleving aandacht
moet krijgen in toekomstig overheidsbeleid.’
(Jager-Vreugdenhil, 2014, p.25)
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Het treffen van (clubs van) koplopers van burgers en ambtenaren die transitie in
gang kunnen zetten vindt geleidelijk aan meer plaats binnen de regionen van de
overheid en zorgt volgens geïnterviewden langzaamaan voor nieuwe inzichten
die oude manieren van werken en denken doorbreken. Anderzijds noemen geïnterviewden ook de hinder en tegenwerking die koplopers – burgers én ambtenaren! – ondervinden van beleidsmatige onmogelijkheden, bestuurlijke nee’s en
het routinematige denken binnen de ‘klassieke’ manier van werken waar geen
plaats is voor anders organiseren.
De uitspraak van Jager-Vreugdenhil wordt binnen de overheid veelal beaamd,
maar niet in de praktijk gebracht. Voornamelijk burgerkoplopers roeien met de
riemen die ze hebben tegen de stroming in en worden ook als zodanig gezien.
Transitie binnen het overheidssysteem vindt pas plaatst als burgerkoplopers daadwerkelijk een plek krijgen in het samenspel. Zij verdienen, net als adviseurs, net
als onderzoekers, en net als ‘eigen’ ambtenaren, het vertrouwen om vanuit hun
ervaringsdeskundigheid en betrokkenheid een toegevoegde waarde te bieden.
A anbeveling: Durf de regie uit handen te geven en vertrouwen te hebben in
de energieke samenleving.

5.3.4 Aan advies geen gebrek, maar wel aan ‘ondernemende ambtenaren’?
In de documenten die opgenomen zijn in het documentenoverzicht Burgerparticipatie (Appendix III) worden tal van adviespunten gegeven die ambtenaren kunnen gebruiken om een brug te slaan tussen overheid en burgers als het gaat om
bottom-up initiatieven. Er is echter weinig aandacht voor de praktijk zelf waar
deze adviespunten worden meegenomen. Deze praktijkinvulling wordt vanuit
de overheidskant gerealiseerd door koplopers die anders werken en denken dan
de klassieke ambtenaar: de ‘ondernemende’ ambtenaren. De interviews met
deze personen maken inzichtelijk dat ondernemende ambtenaren – mogelijk
zelfs zonder het lezen van deze adviesdocumenten – intrinsiek adviespunten
meenemen in hun werkzaamheden en dit met succes kunnen toepassen. De
overheid blijft vaak hangen in het stramien van formuleren van generieke adviespunten voor iedere ambtenaar, maar kijkt niet naar de mensen die al bezig
zijn met het in de praktijk brengen van deze adviespunten: de ondernemende
ambtenaren! Deze hebben geen vast protocol of beleid, maar ze boeken wel succes; iets waar de overheid naar moet kijken en van kan leren.
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‘Veel beleid raakt niet meer de werkelijkheid
maar we duwen het in de kaders van de politiek
en leggen het langs de meetlat van de regels.
En dan raakt het ‘los’ van wat er in de
maatschappij speelt.’
Anoniem
Deze ondernemende ambtenaren moeten ruimte krijgen in handelen en in
denken om te kunnen doen wat ze doen en steun ontvangen vanuit bestuurlijk
niveau. Het gaat hierbij niet alleen om ruimte in beleid en in hun functionele
takenpakket, maar ook ruimte bij de expertise van collega’s. Ondernemende
ambtenaren veranderen de overheid niet alleen, maar hebben hulp nodig op
de vlakken waar hun expertise afwezig is. Collega’s moeten ondernemende
ambtenaren – net als burgerkoplopers - niet zien als personen die ‘hun’ systeem
willen ondermijnen, maar als collega’s die steun nodig hebben om de overheid
- stapje voor stapje - ten goede te kunnen veranderen. Collega’s kunnen, ieder
vanuit hun eigen expertisevlak, deze ondernemende ambtenaren ondersteunen
en hulp bieden (bijvoorbeeld vanuit bestuur of beleid) om aan een solide brug te
timmeren naar anders organiseren.
A anbeveling: Gebruik je eigen koplopers – Zoek ze, biedt ze de ruimte en zet
ze in op de juiste vlakken.
Aan advies geen gebrek, en ook niet aan ondernemende ambtenaren, maar wel
aan het herkennen en erkennen van ondernemende ambtenaren. Niet iedere
ambtenaar kan dit zijn, wil dit zijn, of moet dit zijn; en dat is geen probleem.
Ieder heeft zijn eigen expertise, ambities en belangen. De overheid beschikt – zo
laat dit Working Paper zien – echter ook over ambtenaren die hun expertise,
ambities en belangen bundelen om te werken aan NBMs en aan een praktische
connectie naar bottom-up initiatieven uit de samenleving. Blijf daarom niet
hangen in het steeds weer aandragen van adviespunten, maar open je blik en
maak gebruik van de kracht die je reeds in huis hebt: je eigen ondernemende
ambtenaren. Spoor ze op, biedt ze de ruimte, zet ze in op de juiste vlakken, en zie
dat er een revolutie plaats vindt. ‘Je gaat het pas zien als je het door hebt’.
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Appendix I: Over zicht van interviews

Geïnterviewde personen voor onderzoek NBMs binnen het overheidsdomein
Eerste interviewronde
 István Koller, Accoutmanager Industry, Waterschap De Dommel
 Vick van Put, Voormalig ambtenaar Gemeente Rotterdam
 Rafael Lazeroms (Telefonisch), Beleidsmedewerker, Unie van Waterschappen
 Henk Klein, Directeur, Vereniging GDO Dordrecht
 Toine van Dartel, Procesmanager Onderhoud en Bouw, Waterschap
De Dommel
 Gijs Gerrits, Strategisch beleidsmedewerker milieu, Gemeente Beuningen
 Henk Wanningen, Senior Hoofd Productgroep, Staatsbosbeheer
 Ilse van Veen, Projectmedewerker, Staatsbosbeheer
 Ferdinand Kiestra, Innovator, Waterschap Aa en Maas
 Henry van Veldhuizen, Strategisch Adviseur Waterketen, Waterschap Vallei
en Veluwe
 Peter Willems, Programmamanager Duurzaamheid, Waterschap
Rivierenland
 Stan Herms (samen met Carla Onderdelinden), Programmanager
Regiocontact, Regio Rivierenland
 Anne Pronk, Adviseur, Royal HaskoningDHV
 Richard van Loosbroek, Beleidsadviseur Milieu, Gemeente Wijchen
 Léon Dijk, Stategisch Adviseur Duurzame Ontwikkeling, Gemeentewerken
Rotterdam
 Joep van Leeuwen, Senior Consultant, Gemeente Rotterdam
 Harrie Vissers, programmanager Biodiversiteit, Provincie Noord-Brabant
Tweede interviewronde
 Karen Jakschtow, plv afdelingshoofd MIRT, Ministerie van I&M
 Jaap Kersten, Rijkstrainee
 Matthéüs van de Pol, Secretaris Nederlandse Grondstoffen Strategie,
Ministerie van EZ
 Simon Miske, Senior adviseur Leefomgeving, Regio Noord Veluwe
 Michiel van Beek, Business Developer
 Betty Jacobi, Bestuursadviseur, Gemeente Arnhem
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 Babs Vriezen, Clusteradviseur, gemeente Arnhem
 Jacques Dubbeldam, Manager Duurzaamheid in de bedrijfsvoering,
Ministerie van I&M
 Jacqueline Kuppens, Voormalig wethouder/raadslid Gemeente Eindhoven
 Edward Frencken, Categoriemanager Papier, Drukwerk, Afvoer Papier,
Ministerie van I&M
 Rosanne Metaal, Senior Beleidsadviseur, Ministerie van EZ
 Joris Vijverberg, Coördinerend adviseur innovatie en markt, Rijkswaterstaat
 Kim Kerckhoffs, Adviseur Duurzame Ontwikkeling, Gemeente Nijmegen
 Maarten van Ginkel, Coördinator Milieu-R.O
 Ellen Hanzens, Manager afd Realisatie&Beheer, Gemeente Brummen
 Maartje van den Berg, Adviseur
 Guy Schulpen, Medisch Directeur, Zorg In Ontwikkeling (ZIO)
 Jan-Willem van der Schans, DLO onderzoeker Stadslandbouw, Wageningen
Universiteit
 Vivian Siebering, ZZP, ViSie Training & Advies
 Thijs de la Court, Wethouder Duurzaamheid, Gemeente Lochem

Geïnterviewde personen omtrent Burgerparticipatie
 Dave van Ooijen, Senior Projectleider, Platform31
 Joop Hofman, ZZP, Rode Wouw
 Frans Kerver, Ondernemer, Tuin In De Stad
 Kees Fortuin, ZZP, Fortuin Sociale Gebiedsontwikkeling
 Onderzoekspartners
 Hedi van Dijk-Poot, MT-lid programmadirectie Eenvoudig Beter, Ministerie
van I&M
 Cuno van Geet, Senior advisor Resource Efficiency, Rijkswaterstaat
 Carla Onderdelinden, Programmamanagement Energietransitie, Provincie
Gelderland
 Charlotte van Slagmaat, Beleidsmedewerker Lokaal Klimaatbeleid,
Ministerie van I&M
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Appendix II: Over zicht van c a sussen

Community of Practice Lokale Duurzame Energiebedrijven
Contactpersoon: Carla Onderdelinden, Programmamanagement
Energietransitie, Provincie Gelderland
Thema: Energie
Periode: Najaar 2012 - Heden
Rolindeling: Actor in de samenleving
Rolniveau: Faciliterend
Overheidslaag: Provinciaal
In het najaar van 2012 is de Community of Practice (CoP) van Gelderse Lokale
Duurzame Energiebedrijven (LDE) van start gegaan als initiatief van de Provincie
Gelderland. De CoP wordt gevormd voor en door circa 20 beginnende en gevorderde Gelderse initiatieven. De CoP heeft als gezamenlijk doel het vergroten
van de succeskans van de beweging van lokale duurzame energie-initiatieven in
het algemeen en van de aangesloten LDE’s in het bijzonder. Naar dit doel wordt
toegewerkt via twee sporen, namelijk (1) het delen van kennis en ervaring tussen
deelnemers en inbreng van nieuwe kennis door experts gericht op het vergroten van kennis van deelnemers, en (2) het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe
kennis en instrumenten gericht op een grotere efficiency en/of effectiviteit in de
praktijk van de deelnemers. Deze twee sporen krijgen praktische invulling via:
(1) Het organiseren van plenaire masterclasses voor grote groepen leden gericht
op kennisdeling en ontwikkeling over algemene thema’s; (2) De website als
centraal punt voor uitwisseling van nieuws, agendapunten en resultaten van de
masterclasses en projecten; (3) Netwerk- en projectondersteuning (op initiatief
van individuen) variërend van een eenmalige informatieavond tot een langduriger samenwerking voor de ontwikkeling van een gezamenlijk instrument. Voor
een dergelijk initiatief kunnen de initiatiefnemers ondersteuning vragen via de
CoP in de vorm van bijvoorbeeld locatiekosten, inkoop van expertise, hulp bij de
organisatie, communicatie of secretariële ondersteuning.
De CoP realiseert steeds grotere gedeelten van de beleidsdoelen van de Provincie Gelderland. De Provincie faciliteert de CoP door middel van het beschikbaar
stellen van bovengenoemde middelen (beperkt ﬁnancieel) om behalve het delen
van kennis ook het netwerk en de onderlinge samenwerking van de leden een
impuls te geven. Doordat de CoP steeds zelfstandiger draait, kan de Provincie
Gelderland steeds een minder prominente rol innemen.
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Energetic City 2050
Contactpersoon: Betty Jacobi, Bestuursadviseur, Gemeente Arnhem
Thema: Energie
Periode: 2012 – 2050
Rolindeling: Actor in samenleving
Rolniveau: Faciliterend
Overheidslaag: Lokaal
Energetic City 2050 biedt een overkoepelend model met visie waar burgerparticipatie centraal staat. Zij biedt een ontwerpwedstrijd, gegoten in een
festival in Arnhem, waarbij de deelnemers een zo verrassend, origineel en realistisch concept voor de stad van de toekomst ontwikkelen. Dit initiatief daagt
burgers uit om aan de slag te gaan met de vraag: hoe ziet de stad Arnhem eruit
in 2050 als burgers zelf alle voorzieningen zouden regelen? De focus ligt daarbij
op energie en hoe de stad eruit ziet inclusief de verschillende systemen op het
gebied van voeding, mobiliteit, water, grondstoffen, gemeenschap en autonomie. In de eerste ontwerpwedstrijd van Energetic City 2050 is het concept
Innergy gekozen als winnaar. Bij Innergy is de rol van de overheid beperkt tot de
grote lijnen. De stadsontwikkeling gebeurt door de burgers zelf waardoor er veel
kleine buurten met een eigen karakter ontstaan. De gemeente Arnhem biedt
een ondersteunende rol in de festivalorganisatie en is bereid om mee te denken
in mogelijkheden voor aangedragen projecten. De instelling is dat burgers zelf
initiatief moeten nemen richting de gemeente mocht er hulp nodig zijn.

Energiefabriek
Contactpersoon: Ferdinand Kiestra, Innovator, Waterschap Aa en Maas
Thema: Energie
Periode: 2008 – 2015
Rolindeling: Eigen bedrijf
Rolniveau: Voorlichtend
Overheidslaag: Lokaal
Met relatief kleine aanpassingen en met relatief weinig kosten kunnen rioolwaterzuiveringen aangepast worden om efficiënter energie te produceren. Deze
energie kan verkocht worden of voor eigen gebruik ingezet worden, maar deze
energie kan ook een maatschappelijk doel dienen. Zo kan tegen relatief weinig
kosten deze energie omgezet worden in groen gas. Dit groene gas kan gebruikt
worden voor maatschappelijke doeleinden (bijvoorbeeld als brandstof voor de
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reinigingswagens van de gemeente ’s Hertogenbosch) of voor bedrijfstoepassingen. Voor Waterschap Aa en Maas levert dit geld op (ﬁnanciële waarde), voor
afnemers is dit een goedkoper alternatief dan aanbod van bedrijven (ﬁnanciële
waarde), groen gas is goed voor het milieu (ecologische waarde), en Bossche
burgers zijn blij met de maatschappelijke inzet van dit groen gas dat gemaakt
wordt van hun afvalwater (sociale waarde) en dat voor hen door efficiënt
gebruik scheelt in de belasting die zij betalen (ﬁnanciële waarde). De energiefabriek is gestart bij Waterschap Aa en Maas in Den Bosch. Dit voorbeeldmodel
wordt gedurende de looptijd uitgerold over 15 waterschappen in Nederland.
Momenteel wordt de energiefabriek ingericht bij 9 andere waterschappen.

ESCO’s Rotterdamse zwembaden
Contactpersoon: Léon Dijk, Strategisch Adviseur Duurzame Ontwikkeling,
Gemeentewerken Rotterdam
Thema: Energie
Periode: 2011 – 2021
Rolindeling: Actor in samenleving
Rolniveau: Participatief
Overheidslaag: Lokaal
ESCO’s van 9 Rotterdamse zwembaden, gericht op energiebesparing en
daarbij het nodige onderhoud en beheer. De gemeente Rotterdam heeft het
gehele beheer en onderhoud van de negen gemeentelijke zwembaden voor tien
jaar uitbesteed aan de energiezuinige installaties van Strukton en Hellebrekers
Technieken. De ESCO ontwerpt en realiseert de energiebesparende maatregelen, zorgt voor de ﬁnanciering ervan en garandeert de energiebesparing. De
maatregelen die nodig zijn voor de verbetering van de kwaliteit en het energiezuiniger maken van de gebouwen en installaties kosten de gemeente geen extra
geld. Het project wordt kostenneutraal uitgevoerd en betaald uit de bespaarde
energie- en waterkosten gedurende de looptijd van het contract (2011-2021).

Groene Hert
Contactpersoon: Kim Kerckhoffs, Adviseur Duurzame Ontwikkeling,
Gemeente Nijmegen
Thema: Energie
Periode: 2011 – 2013
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Rolindeling: Actor in samenleving
Rolniveau: Faciliterend
Overheidslaag: Lokaal
Stichting het Groene Hert in Nijmegen biedt een zelfstandige duurzaamheidswinkel als punt waar mensen onafhankelijke informatie kunnen krijgen
over duurzaamheid. Het Groene Hert verbindt burgers en lokale bedrijven bij
elkaar rond het onderwerp duurzaamheid en stimuleert lokale uitbesteding.
Daarnaast verdient zij zelf aan het uitvoeren van lokale opdrachten zoals advies,
isolatiewerk of alternatieve energie. Ook worden er duurzame artikelen aangeboden in de duurzaamheidswinkel. Het Groene Hert is medio 2013 failliet verklaard. Onafhankelijk advies over energiebesparing werd op prijs gesteld, maar
door de crisis liepen inkomsten terug en werden er minder duurzame investeringen gedaan. De gemeente Nijmegen heeft de adviesfunctie van het Groene Hert
overgenomen in haar Loket Duurzaam Bouwen.

IGEV: Innovatiecentrum Groene Economie Noord Veluwe
Contactpersoon: Simon Miske, Senior adviseur Leefomgeving,
Regio Noord Veluwe
Thema: Energie
Periode: 2014 – heden
Rolindeling: Actor in samenleving
Rolniveau: Samenwerken
Overheidslaag: Provinciaal
IGEV is een programmatische samenwerking tussen ondernemers, onderzoek, onderwijs en overheid. IGEV richt zich op de realisatie van duurzame
projecten op het gebied van energiebesparing, het opwekken van duurzame
energie of projecten die een bijdrage leveren aan een biobased economy in de
transitie naar een duurzame energiehuishouding, gebruik van groene grondstoffen en stimulering van lokale werkgelegenheid. Projecten worden door IGEV
niet ﬁnancieel ondersteund, maar voornamelijk op kennisvlak door eigen kennis
of door het verbinden van partijen die kennis of ﬁnanciële middelen kunnen
bieden.
Projecten vanuit IGEV:
DE&OM (Duurzame Energie & OntwikkelingsMaatschappij) is gericht op de versnelling van de transitie naar een lokale en regionale energiehuishouding. Voor
de start van DE&OM is er eerst een haalbaarheidsstudie uitgevoerd, waaruit
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in 2013 een algemeen business plan naar voren is gekomen. Vanuit dit business
plan is men gaan kijken naar uitvoerbare (kleinere) projecten. De officiële start
van DE&OM is 1 januari 2014.
Verduurzamen van 25 basisscholen in de regio. Deze verduurzaming is gericht
op alle facetten van de basisscholen; van duurzame verlichting, tot isolatie en
gebruik. IGEV faciliteert verbinding tussen betrokken partijen en kennisdeling
voor dit project en ondersteunt daarnaast ook zelf met kennisinbreng. Het basisscholen project is startklaar en begint in de loop van 2014 met het realiseren
van zonnepanelen voor deze scholen. Doel is ook dat dit project kan dienen als
rolmodel voor verduurzaming van andere publieke voorzieningen.

Maatschappelijke ESCO Lochem
Contactpersoon: Thijs de la Court, Wethouder Duurzaamheid,
Gemeente Lochem
Thema: Energie
Periode: 2013 - Heden (Planningsfase)
Rolindeling: Actor in samenleving
Rolniveau: Samenwerken
Overheidslaag: Lokaal
Vanuit de gemeente Lochem wordt gekeken naar een nieuwe manier van
werken met maatschappelijk vastgoed. De gemeente ziet veel verdiencapaciteit
in energiebesparing en efficiëntieverbetering; zowel in maatschappelijk vastgoed, in openbare verlichting, bij particulieren en in de huurmarkt. De gemeente
Lochem wil een Esco oprichten die vanuit maatschappelijke doelen en onder
maatschappelijk beheer die verduurzaming gaat oppakken in maatschappelijk
vastgoed, in openbare verlichting, bij particulieren en in de huurmarkt. Het plan
is om naast de uitvoering ook collectief zorg te dragen voor de ﬁnanciering. Ook
wordt hierbij gekeken naar de mogelijkheid om projecten met hoog rendement
investeringskapitaal op te laten bouwen voor zwaardere opgaven die meer middelen behoeven. Momenteel wordt deze casus verder uitgestippeld en wordt er
gewerkt aan een procesontwerp dat als basis gaat fungeren voor deze casus.

Programma Duurzaam Doen I&M
Contactpersoon: Jacques Dubbeldam, Manager Duurzaamheid in de
bedrijfsvoering, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
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Thema: Energie / Mobiliteit / Grondstoffen
Periode: 2013 – 2016
Rolindeling: Eigen bedrijf
Rolniveau: Consulterend
Overheidslaag: Landelijk
Duurzaam Doen is gericht op het verbeteren van de zichtbaarheid van duurzame ontwikkeling binnen de bedrijfsvoering van I&M aan burgers en bedrijven,
op het formuleren van beleidsprioriteiten met input van burgers en bedrijven, en
op het opsporen van initiatieven en innovaties in de samenleving vanuit de geformuleerde beleidsprioriteiten. Vanuit het koepelprogramma Duurzaam Doen
zijn er vanaf 2013 diverse projecten opgepakt die gericht zijn op de onderwerpen
mobiliteit, dagelijks ondernemen, energie, afval, regelgeving, wetgeving en
certiﬁcering, innovatie in het bedrijfsproces, inkoopbeleid, en marketingmogelijkheden en imagobeleid. Deze concrete projecten variëren van energiezuiniger
gedrag (besparing van 2,5% in 2016) tot verhuizing kerndepartement naar Rijnstraat 8 eind 2016 (gunstigere OV ligging) tot video en teleconferencing (213,8
ton CO2 besparing, start 2013). Ook is er een lijst met ideeën voortgekomen uit
een brainstormsessie met ambtenaren van I&M. Deze ideeën worden momenteel beoordeeld binnen het toetsingskader van het Programma Duurzaam Doen
en omvatten ideeën als personeelsrestaurants laten werken met lokaal voedsel,
bewustwording stimuleren via ﬁlmpjes op intranet, en carsharing stimuleren
vanuit I&M. Voor dit programma is een programmaplan beschikbaar met planning, stappenplan en doelstellingen.

Routekaart Groene Kracht
Contactpersoon: Richard van Loosbroek, Beleidsadviseur Milieu,
Gemeente Wijchen
Thema: Energie
Periode: 2011 – 2015
Rolindeling: Actor in samenleving
Rolniveau: Delegerend
Overheidslaag: Provinciaal
Routekaart Groene Kracht biedt een gemeenschappelijke visie voor duurzaamheidsambities van betrokken gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen
voor de periode 2011 tot 2015. Voor de Routekaart hebben betrokken gemeenten, samen met bedrijven, onderwijsinstellingen en ﬁnanciële instellingen, het
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energieverbruik per regio onderzocht. Vanuit dit overzicht wordt er met de
betrokken gemeenten gezamenlijk in kaart gebracht wat de regionale ambitie is
met betrekking tot de regionale productie van duurzame energie, of daar draagvlak voor is, en hoe dit gerealiseerd gaat worden. Momenteel zijn de volgende
projecten in uitvoering:
Het ‘Groene Akkoord’, een bouwconvenant tussen gemeenten, corporaties en
bouwende partijen gericht op gemeentelijke ambities voor duurzaam bouwen;
De ‘Groene Hub’, een samenwerkingsverband tussen betrokken gemeenten en
marktpartijen gericht op stimulering van duurzame mobiliteit in de regio (o.a.
openbaar vervoer) door middel van groen gas, elektriciteit en waterstof;
Windenergie gemeente Wijchen, samenwerking van burgers en partijen om
windturbines te verzorgen voor de regio Wijchen.

Vastgoed Verduurzaming Gemeente Nijmegen
Contactpersoon: Kim Kerckhoffs, Adviseur Duurzame Ontwikkeling,
Gemeente Nijmegen
Thema: Energie
Periode: 2013 – Heden
Rolindeling: Eigen bedrijf
Rolniveau: Gesloten
Overheidslaag: Lokaal
De afdeling vastgoed van de gemeente Nijmegen heeft een business model
opgesteld om het gemeentelijk vastgoed (kantoren, wijkcentra en enkele
sporthallen) te verduurzamen via een cyclisch proces. De afdeling vastgoed
investeert in de verduurzaming van deze overheidsgebouwen. Deze investering levert op den duur energie- en kostenbesparing op. De winst die hiermee
gerealiseerd wordt komt slechts ten deel aan de afdeling vastgoed en niet aan
andere gemeenteafdelingen. De afdeling vastgoed gebruikt deze winst om te
investeren in andere duurzaamheidsprojecten die zij zelf oppakken. Dit cyclische
proces zorgt voor geleidelijk meer investering in duurzaamheidsmaatregelen,
voor kostenbesparing, en voor een betere sociale omgeving.

Verduurzaming kinderboerderijen in Nederland
Contactpersoon: Henk Klein, Directeur, Vereniging GDO Dordrecht
Thema: Energie (Educatie)
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Periode: November 2011 – 2013
Rolindeling: Actor in samenleving
Rolniveau: Samenwerken
Overheidslaag: Lokaal
Kinderboerderijen hebben een belangrijke sociale en educatieve functie en
verzorgen een groene oase in de stad en een openlucht museum voor duurzaamheid. Met diverse partijen - o.a. Gemeenten in Nederland, overkoepelende
organisaties Kinderboerderijen Nederland, NME, IVN, SME Advies en Veldwerk
Nederland - heeft Vereniging GDO gewerkt aan gezamenlijk alle kinderboerderijen duurzaam te maken en in te richten als laagdrempelige hotspots voor duurzaamheidseducatie. De landelijke samenwerking is gericht op lokale netwerken,
die samen aan de slag gaan om de kinderboerderijen zichtbaar duurzaam te
maken. Denk hierbij aan uitgevoerde initiatieven als energiebesparing, hergebruik van regenwater, afvalscheiding, biodiversiteit en biologisch voedsel.

Windenergiepark Staatsbosbeheer
Contactpersoon: Henk Wanningen / Ilse van Veen, Senior Hoofd
Productgroep / Projectmedewerker, Staatsbosbeheer
Thema: Energie
Periode: Nog uit te voeren
Rolindeling: Actor in samenleving
Rolniveau: Participatief
Overheidslaag: Lokaal
Plan om windturbines te plaatsen op geschikte locaties die Staatsbosbeheer
in beheer heeft. De uitvoer van dit project brengt niet alleen een groot kostenplaatje met zich mee, maar ook samenwerking en communicatie met een groot
aantal partijen. De (technische) onderzoeksresultaten van de haalbaarheid en
van het rendement van dit project lagen al langer op de plank; dit werd echter
door het bestuur niet noodzakelijk en niet passend gevonden binnen de rol van
Staatsbosbeheer. Gedurende de jaren is deze visie veranderd en is dit project
weer opgepakt. De laatste jaren is echter het besef ontstaan dat Staatsbosbeheer de wind boven haar gronden kan benutten voor haar doeleinden én een bijdrage kan leveren aan de realisatie van maatschappelijke behoeftes. Momenteel
wordt er gekeken naar locaties in de meest windrijke gebieden of bij bestaande
windmolenparken en bedrijventerreinen. Ook wordt er samenwerking gezocht
met diverse bedrijven en gemeenten.
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Windpark Nijmegen-Betuwe
Contactpersoon: Kim Kerckhoffs, Adviseur Duurzame Ontwikkeling,
Gemeente Nijmegen
Thema: Energie
Periode: 2013 – 2014
Rolindeling: Overheid als Beleidmaker
Rolniveau: Delegerend
Overheidslaag: Lokaal
Na een in 2012 gesneuveld plan voor 9 windturbines langs de A15 bij Nijmegen
en Oosterhout is de burgercoöperatie Windpark Nijmegen-Betuwe in 2013 gestart met het werven van enkele duizenden leden die door middel van obligaties
daadwerkelijk investeren in het windpark. De GNMF (Gelderse Natuur en Milieu
Federatie) treedt op als ontwikkelaar. De gemeente Nijmegen voert de planologische procedure uit voor de plaatsing van de windturbines. Voor investeerders
wordt een rendement van 5 procent verwacht. Daarnaast is er de mogelijkheid
om groene stroom van de eigen windmolens af te nemen. Dit project levert
ﬁnanciële waarde op voor deelnemers vanwege het rendement dat zij verdienen; ecologische waarde door investeren in duurzame energie; sociale waarde
doordat burgers verbonden worden rondom het thema energie. In de zomer van
2014 wordt een beschouwing gemaakt van de ledenwerving en stand van zaken
rond de ontwikkeling en planologische procedure.

Zonnepark Gemeente Beuningen
Contactpersoon: Gijs Gerrits, Strategisch beleidsmedewerker milieu,
Gemeente Beuningen
Thema: Energie
Periode: Nog uit te voeren
Rolindeling: Actor in samenleving
Rolniveau: Participatief
Overheidslaag: Lokaal
Binnen de gemeente Beuningen grote stukken braakliggende grond gebruiken voor plaatsing van zonnepanelen. Belanghebbende partijen (burgers, bedrijven, gemeente) kunnen investeren in de aanleg van dit zonnepark en kunnen op
termijn proﬁteren van de energie en van ﬁnancieel rendement. Probleem rond
de realisatie van dit verhaal zit voornamelijk op ﬁnancieel vlak. Er is onvoldoende
geld vanuit de gemeente zelf. Bedrijven zijn terughoudend met het geven van
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een long-term commitment en (ﬁnanciële) investering. Crowdfunding is moeilijk
door de terughoudendheid en afwezigheid van initiatief van burgers. Momenteel bevindt dit project zich nog in de planningsfase met betrokken partijen.

Zonnepark: Zonnepanelen op andermans dak
Contactpersoon: Kim Kerckhoffs, Adviseur Duurzame Ontwikkeling,
Gemeente Nijmegen
Thema: Energie
Periode: 2012 – Heden
Rolindeling: Overheid als Beleidmaker
Rolniveau: Faciliterend
Overheidslaag: Lokaal
Zonnepark Nederland biedt particuliere bewoners de mogelijkheid om zonnepanelen te kopen op andermans dak. Burgers, bedrijven en overheid kunnen
daken beschikbaar stellen om te voorzien van zonnepanelen. Particulieren kunnen deze zonnepanelen kopen en krijgen voor de opgewekte stroom dezelfde
vergoeding als wanneer de panelen op hun eigen dak zouden hebben gelegen.
De gemeente Nijmegen werkt samen met Liander en Zonnepark Nederland en
heeft inmiddels al diverse overheidsgebouwen in Nederland voorzien van zonnepanelen. Momenteel wordt er bij de gemeente Nijmegen gewerkt aan ruimte en
versoepeling in belemmeringen vanuit de Belastingdienst en vanuit de landelijke
wet- en regelgeving.

Circulair waterzuiveringsproces met Tilburgse Trappisten
Contactpersoon: István Koller, Accountmanager Industry,
Waterschap De Dommel
Thema: Grondstoffen
Periode: Nog uit te voeren (Verwachte start in de loop van 2014)
Rolindeling: Actor in samenleving
Rolniveau: Faciliterend
Overheidslaag: Lokaal
Idee omtrent samenwerking met Tilburgse trappisten om circulaire waterzuivering te realiseren bij het brouwproces. Dit idee is eind 2013 voortgekomen
uit het klimaatakkoord van de Unie van Waterschappen en wordt momenteel
besproken en afgestemd tussen betrokken partijen. Plan is tot zover om een
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Green Deal af te sluiten met de Gemeente Tilburg, de trappisten en het Waterschap. Binnen deze Green Deal gaat er niet alleen gewerkt worden aan ‘technische’ zuivering, maar ook aan zichtbare duurzaamheid voor burgers (sociale
waarde). De verwachte startdatum is in de loop van 2014. Momenteel wordt
er gestalte gegeven aan dit project en is men bezig om het binnen bestaande
regelgeving passend te krijgen.

Duurzaam GWW: Green Deal Verduurzaming Inkoopproces Waterschap/
RWS/Bedrijven
Contactpersoon: Toine van Dartel, Procesmanager Onderhoud en Bouw,
Waterschap De Dommel
Thema: Grondstoffen
Periode: 2013
Rolindeling: Eigen bedrijf
Rolniveau: Delegerend
Overheidslaag: Landelijk
Duurzaam GWW is een samenwerkingsverband van opdrachtgevers, opdrachtnemers en enkele kennisinstellingen gericht op verduurzaming van de inkoopvraag vanuit de overheid. Bij de Green Deal wordt gewerkt met De Aanpak
Duurzaam GWW, een werkwijze die op alle fases in een aanbestedingsproces
ingrijpt en ruimte biedt aan duurzame innovatie. De aanpak is een praktische
werkwijze om duurzaamheid in GWW-projecten concreet te maken en biedt
hulpmiddelen (zoals een ambitieweb of CO2-prestatieladder) om in alle fasen
van het proces de ambitie op het gebied van duurzaamheid te formuleren en te
realiseren. Dit wordt gedaan zonder vooraf generiek voor te schrijven wat de
duurzaamheidseisen zijn.

Gemeentehuis Brummen
Contactpersoon: Ellen Hanzens, Manager afdeling Realisatie & Beheer,
Gemeente Brummen
Thema: Grondstoffen
Periode: 2011 – 2013
Rolindeling: Eigen bedrijf
Rolniveau: Delegerend
Overheidslaag: Lokaal
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De gemeente Brummen heeft ontwikkelaars RAU en BAM opdracht gegeven
om het sterk verouderde gemeentehuis uit te breiden naar een semi-permanente huisvesting met een levensduur van twintig jaar. In de bouw van het gemeentehuis zijn vooral natuurlijke en herbruikbare bouwmaterialen verwerkt. Het
gemeentehuis is een tijdelijk maar hoogwaardig gebouw dat aan het einde van
de gebruiksduur weer uit elkaar gehaald kan worden. De gemeente Brummen
streefde bij de bouw naar maximale duurzaamheid binnen een beperkt budget.
Het gebouw moest naast technische duurzaamheid ook duurzaam zijn richting
de toekomst en een duurzame belevingswaarde uitstralen. Bij de aanbesteding
heeft de gemeente Brummen bewust geen manieren voorgeschreven, maar
prestatie-eisen gesteld naar ontwikkelaars. Ontwikkelaars waren vrij in hun
ontwerpideeën en voorstellen binnen het gestelde doel en de gestelde prestatie-eisen. Tijdens de gunningsfase werd er door de gemeente ook gekeken naar
de duurzaamheid van het proces van ontwikkelaars om een indruk te krijgen van
de totale duurzaamheid van de aanbesteding.

Grondstoffenfabriek
Contactpersoon: Henry van Veldhuizen, Strategisch Adviseur Waterketen,
Waterschap Vallei en Veluwe
Thema: Grondstoffen
Periode: 2012 – heden
Rolindeling: Eigen bedrijf
Rolniveau: Voorlichtend
Overheidslaag: Lokaal
Grondstoffenfabriek is ontwikkeld uit het idee van de Energiefabriek en
richt zich op het circulair terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater. Volgens
het cradle to cradle-principe worden fosfaten uit het afvalwater weer teruggebracht in de cirkel. Op deze manier worden meerdere waarden gecreëerd:
ecologische waarde wordt gecreëerd door de afvalwaterketen te verduurzamen. Financiële waarde wordt gecreëerd door kostenbesparing. Sociale waarde
wordt gecreëerd door verbetering van de maatschappelijke positionering van de
waterschappen. Begin 2012 zijn de 25 waterschappen van start gegaan met de
Grondstoffenfabriek. Momenteel wordt dit project uitgerold over deze waterschappen en worden grondstoffenfabrieken opgezet.
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Onderhoud Bomen Buitengebied
Contactpersoon: Thijs de la Court, Wethouder Duurzaamheid,
Gemeente Lochem
Thema: Grondstoffen
Periode: 2007 - Heden
Rolindeling: Actor in samenleving
Rolniveau: Samenwerken
Overheidslaag: Lokaal
In Lochem zijn honderden kilometers berm ingeplant met een diversiteit
aan boomsoorten. Deze 50.000 laanbomen hebben het einde van hun levensduur bereikt. Het bomenbeheer voor deze laanbomen vraagt om een jaarlijks
budget van 250.000 tot 500.000 Euro; een budget dat er niet is.De gemeente
Lochem onderzoekt op verschillende manieren hoe het bomenbeheer zichzelf
kan ﬁnancieren. Uit een brainstormsessie met diverse uitvoerende partijen over
de huidige pilot is naar voren gekomen om langjarig rechten op beheer/onderhoud over te dragen aan een consortium dat zowel de maatschappelijke doelen
(werkgelegenheid, bescherming landschap) als eigen doelen (o.a. rendement)
kan borgen. Hierbij wordt gezocht naar een samenwerkingsverband met grondeigenaren in de gemeente Lochem die eveneens zoeken naar een kostenneutrale
werkwijze omtrent het onderhoud van de bomen, en met werkvoorzieningschap Delta. Ook het verhogen van de werkgelegenheid door uitvoering samen
met lokale ondernemers (Agrarische natuurvereniging ’t Onderholt) en eventueel lokale deskundige groenbedrijven is een belangrijk onderdeel van deze
pilot. Het geld dat vrijkomt door kap- en snoeiwerkzaamheden kan gebruikt
worden voor onderhouds- en herplantkosten. Door efficiënter om te gaan met
het beheer van de bomen, blijven bomen vitaler en vergen zij minder onderhoud.
Ook zoekt de gemeente mogelijkheden om samen te werken met aangrenzende
landgoedeigenaren en (sociaal-maatschappelijke) marktpartijen. Tenslotte
wordt onderzocht of ook inwoners van de gemeente vrijwillig willen meewerken
aan het beheer en onderhoud.

Papierkringloop V&J
Contactpersoon: Edward Frencken, Categoriemanager Papier, Drukwerk en
Afvoer (vertrouwelijk) Papier, Ministerie van Veiligheid en Justitie
Thema: Grondstoffen
Periode: 2012 – 2017
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Rolindeling: Eigen bedrijf
Rolniveau: Participatief
Overheidslaag: Landelijk
Nieuw business model gericht op innovatief aanbesteden van de papierinkoop binnen de Rijksoverheid. Dit model is ontstaan uit de ambitie van de
Rijksoverheid om toe te gaan naar (groeiend) gebruik van gerecycled papier met
een jaarlijks groeipercentage van 20% naar meer dan 70% in 2017. Dit proces is
gestart in 2010 door middel van de inrichting van centrale inkoop voor de Rijksoverheid. Medio 2014 worden nieuwe contracten gesloten met leveranciers die
voldoen aan de eisen en lijnen die bepaald zijn voor de (vernieuwde) papierkringloop. De centrale inkoop van gerecycled papier brengt een kostenverhoging van
grofweg € 1 miljoen met zich mee. Deze kosten worden gecompenseerd via de
aanbesteding van papierafvoer. Door een andere manier van aanbesteding van
afvalpapier is een besparing gerealiseerd van € 1,5 miljoen euro. Deze besparing wordt gebruikt om de extra kosten die gebruik van gerecycled papier met
zich mee brengt te compenseren. De kostenbesparing bij de aanbesteding van
papierafvoer is gerealiseerd door innovatieve eisen te stellen voor deze aanbesteding en aan de bestemming van het gebruikte papier. Ook worden er bij de
aanbesteding doelen, eisen en kaders gesteld naar marktpartijen toe, maar er
wordt niet bepaald hoe marktpartijen hier invulling aan kunnen geven. Deze
aanpak stimuleert duurzaam gedrag bij marktpartijen en een nieuwe manier
van inkopen.

Functiegericht Wegbeheer
Contactpersoon: Thijs de la Court, Wethouder Duurzaamheid,
Gemeente Lochem
Thema: Mobiliteit
Periode: 2008 - 2025
Rolindeling: Overheid als Beleidmaker
Rolniveau: Consulterend
Overheidslaag: Lokaal
De gemeente Lochem heeft onvoldoende geld om haar wegen in de huidige
vorm te vervangen of te onderhouden. Er is jaarlijks negen ton beschikbaar,
terwijl er 3 miljoen euro per jaar nodig is. De gemeente zoekt naar nieuwe
manieren om wegbeheer te realiseren. Afgesproken is om het beleid en beheer
van het wegennet te integreren op basis van de functies die de verschillende
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wegen hebben: functiegericht wegbeheer. Hierbij wordt ook gekeken naar het
duidelijk benoemen van de functies van de wegen in het buitengebied en is een
onderzoek uitgevoerd naar het in beeld brengen van de werkelijke kosten van
beheer en onderhoud voor de langere termijn (10 tot 20 jaar en verder). Om een
nieuwe aanpak verder inzichtelijk te maken wordt een digitale tafel gebruikt
waar betrokken burgers en ondernemers kunnen zien wat de effecten zijn van
herwaarderen van afzonderlijke wegen.

Gebiedsontwikkeling Rijnhaven Rotterdam
Contactpersoon: Léon Dijk, Strategisch Adviseur Duurzame Ontwikkeling,
Gemeentewerken Rotterdam
Thema: Mobiliteit
Periode: Nog uit te voeren (Verwachte start februari 2014)
Rolindeling: Actor in samenleving
Rolniveau: Delegerend
Overheidslaag: Lokaal
Project gericht op verbetering van de havenomgeving. Voor dit project gaat
men uit van een startsom van €0. De gemeente heeft bij dit project de ambities
en randvoorwaarden vastgesteld, maar niet de inhoud van het programma. Op
die manier krijgen marktpartijen de ruimte om zelf invulling te geven aan de
gebiedsontwikkeling en om zich te richten op meervoudige waardecreatie voor
de omgeving. De ‘ﬁnanciering’ van het project wordt zo gerealiseerd via inzet
van middelen, uren, en grondstoffen, en niet vanuit gemeenteﬁnanciering. De
komende tijd worden de ideeën omtrent de verbetering van de havenomgeving
verder uitgewerkt. De partijen hebben tot eind januari 2014 de tijd om hun deﬁnitieve visies op de Rijnhaven in te leveren. Hierna is de internationale selectiecommissie (onder voorzitterschap van Pieter Winsemius) aan zet. Uiteindelijk
wordt er één partij gekozen die de Rijnhaven voor een concessieperiode van 30
jaar mag ontwikkelen.

Groene Poort
Contactpersoon: Joep van Leeuwen, Senior Consultant,
Gemeente Rotterdam
Thema: Mobiliteit
Periode: Oktober 2013 – heden
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Rolindeling: Actor in samenleving
Rolniveau: Samenwerken
Overheidslaag: Lokaal
Project ontstaan uit brainstormsessie tussen de gemeente Rotterdam en
het Havenbedrijf. De Groene Poort richt zich op het stimuleren van ﬂora en
fauna in de kriboevers binnen Rotterdam. Binnen de kribvakken wordt door
middel van puin, verkregen van andere harde oevers, gezorgd voor golfbreking, waardoor rustig water ontstaat in de kribvakken. Ook worden de oevers
afgevlakt en voorbereid voor ecologische ontwikkeling. Dit project draagt bij
aan een groenere leefomgeving (ecologische waarde), en aan een aantrekkelijkere woon- en werkstad (sociale waarde). Bovendien wordt er ﬁnanciële waarde
gecreëerd voor betrokken partijen en op langere termijn voor inwoners van de
stad (efficiënter en goedkoper omgaan met geld en middelen). Voor dit project is
een ﬁnancieel model ontwikkeld waarin alle waarden zo goed mogelijk worden
uitgedrukt. Ook is er een afspraak gemaakt om elkaar geen facturen te sturen:
iedereen betaalt met wederkerigheid door geld, middelen en uren in te zetten
om deeltaken van het project te realiseren die aansluiten bij hun eigen ambitie
en doel. Op deze manier draagt iedereen vanuit eigen deelambitie bij aan de
gezamenlijke ambitie en het gezamenlijke doel van alle betrokken partijen. Het
concept van de Groene Poort past in het beleid van de gemeente Rotterdam:
Stadsvisie 2030. Dit beleid heeft als doel om Rotterdam een aantrekkelijke
woon- en werkstad te maken, waar burgers en bedrijven zich graag blijvend willen vestigen. Momenteel is dit project in uitvoering.

Innovatiegericht Inkopen Rijkswaterstaat
Contactpersoon: Joris Vijverberg, Coördinerend adviseur innovatie en markt,
Rijkswaterstaat
Thema: Mobiliteit
Periode: 2007- 2050
Rolindeling: Eigen bedrijf / Beleidmaker
Rolniveau: Participatief
Overheidslaag: Landelijk
Innovatiegericht Inkopen is een langdurig traject waarbij geleidelijke stappen worden gemaakt richting een duurzaam inkoopmodel waarbij niet-ﬁnanciële waarden een centralere rol krijgen. Rijkswaterstaat heeft enkele methoden en instrumenten in gebruik genomen om aanbestedingen te beoordelen
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op meerwaarde. Vanaf 2009 heeft Rijkswaterstaat de methode Gunnen Op
Waarde geadopteerd, een beoordelingsmethodiek waarbij aanbestedingen
beoordeeld worden op de kwaliteit/meerwaarde in combinatie met de prijs. Via
deze beoordelingsmethodiek kan de Economisch Meest Voordelige Inschrijving
(EMVI) bepaald worden. Naast de Gunnen Op Waarde methodiek past Rijkswaterstaat ook de instrumenten CO2 Ladder en DuboCalc toe om verschillende
weergaven te krijgen van de ecologische meerwaarde en milieukosten van een
aanbesteding op lange termijn. Het instrument Omgevingswijzer biedt inzicht
in de scope van een aanbesteding en in potentiële aanbestedingspartners. Ook
heeft er innovatie plaatsgevonden bij de contractuele wijze van aanbesteden.
DBFM (Design, Build, Finance, Maintain) contracten worden afgesloten waarin
zowel het ontwerp en construct als het onderhoud bij dezelfde partijen worden
vastgelegd. DBFM contracten leiden automatisch tot duurzaamheid, omdat
samenwerkingspartners zelf verantwoordelijk zijn voor het goed ontwerpen,
bouwen en onderhouden van hun eigen project.

Ondernemende Biotoop Provincie Gelderland
Contactpersoon: Natasha Groot, projectmanager, Provincie Gelderland
Thema: Mobiliteit
Periode: 2014 - Heden
Rolindeling: Eigen bedrijf
Rolniveau: Faciliterend
Overheidslaag: Provinciaal
De provincie Gelderland kijkt binnen haar bedrijfsvoering naar mogelijkheden voor ondernemende ambtenaren. Provinciale ambtenaren wordt de ruimte
geboden om binnen de organisatie te ondernemen voor eigen rekening en risico
volgens een AtoA model (Ambtenaar to Ambtenaar). Dit idee wordt in eerste
instantie uitgewerkt in een huurautoproject. Het project houdt in het beschikbaar stellen van de eigen auto die verhuurd kan worden aan collega’s tegen een
vergoeding die lager is dan de kosten die nu gemaakt worden voor huurauto’s.
Hiervoor worden speciale parkeerplekken ingericht en collega’s kunnen naar
eigen inzicht hun auto beschikbaar stellen. De Provincie Gelderland bezuinigt zo
op de kosten voor dienstreizen; collega’s die hun auto overdag verhuren hebben
extra inkomen; en collega’s die veel verdienen met autoverhuur kunnen mogelijk
een middag minder gaan werken.
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Op dit vlak valt aan tal van projecten te denken waarbij ambtenaren betaalde
diensten aanbieden aan collega ambtenaren. Ondernemende ambtenaren kunnen collega ambtenaren bijvoorbeeld een interne kapperszaak, yoga-, muziekles, kookworkshops, coaching, stoppen met roken, of afvalcursussen bieden.
Op deze manier kunnen zij in een veilige proeftuin leren en ervaring opdoen en
nieuwe carrièrekansen uitproberen of extra inkomen genereren met andere
kwaliteiten. Ook worden collega klanten ontzorgd en je leert je collega’s op een
andere manier (talent) kennen. Voor de Provincie Gelderland levert dit mogelijk lager ziekteverzuim op, een cultuurverandering, besparingen, en een beter
imago als werkgever.
Bovenstaand project bevindt zich nog in de ideeënfase en planningsfase.

Opknappen Rotterdamse buurtvoorzieningen
Contactpersoon: Vick van Put, ZZP / voormalig ambtenaar
Gemeente Rotterdam
Thema: Mobiliteit
Periode: 2011 – heden
Rolindeling: Actor in samenleving
Rolniveau: Consulterend
Overheidslaag: Lokaal
Masterplan voor opknapbeurt en renovatie Park Euromast. Doelen: Beter
geschikt maken voor hedendaags gebruik, betere verbindingen leggen met de
omgeving en basis leggen voor duurzaam en zorgvuldig beheer. Als basis voor
de planvorming is een cultuurhistorische verkenning gemaakt. Hieruit is een
masterplan voortgekomen dat inzicht geeft in de kosten, de tijdsplanning, en de
onderdelen van het project. Op dit moment worden delen van het masterplan
uitgevoerd. Nauwkeurige informatie over de staat van uitvoering is helaas niet
beschikbaar.

RRAAM: Rijk-Regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer
Contactpersoon: Karen Jakschtow, plv afdelingshoofd MIRT,
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Thema: Mobiliteit
Periode: 2013-2040
Rolindeling: Beleidmaker
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Rolniveau: Participatief
Overheidslaag: Landelijk
Het Rijk-Regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer (RRAAM) voorziet in 60.000 nieuwe woningen en 100.000 extra arbeidsplaatsen in Almere.
Almere groeit explosief en deze trend zet zich de komende jaren in dezelfde
richting voort. Voor het ministerie is het een uitdaging om Almere met deze
groei leefbaar en veilig te houden, maar ook de infrastructuur en voorzieningen
moeten toereikend zijn voor een groeiend Almere. Daarbij wordt uitgegaan van
een hoog stedelijke ontwikkeling aan de westkant van de stad met een IJmeerlijn als stip op de horizon. Dit alles gebeurt met een adaptieve aanpak; zonder
vaste einddatum, op basis van de concrete marktvraag. Het Markermeer-IJmeer
groeit uit tot een omvangrijk natuur- en recreatiegebied, van essentiële waarde
voor de aantrekkingskracht van de regio. Ook zal de bereikbaarheid van de regio
verder worden verbeterd met de uitbreiding van de weg en het spoor tussen
Schiphol, Amsterdam en Almere. Zo krijgt Almere een betere aansluiting op het
hart van de metropoolregio Amsterdam.

Tijdelijke Waterberging Groene Daken
Contactpersoon: Joep van Leeuwen, Senior Consultant,
Gemeente Rotterdam
Thema: Mobiliteit
Periode: Nog uit te voeren (Verwachte start in de loop van 2014)
Rolindeling: Beleidmaker
Rolniveau: Consulterend
Overheidslaag: Lokaal
Het project Groene Daken komt voor uit de ambities van de gemeente Rotterdam op het gebied van waterkwaliteit en waterhuishouding. Dit project past
in het beleid van de gemeente Rotterdam: Stadsvisie 2030. Dit beleid heeft als
doel om Rotterdam een aantrekkelijke woon- en werkstad te maken, waar burgers en bedrijven zich graag blijvend willen vestigen. Momenteel is dit project
in uitvoering. Groene Daken richt zich op het inrichten van daken van woningen in Rotterdam met groene begroeiing. Dit biedt bewoners betere isolatie
(sociale waarde), geeft de stad een groener imago en mogelijk verbetering van
luchtkwaliteit (ecologische waarde), en zorgt voor minder overstroming van de
riolering, wat op termijn kosten spaart (ﬁnanciële waarde). Momenteel bevindt
dit project zich nog in de bedenk- en planningsfase. Het plan is om in de loop van
2014 van start te gaan.
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Stedennetwerk Stadslandbouw
Contactpersoon: Rosanne Metaal, Senior Beleidsadviseur,
Ministerie van Economische Zaken
Thema: Voedsel
Periode: 2011 – Heden
Rolindeling: Actor in samenleving
Rolniveau: Samenwerken
Overheidslaag: Landelijk
Het Stedennetwerk Stadslandbouw is een landelijk netwerk van gemeentelijke pioniers in de stadslandbouw dat deelnemers een platform en netwerk
biedt voor uitwisseling van kennis en ervaring. Het Stedennetwerk is niet direct
gericht op het voortbrengen van speciﬁeke projecten, maar op het verzamelen van kennis- en ervaringsuitwisseling over het onderwerp stadslandbouw.
Het Stedennetwerk Stadslandbouw is een samenwerking van 22 Nederlandse
gemeenten die gezamenlijk ruimte bieden binnen hun gemeente aan stadslandbouwinitiatieven en deze initiatieven steunen door middel van experimenteerruimte, fysieke ruimte, netwerkverbinding en beleidsruimte. Vanuit het
Stedennetwerk Stadslandbouw worden bijeenkomsten, workshops, en verdiepingsgroepen georganiseerd binnen de aangesloten gemeenten.

Blauwe Zorg
Contactpersoon: Guy Schulpen, Medisch Directeur, Zorg In Ontwikkeling (ZIO)
Thema: Zorg
Periode: 2012 – Heden
Rolindeling: Beleidmaker
Rolniveau: Faciliterend
Overheidslaag: Lokaal
ZIO heeft in samenwerking met zorgverzekeraar VGZ in 2012 het conceptmodel Blauwe Zorg gelanceerd. Blauwe Zorg is een regio-experiment om duurzame
zorg vorm te geven in Maastricht en Heuvellanden en fungeert als proeftuin
van het ministerie van VWS. Dit regio-experiment is opgezet vanuit de notie
dat de zorg op termijn onbetaalbaar wordt. Momenteel wordt er gewerkt met
inefficiënte zorg vanuit inefficiënte organisaties. Deze zorg moet duurzamer en
met meer verantwoording voor het verlenen van zorg als totaalconcept naar
patiënten toe. ZIO fungeert binnen Blauwe Zorg als een eerstelijns collectief
voor interventies binnen diverse thema’s. Het experiment in Maastricht en
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Heuvelland is gefundeerd op duurzaamheid en gedragsverandering middels
twee pijlers: (1) Het succes van het regio-experiment is afhankelijk van tastbare
resultaten, en (2) het succes van het regio-experiment is afhankelijk van een fundamentele verandering van attitude van bestuurders, zorgverlener én patiënt.
De tastbare resultaten van Blauwe Zorg komen tot uiting via diverse projecten/
business casussen met zorginnovaties.

Zorgcirkels Zuidoost-Brabant
Contactpersoon: Jacqueline Kuppens, voormalig wethouder/raadslid
gemeente Eindhoven
Thema: Zorg
Periode: 2009 – heden
Rolindeling: Beleidmaker
Rolniveau: Faciliterend
Overheidslaag: Lokaal
Dit project is bottom-up gestart vanuit Lunetzorg Eindhoven. Een zorgcirkel
is een samenwerkingsverband van dienstverlenende organisaties die gezamenlijk lokaal invulling geven aan zorgbehoeften van patiënten. In cliëntomgevingen worden zorgdomotica geïnstalleerd - alarmknop, telefoon, et cetera – die bij
calamiteiten gebruikt kunnen worden om een algemene centrale te signaleren.
De centrale staat tussen zorg- en hulpverleners in en bepaalt welke ‘zorgdienst’ zij kan inschakelen voor de melding, bijvoorbeeld het nachtzorgteam
of hulpdiensten. Het management van zorglocaties bepaalt de behoefte aan
medewerkers tijdens de nacht. Een of enkele medewerkers worden ingezet voor
meerdere zorgorganisaties. Middels dit project wordt, naast betere op patiënten afgestemde zorg, alleen al 2 miljoen euro personeelslasten per jaar bespaard
in Zuidoost-Brabant. De gemeente heeft bij dit project niet faciliterend opgetreden, maar heeft gezorgd voor ruimte en begrip om dit project uit te voeren
binnen het beleid.

Dijk Denken
Contactpersoon: Ferdinand Kiestra, Innovator, Waterschap Aa en Maas
Thema: Burgerparticipatie
Periode: 2013
Rolindeling: Actor in samenleving
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Rolniveau: Delegerend
Overheidslaag: Lokaal
In het project DijkDenken past Waterschap Aa en Maas crowdthinkingtoe
om goede ideeën te werven voor meervoudige waardecreatie met bestaande
dijken van het Waterschap. Hieruit zijn diverse uitgewerkte innovatieve en
duurzame concepten voortgekomen, zoals het bouwen van een pier met horeca
en recreatiegelegenheid in de uiterwaarden bij Den Bosch of om dijkgrond in te
laten zaaien door omwonenden of hier logo’s in te maaien als bedrijfslogo’s of ter
verfraaiing van de omgeving.

Power2Nijmegen
Contactpersoon: Anne Pronk, Adviseur, Royal HaskoningDHV
Thema: Burgerparticipatie
Periode: 2012 – heden
Rolindeling: Actor in samenleving
Rolniveau: Faciliterend
Overheidslaag: Lokaal
Power2Nijmegen, gestart in 2012, is een co-creatieproces waarbij 200 Nijmeegse partijen zijn aangesloten. Het project is opgericht vanuit de gedachte
om Nijmegen in 2045 klimaatneutraal te maken. Uit brainstormsessies over
allerhande duurzaamheidsonderwerpen – windenergie, zonne-energie, biomassa, warmte, onderwijs, et cetera - zijn themawerkgroepen voortgekomen.
Royal HaskoningDHV fungeert hierbij als projecttrekker.
Afgeronde projecten zijn:
Biovergister ARN, biogasinstallatie voor opwekken groengas te gebruiken
voor regionaal busvervoer; Haalbaarheidsonderzoek windturbines gericht op
plaatsingsgebieden van windmolens binnen Regio Nijmegen en op benodigd
materiaal en kostenplaatje;
Zonnepark Nederland, gericht op het collectief plaatsen van zonnepanelen
op bedrijfs- of instellingsdaken ten behoeve van burgers. Meer info over de
afgeronde projecten en het proces van Power2Nijmegen is te vinden via de link:
http://power2nijmegen.com/

Roof Garden Arnhem
Contactpersoon: Betty Jacobi, Bestuursadviseur, Gemeente Arnhem

92

a ppendi x ii: ov er zicht va n c a sus sen

Thema: Burgerparticipatie
Periode: Elk jaar vanaf 2012
Rolindeling: Beleidmaker
Rolniveau: Faciliterend
Overheidslaag: Lokaal
Roof Garden Arnhem, opgericht in 2012 door een club jonge ondernemers
uit Arnhem, is een jaarlijkse manifestatie waarbij afwisselend op verschillende
locaties tijdelijk een mobiele daktuin georganiseerd wordt die dient als sociale
ontmoetingsplek voor jong en oud. Deze manifestatie vindt plaats op daken
van publieke gebouwen en bedrijfsgebouwen. Roof Garden draait voor het
grootste deel op vrijwilligers en inbreng van middelen van bedrijven, burgers en
gemeente. De gemeente Arnhem ondersteunt Roof Garden via vergunningen en
via meedenken in concept en uitvoering.

Staatsbosbeheer Picknicktafel
Contactpersoon: Henk Wanningen / Ilse van Veen, Senior Hoofd
Productgroep / Projectmedewerker, Staatsbosbeheer
Thema: Burgerparticipatie
Periode: 2012
Rolindeling: Actor in samenleving
Rolniveau: Samenwerken
Overheidslaag: Lokaal
Proces gestart vanuit de ambitie om aan de slag te gaan met hout van
eigen bodem (in plaats van importhout). Hieruit zijn picknicktafels en bankjes
voortgekomen die particulieren kunnen kopen en die geplaatst zijn op publieke
spots binnen staatsbosbeheer gronden. Bij dit project is bewust gekeken naar
de wensen vanuit de omgeving, van waaruit vervolgens de procesketen ‘omgekeerd’ is doorlopen (externe behoeftes > visie en capaciteiten Staatsbosbeheer >
aansluiting partijen > productontwikkeling).

Verdienen duurzaamheidspunten voor eindejaarsuitkering
Contactpersoon: Peter Willems, Programmamanager Duurzaamheid,
Waterschap Rivierenland
Thema: Burgerparticipatie
Periode: 2013
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Rolindeling: Eigen bedrijf
Rolniveau: Gesloten
Overheidslaag: Lokaal
Project geïnitieerd om bewustwording van collega’s te creëren en hen te
stimuleren om een eigen overtuiging te vormen en vanuit die eigen overtuiging
te gaan denken en werken. Waterschapmedewerkers kunnen intern duurzaamheidspunten verdienen voor hun eindejaarsuitkering door ‘duurzame’ acties te
doen binnen hun werk en daarbuiten. Dit omvat duurzaamheidsmaatregelen
binnen projecten of taken waar zij bij betrokken zijn, maar ook zaken als reizen
met het OV in plaats van met de auto, of de trap gebruiken in plaats van de lift.

Zaaiproject Alblasserwaard
Contactpersoon: Peter Willems, Programmamanager Duurzaamheid,
Waterschap Rivierenland
Thema: Burgerparticipatie
Periode: 12 oktober 2013
Rolindeling: Actor in samenleving
Rolniveau: Faciliterend
Overheidslaag: Lokaal
Initiatief, door burgers zelf aangedragen, om braakliggende terreinen, kades,
bermen langs provinciale wegen en ﬁetspaden in te zaaien met een streekeigen kruiden- en bloemenmengsel. Vanuit het waterschap is de grond en het
zaaimengsel beschikbaar gesteld; de burgers gaan hier mee aan de slag. Op deze
manier wordt er naast meer biodiversiteit in de regio een mooie ‘kleurrijke’ weg
voor de gebruikers gecreëerd. Daarnaast zorgt dit ook voor imagoverbetering
van het waterschap.

94

Appendix III: Documentenover zicht
Burgerparticipatie

Inventarisatie van rapporten en documenten tussen 1990 – 2014
(1)

Adriaansens, H., (1990). De participatiestaat: een nieuw verbond van arbeid
en welzijn. Utrecht: Lemma. (boek niet meer verkrijgbaar – alleen
tweedehands).

(2)

Ahmic, A. (2013). Samen winnen; Een bestuurskundig onderzoek naar succesvolle
samenwerking tussen bewoners en gemeenten bij bewonersinitiatieven. Scriptie.
Utrecht: USBO, UU.

(3)

Albeda, H. (2009). Borgen van burgerparticipatie in de P&C cyclus; De harde kant
van burgerparticipatie. Utrecht: uitgave in eigen beheer.
http://www.verantwoording.nl/Control_rapportdef.pdf

(4)

Ankeren, M. van, Tonkens, E en Verhoeven, I. (2010). Bewonersinitiatieven
in de krachtwijken van Amsterdam, een verkennende studie. Amsterdam:
Hogeschool van Amsterdam/Universiteit van Amsterdam.
http://www.collective-action.info

(5)

Adviesraad Wetenschaps- en Technologiebeleid (2014). De Kracht van Sociale
Innovatie. Den Haag: ATW. http://www.awt.nl/upload/documents/
publicaties/tekst/De-kracht-van-sociale-innovatie.pdf

(6)

Bentayeb, B. en Kalkan, L. (2007). Burger aan het roer.
http://nicis.platform31.nl

(7)

Berlo, D. van (2012). Wij, de overheid; Cocreatie in de netwerksamenleving.
download www.ambtenaar20.nl

(8)

Boer, N. de en Lans, J. van der (2013). Burgerkracht in de wijk.
http://www.platform31.nl/publicaties/burgerkracht-in-de-wijk

(9)

Boer, N. de en Lans, J. van der (2011). Burgerkracht. RMO. www.kennisbank.
platform31.nl

(10) Denters, B., Tonkens, E., Verhoeven, I. en Bakker, J. (2013). Burgers maken hun
buurt. http://www.platform31.nl/uploads/attachment_ﬁle/41/Publicatie_
Burgers_maken_hun_buurt.pdf
(11)

Engbersen, R, Schaar, M. van der, en Schreuders, H. (2013). Zelforganisatie
gaat niet vanzelf. http://www.platform31.nl/publicaties/
zelforganisatie-gaat-niet-vanzelf
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(12) GreenWish (2012). Nieuwe Verdienmodellen voormaatschappelijke initiatieven,
Een project in opdracht van het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling van
Agentschap NL. www.lerenvoorduurzameontwikkeling.nl
(13) Hajer, M. (2011). De Energieke Samenleving. Den Haag: PBL.
www.pbl.nl/publicaties
(14) Hurenkamp, M., Tonkens, E., en Duyvendak, J. (2006). Wat burgers bezielt;
Een onderzoek naar burgerinitiatieven. Amsterdam/Den Haag: UvA /
NICIS Kenniscentrum grote steden. www.collective-action.info
(15) Hurenkamp, M. en Tonkens, E. (2008) Wat vinden burgers zelf van burgerschap?
Burgers aan het woord over binding, loyaliteit en sociale cohesie. Den Haag:
Nicis kenniscentrum Grote Steden. http://nicis.platform31.nl
(16) Huygen, A. (2012). Condities voor zelforganisatie. Verwey-Jonkerinstituut,
Wmo Kenniscahier 18. http://nicis.platform31.nl http://nicis.platform31.
nl/ Wat_doen_wij/Verspreiding/Docbank/Bestuur/Participatie/
Burgerparticipatie/Voorwaarden_voor_zelforganisatie en
http://www.verwey-jonker.nl/participatie/publicaties/zorg/condities_
voor_zelforganisatie
(17) Hillen, M., Panhuijsen, S. en Verloop, W. (2014). Iedereen Winst. Samen met
de overheid naar een bloeiende sociale enterprise sector. Amsterdam: Social
Enterprise NL. www.social-enterprise.nl
(18) Hoensel, P. van (2008). Partij Voor Eenvoud. Den Haag: SDU.
(19) Jager- Vreugdenhil, M. (2014). Geef ze de Ruimte. Onderzoek naar slaag- en
faalfactoren van burgerinitiatieven in Gelderland. Centrum voor Samenlevingsvraagstukken. www.gh.nl
(20) Kabinet Rutte II, Troonrede 2013. www.rijksoverheid.nl
(21) Klopstra, A. en Schuurs, R. (2013). De rol van lokale overheden bij lokale
duurzame energie-initiatieven. Den Haag: Rijkswaterstaat.
www.rijkswaterstaat.nl
(22) Lans, J. van der (2011). Loslaten, vertrouwen, verbinden - Over Burgers en Binding.
http://ambtenaar20.ning.com
(23) Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (2013). Werken aan
burgernabijheid; Handreiking voor structurele samenwerking met uw inwoners bij
burgerparticipatie en overheidsparticipatie. Den Haag: MIN BIZA.
www.rijksoverheid.nl
(24) Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (2010). Help een
burgerinitiatief. Den Haag: MIN BIZA. www.rijksoverheid.nl
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(25) Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (2013).
De Doe-Democratie: Kabinetsnota ter stimulering van een vitale samenleving.
Den Haag: MIN BIZA, www.rijksoverheid.nl
(26) Moor, , T. de (2013). Homo Cooperans. In voor collectieve actie en de solidaire
samenleving. Utrecht: Universiteit Utrecht, oratie.
http://www.collective-action.info/sites/default/ﬁles/webmaster/_PUB_
Homo-cooperans_NL.pdf
(27) Nijssen, A. (2013). Verdienmodel of dien model? Van een parasitaire kenniseconomie naar een kenniseconomie met reële toegevoegde waarde. Netwerk
Politieke Innovatie (NPI). https://npi.pleio.nl
(28) Noordegraaf, M. en Van Lierop, K. (2007). Duurzaam Besturen. Den Haag:
Leren voor Duurzame Ontwikkeling.
www.lerenvoorduurzameontwikkeling.nl
(29) Peeters, B. (2012). Burgerparticipatie in de lokale politiek. Amsterdam:
Prodemos.
http://www.prodemos.nl/Media/Files/Monitor-Burgerparticipatie-2012/
(30) Planbureau Leefomgeving PBL (2012). Vertrouwen op burgers. Den Haag: PBL.
www.pbl.nl/publicaties
(31) Planbureau Leefomgeving PBL (2013). Vergroenen en Verdienen: op zoek naar
kansen voor de Nederlandse economie. Den Haag: PBL. www.pbl.nl/publicaties
(32) Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling RMO (2013). Terugtreden is
vooruitzien. Den Haag: RMO. www.adviesorgaan-rmo.nl
(33) Raad voor het openbaar bestuur ROB (2010). Vertrouwen op Democratie.
Den Haag: ROB. www.rob-rfv.nl
(34) Schiller, H. (2013). De kunst van het verbinden. Burger in de netwerksamenleving.
http://kennisbank.platform31.nl/pages/29186/De-kunst-van-het-verbinden.
html (recensie)
(35) Steen, M. van der, Twist, M. van, Chin-A-Fat, N. en Kwakkelstein, T. (2013).
Pop-up publieke waarde: overheidssturing in de context van maatschappelijke
zelforganisatie. NSOB. http://nicis.platform31.nl
(36) Steen, M. van der, Twist, M. van (2008). Op weg naar de Doe het Zelf
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Appendix IV: Begrippenlijst Burgerparticipatie

De literatuurverwijzingen in deze begrippenlijst zijn afkomstig uit het
Documentenoverzicht Burgerparticipatie van Jonker & Traag (2014). Dit documentenoverzicht is opgenomen in Appendix III. Speciﬁeke verwijzingen naar
bronnen afkomstig uit de literatuur van Jonker & Traag (2014) zijn aan het einde
van deze appendix opgenomen.
Burgerparticipatie
Denters (2002, in Ahmić, 2013) onderscheid Politieke participatie versus civiele
participatie.
Politieke participatie gaat over de deelname van burgers aan het politiek-bestuurlijke collectieve besluitvormingsproces van de lokale overheid. Een voorbeeld
hiervan is deelname van burgers aan een inspraakavond in de gemeenteraad.
Burgerparticipatie komt tot uiting in ‘allerlei vormen van deelname van de
burger aan de besluitvorming, variërend van een geringe tot een zeer grote deelname aan en invloed op besluitvorming’ (Marissing, 2007: 34, in Ahmić, 2013).
Civiele burgerparticipatie gaat over activiteiten die burgers zelf ondernemen
zonder daarbij een beroep te doen op de lokale overheid, bijvoorbeeld door een
sportdag in de wijk te organiseren.
Burgerparticipatie gaat om het overdragen van overheidstaken aan de gemeenschap, in georganiseerde verbanden of aan individuele burgers (Tonkens, 2009).
Burgers raken inhoudelijk betrokken bij de opbouw van een maatschappelijke
structuur en nemen verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving (Klopstra &
Schuurs, 2013). Burgerparticipatie is een manier van beleidsvoering waarbij burgers, individueel of georganiseerd, direct of indirect de kans krijgen invloed uit te
oefenen op de ontwikkeling, uitvoering en/of evaluatie van beleid (Peeters, 2012).
Bewonersinitiatieven
Bewonersinitiatieven worden soms ook geduid als burgerinitiatieven. Burgersinitiatieven zijn collectieve activiteiten van burgers die zich richten op het verbeteren van de kwaliteit van de buurt op het gebied van leefbaarheid en veiligheid.
Bewoners bepalen zelf wat ze willen, hoe ze dat willen bereiken en wanneer ze
dat doen. Gemeenten en instellingen hebben daarbij een stimulerende, faciliterende of een coproducerende rol (Denters et al., 2013). Bij bewonersinitiatieven
zetten bewoners zich in voor een maatschappelijk relevant doel of een publiek
belang door zelf iets te doen binnen het publieke domein (Oude Vrielink & Verhoeven, 2011, in Ahmić, 2013).
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Burgerinitiatieven
Burgerinitiatieven worden soms ook geduid als bewonersinitiatieven. Met de
term burgerinitiatief kan gedoeld worden op (1) het ‘beleidsmatige’ burgerinitiatief, het recht van burgers om een onderwerp op de agenda van de volksvertegenwoordiging te plaatsen (Ahmić, 2013), en (2) burgerinitiatieven als nieuwe
vormen van maatschappelijk initiatief, waarbij bewoners de handen ineen slaan
en samen iets organiseren (Ahmić, 2013) of een initiatief van één of meer burgers
dat onverplicht wordt opgestart ten behoeve van anderen of de samenleving
(Min BIZA – Help een burgerinitiatief, 2010).
Burgerinitiatieven zijn initiatieven van bewoners die zelf verantwoordelijkheid
nemen voor zaken die zij belangrijk vinden in de samenleving, vanuit een bereidheid om zich in te zetten voor het algemeen belang (WRR, 2012; Jager-Vreugdenhil, 2014). Burgerinitiatieven worden ook wel gezien als een bijzondere vorm van
de civil society (Hurenkamp et al., 2006)
Participatiesamenleving
Geen deﬁnitie of uitleg vindbaar (rapport uit 1990 niet beschikbaar).
Spontaan burgerschap
Het idee dat burgers zelf actiever worden naarmate de overheid zich meer
terugtrekt, en pas echt actief worden als de overheid uit beeld is (Hurenkamp et
al., 2006).
Doe-Democratie
Doe-democratie is een vorm van meebeslissen door simpelweg te doen. Door
concrete zaken in het publieke domein zelf (als burgers en bedrijven) of samen
met de publieke instanties op te pakken (Min BIZA, 2013).
Participatiedemocratie
De doe-democratie is in beginsel een participatiedemocratie: het participeren,
het meedoen van burgers in het publieke domein staat voorop (Van de Wijdeven
& Hendriks, 2010).
Burgerkracht
De door Van der Lans en De Boer (RMO, 2011 en 2013) gebruikte term burgerkracht
– die zij nergens precies deﬁniëren – wijst op het ruimte maken voor burgers
tegenover professionals en instituties om invloed uit te kunnen oefenen op het
gebied van zorg en welzijn (Van der Zwaard & Specht, 2013).
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Energieke samenleving
Een samenleving van mondige burgers en met een ongekende reactiesnelheid,
leervermogen en creativiteit (Hajer, 2011, p.9).
Zelforganisatie
Een groep die georganiseerd is rond een bepaald probleem. De leden van de
groep hebben zelf met dit probleem te maken en kunnen de samenwerking met
de overheid opzoeken (Encyclopedia, in Van der Schaar & Schreuders, 2012).
Zelforganisatie is een duurzaam maatschappelijk initiatief van burgers, dat is
ontstaan los van instituties, waarbij verantwoordelijkheid en zelforganiserend
vermogen voor een belangrijk deel in handen blijft van de initiatiefnemers
(Huygen, 2012).
Het opkomen en ontstaan van initiatieven die hun oorsprong vinden in verbindingen binnen de maatschappij, die los staan van overheid en andere reguliere
instanties en daar pas in een later stadium eventueel verbindingen mee aan
gaan (Huygen, 2012).
Maatschappelijke initiatieven
Burgers die zelf het heft in handen nemen en daarbij een publiek doel nastreven
(WRR, 2012). Van een maatschappelijk initiatief is sprake indien één of meerdere
burgers en/of rechtspersonen een initiatief nemen ten behoefte van anderen of
de samenleving (Min BiZa – Help een burgerinitiatief, 2010).
Zelfredzame burger
Geen deﬁnitie of uitleg vindbaar.
Bewonersparticipatie
Programma’s die opgezet worden vanuit de overheid waarbij burgers mogen
meepraten of meedoen om hen te betrekken bij hun leefomgeving (WRR, 2012).
Actief burgerschap
Behelst het (leren) deelnemen aan en verantwoordelijkheid dragen voor de
publieke zaak (Stichting Actief Burgerschap, in Van der Schaar & Schreuders,
2012).
Actief burgerschap gaat om mensen die zelf initiatief nemen om iets in hun
omgeving op te pakken (Wanna, 2008, in Steen et al, 2013).
Actief burgerschap is actieve zorg voor de leefbaarheid van de leefomgeving
(Dekker & De Hart, 2002, in Van der Sluis & Van der Land, 2009).
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Sociaal ondernemerschap
Sociaal ondernemerschap gaat om bottom-up initiatieven met een (bescheiden)
winstoogmerk en ondernemerschap als kenmerk (Schulz et al, 2013, in Steen et
al., 2013).
Overheidsparticipatie
Initiatieven die burgers en ondernemers opzetten waarbij de overheid mogelijk
wordt betrokken (Van der Schaar & Schreuders, 2012).
Burgerbetrokkenheid
De wijze waarop personen invulling geven aan hun politieke en publieke
identiteit (WRR, 2012). Hierbij bestaan drie ‘velden’ van burgerbetrokkenheid:
beleidsparticipatie, maatschappelijke participatie, maatschappelijk initiatief
(WRR, 2012).
Civil Society
De diversiteit aan instellingen, organisaties en sociale bewegingen waarbinnen
burgers maatschappijgerichte activiteiten ondernemen (Vlaanderen.be, 2012,
in WRR, 2012).
Het institutionele domein van vrijwillige associaties, waar we publieke opinievorming en de vorming van sociaal kapitaal van verwachten (Dekker, 2002, in
Hurenkamp et al., 2006).
Vermaatschappelijking
De productie van publieke waarde komt steeds meer in het onderste deel van
de driehoek te liggen (gemeenschap – markt), waarbij de overheid de centrale
positie in het publieke domein verlaat of deelt met anderen (Steen et al., 2013).
Sociale innovatie
‘Sociale innovaties zijn nieuwe oplossingen (producten, diensten, modellen,
markten, processen et cetera) die tegelijkertijd tegemoetkomen aan een sociale
behoefte (op een effectievere manier dan bestaande oplossingen) en leiden
tot nieuwe (of verbeterde) capaciteiten en relaties en een beter gebruik van
resources (The Young Foundation, 2012, in Adviesraad Wetenschaps- en Technologiebeleid, 2014).
Doe-het-zelf-democratie
Geen deﬁnitie of uitleg vindbaar.
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Participatie
Participatie is een proces waarin stakeholders invloed hebben op en delen in de
controle over initiatieven en de besluiten en middelen die hen raken (Albeda,
2009).
Participatiemakelaar
Geen eenduidige deﬁnitie, maar over het algemeen bestaan haar of zijn taken
uit het ophalen van ideeën, het bespreken van aanvragen, het aanscherpen van
ideeën, begeleiden/ondersteunen van ideeën (Van Ankeren et al., 2010).
Zelfregulering
Van zelfregulering is sprake als zelfsturing gepaard gaat met het opstellen,
het uitvoeren en/of het handhaven van regels en afspraken. Dit betekent dat
burgers niet alleen zelf verantwoordelijkheid nemen voor het oplossen van een
probleem, maar dat zij daarnaast ook meewerken aan het opstellen, uitvoeren
en/of handhaven van regels (De Meere & Boonstra, 2006, in Bentayeb & Kalkan,
2007). Van zelfsturing is sprake wanneer een groep in de samenleving zelf verantwoordelijkheid neemt of krijgt voor het oplossen van een maatschappelijk
probleem.
Cocreatie
Samenwerking in netwerken of netwerksamenwerking, waarbij door verschillende partijen wordt bijgedragen aan een gezamenlijk resultaat (Van Berlo,
2012).
Improvisatiemaatschappij
Geen deﬁnitie of uitleg vindbaar.
Vernieuwende participatie
Geen deﬁnitie of uitleg vindbaar.
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Appendix V: Dataver z ameling en methodologie

In dit Working Paper zijn twee verschillende methoden gebruikt om te verhelderen wat het begrip NBM inhoudt als we kijken naar het totale overheidsdomein,
en om te verhelderen wat de connectie is tussen NBMs vanuit het overheidsdomein en NBMs vanuit de samenleving: (1) Twee rondes van open interviews
en (2) een documentstudie en documentinventarisatie gericht op het begrip
Burgerparticipatie.
Middels het houden van open interviews met diverse ambtenaren en interims
die werken in opdracht van de overheid is via een vast, vooropgesteld interviewprotocol een eerste verkenning uitgevoerd naar NBMs en de overheid. Het interviewprotocol is grotendeels gebaseerd op het interviewprotocol uit voorgaand
NBM onderzoek (Jonker, 2013b). Omdat het huidige onderzoek ten principale
om een exploratieve en kwalitatieve aanpak gaat, is er voor gekozen om bewust
open vragen op te nemen in het interviewprotocol. Op deze wijze wordt een
volledig en ‘natuurgetrouw’ beeld verkregen van de vertelling van de respondent. Het interviewprotocol bevat vragen hoofdzakelijk gericht op informatie
over de inhoud en het proces van mogelijke NBMs binnen het overheidsdomein;
de rol van de overheid bij deze NBMs en in de samenleving; opgedane ervaring
van contactpersonen bij deze NBMs. Per interview wordt een verslag opgesteld.
Dit verslag wordt ter controle voorgelegd aan de respondent. De gecorrigeerde
versie van dit verslag is opgenomen voor dit onderzoek.
De eerste interviewronde heeft plaats gevonden in de periode november 2013
en januari 2014. Na een evaluatie van de eerste interviewronde is er besloten
om een tweede interviewronde af te nemen. De tweede interviewronde heeft
plaatsgevonden in de periode januari 2014 tot en met april 2014. In de tweede
interviewronde is een verkenning uitgevoerd naar speciﬁeke thema’s die in de
eerste interviewronde onderbelicht bleken en is er met respondenten speciﬁeker gesproken over de rol die de overheid inneemt als het gaat om NBMs die ontstaan vanuit de samenleving. De geïnterviewden zijn geïdentiﬁceerd op basis
van een zogeheten sneeuwbalsteekproef. Bij een sneeuwbalsteekproef wordt
er via initiële respondenten verder contact gelegd met andere respondenten
die mogelijk aansluiten bij het onderzoek. Op deze manier wordt de steekproef
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steeds groter en ontstaat er een ‘sneeuwbaleffect’ (Morgan, 2008). Een sneeuwbalsteekproef is een optimale techniek wanneer de populatie moeilijk te vinden
of te bereiken is, een gegeven dat zeker opgaat als we zoeken naar NBMs.
Parallel aan de tweede interviewronde is een documentinventarisatie gestart
rond het begrip Burgerparticipatie. Het begrip burgerparticipatie is een veelvoorkomend begrip in handreikingen, nota’s, beleidsdocumenten en onderzoeken en wordt vaak genoemd in samenhang met begrippen als Energieke
samenleving, Burgerkracht, Maatschappelijke initiatieven en Burgerbetrokkenheid. Deze inventarisatie is uitgevoerd door Jonker & Traag (2014, opgenomen
in Appendix III) via rapporten en documenten in de periode van 1990 tot en met
2014. De inventarisatie heeft geresulteerd in een documentenoverzicht van 50
documenten.
Met het documentenoverzicht van Burgerparticipatie is een inhoudelijke documentstudie gestart. In deze documentstudie is een verkenning gemaakt naar de
deﬁnitie van het begrip Burgerparticipatie, de deﬁnitie van andere aanverwante
begrippen die grofweg betrekking hebben op dezelfde lading, de context waarin
deze begrippen gebruikt worden, en de mogelijke samenhang tussen deze
begrippen. Deze verkenning is gemaakt door met behulp van het onderzoekssoftware programma Mendeley (www.mendeley.com) een analyse te maken
met het woord Burgerparticipatie als centrale term en alle afkortingen hiervan.
Dit in combinatie met varianten op het woord -deﬁnitie en afkortingen hiervan
en het woord -initiatief. Bij de analyse is tevens gekeken naar de context waarin
‘hits’ van de zoekfunctie zich bevonden (rapport, document, et cetera). Op deze
wijze is een contextmatig beeld ontstaan van de geïnventariseerde begrippen
die samenhangen met het begrip Burgerparticipatie.
Een volledig overzicht van de geïnterviewde personen voor dit Working Paper,
compleet met functie en organisatie, is opgenomen in Appendix I.
Tijdens de eerste en tweede interviewronde hebben er in totaal 29 interviews
plaatsgevonden. In de eerste interviewronde hebben er 16 interviews plaats
gevonden. Van deze 16 interviews hebben 6 interviews plaats gevonden bij
waterschappen en 5 interviews bij gemeenten. De andere interviews hebben plaats gevonden bij Staatsbosbeheer, de Provincie Noord-Brabant, Regio
Rivierenland, Vereniging GDO, en Royal HaskoningDHV.
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In de tweede interviewronde hebben 13 interviews plaats gevonden. Van deze 13
interviews hebben 5 interviews plaats gevonden bij ministeries en 3 interviews
bij gemeenten. De andere interviews hebben plaats gevonden bij Rijkswaterstaat, Regio Noord Veluwe, en met enkele niet-ambtenaren.
Tijdens de documentstudie over Burgerparticipatie is er ook contact gelegd met
enkele personen om de relatie te verhelderen tussen het begrip Burgerparticipatie en het concrete uitvloeisel van dit begrip in bijvoorbeeld activiteiten, actiepunten, of adviespunten. Deze personen werken bij verenigingen die zorgen
voor verbinding tussen burgers en overheid of zijn als burger of ZZP’er betrokken
bij maatschappelijke initiatieven.
Tot slot hebben er enkele gesprekken plaats gevonden met de partners die
dit Working Paper mede mogelijk hebben gemaakt. Deze personen zijn actief
betrokken geweest bij het uitzetten en inrichten van het onderzoek naar NBMs
binnen de overheid. Zij hebben een actieve bijdrage geleverd in het meedenken en opzetten van dit onderzoek en het aandragen van mogelijke contactpersonen. Met hen is ook gesproken over mogelijke NBMs binnen hun eigen
organisatie.
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Nieuwe Business Modellen bij de Overheid
Net als burgers en bedrijven komt de overheid steeds meer voor
de uitdaging te staan hoe zij zelf richting een duurzame economie
kan ontwikkelen. Tegelijkertijd heeft zij ook de taak om innovatieve bewegingen en processen te ondersteunen in de samenleving. In deze publicatie wordt verslag gedaan van een exploratief
onderzoek naar hoe de overheid op verschillende bestuurlijke
niveaus vorm en inhoud aan deze dubbele taakstelling geeft.
Innovatie ‘buiten’ vraagt om innovatie ‘binnen’. Dat vraagt om
een overheid als boegbeeld en als voorbeeld van duurzaam
organiseren. Dat zou moeten leiden tot ‘anders’ organiseren bij
de overheid – landelijk, regionaal en lokaal. De broedplaats voor
het nieuwe ligt in het lokale. Burgers verdienen vertrouwen.
Generieke protocollen maken ruimte voor eigen lokale invulling
op basis van samenwerking tussen burgers en ondernemende
ambtenaren. Succesverhalen zijn daar aan te danken. Ze werken
samen aan een transitie, ieder op hun eigen wijze.
Pilots laten zien dat transitie geen vast protocol kent. Het
stimuleren van lokale innovaties kan leiden tot verschillen
tussen straat, wijk en stad. Ruimte voor dat verschil in invulling,
een andere rol, en innovatie binnen de overheid tonen een trend
naar een samenleving van verschil. Die ontwikkeling staat
mogelijk op gespannen voet met het gelijkheidsbeginsel.
Het transitievermogen van de overheid berust vooral bij (individuele) ondernemende ambtenaren die in weerwil van ‘het apparaat’ en ‘de regels’ projecten van de grond krijgen en veranderingen realiseren. De kracht van de overheid is dat ze eigen mensen
de ruimte biedt en ondersteunt in het werken aan dat verschil.
Deze discussienota biedt inzicht, advies en ‘food for thought’
als bijdrage in de transitie naar een nieuwe, moderne overheid.

