
VERNIEUWEND SAMENWERKEN

Programma:

14.00-14.05 - Welkomstwoord
14.05-14.35 - Presentatie resultaten onderzoek
14.35-14.45 - Kritische re�ecties
14.45-15.30 - Paneldiscussie + vragen
15.30-15.45 - Pauze + verplaatsen naar deelsessies
15.45-16.30 - Deelsessies
16.30-17.00 - Agenda voor de toekomst
17.00- Borrel bij DaZo
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ACHTERGROND VAN PROJECT
Ontmoeting via Groene Brein
Samenwerking tussen initiatief en gemeente
moeizaam
Hoe breed wordt die ervaring gedeeld?
Hoe kunnen we verbeteren?



RESULTAAT VAN EEN

SAMENWERKING

Met in het bijzonder dank aan: Sharon Branse, Marit Buzing, Myrthe Rosanne Frankhuijzen,
Leanne Heijboer, Tessa van Maurik, Mireille Treffers, Noud Veldschoten



OPZET VAN ONS ONDERZOEK
Primaire focus: Relaties tussen (wijk)initiatieven en
gemeenten
Meervoudige waardecreatie
16 casussen verspreid over het land
49 interviews

28 vertegenwoordigers van initiatieven
21 ambtenaren



VRAGEN
Welke soorten relaties komen we tegen?
Welke spanningen doen zich daarin voor?
Welke best practices zien we in onze casussen?



SOORTEN RELATIES
1. Overheidssteun
2. Opdrachtgever-opdrachtnemer
3. Partnerschap
4. Onafhankelijke initiatieven

Overheidsparticipatie?



SPANNINGEN
Het wil nog wel eens schuren:

Discontinuïteit
Fragmentatie en verkokering
Legitimiteit van initiatieven
Botsende logica's
Financiële afhankelijkheid
Onbekende wateren



DISCONTINUÏTEIT

Ambtenaar

“Soms is er een risico dat dat aan één
iemand hangt. Wat gebeurt er bij ziekte

of als die persoon een liefde krijgt in
Groningen of om maar wat te noemen?
Dat kan natuurlijk. En wat gebeurt er

dan?”



DISCONTINUÏTEIT

Vertegenwoordiger initiatief

"Ja, en dat begint met 'wat is de
houdbaarheid van een burgerinitiatief?'
Nou tegenwoordig zeggen wij: 'Wat is de
houdbaarheid van de ambtenaar?' Ja, wij

zitten er langer dan menig ambtenaar."



FRAGMENTATIE EN

VERKOKERING

Vertegenwoordiger initiatief

“Alleen het hangt wel een beetje van de afdeling af,
want het zijn elke keer andere afdelingen en dat

maakt het wel eens heel frustrerend. Een afdeling
weet soms niet wat de andere afdelingen aan het

doen zijn en wat de afspraken met ons zijn.”



FRAGMENTATIE EN

VERKOKERING

Ambtenaar

"Maar ja, [naam initiatief], die denken heel veel in hun
eigenbelang natuurlijk en dat is ook logisch. Terwijl de

gemeente natuurlijk ook een breder perspectief in beeld
moet houden en het algemeen belang moet dienen. En dat

is niet altijd het belang van [naam initiatief]. Ze krijgen niet
altijd hun zin."



LEGITIMITEIT
Representativiteit als aandachtspunt?

“Ja, onze gemeenteraad is toch niet eens
representatief?”

Ambtenaar



LEGITIMITEIT
Onze boodschap: verschuif focus van representativiteit

naar publieke waarde



BOTSENDE LOGICA'S

Vertegenwoordiger initiatief

"Waar ik me mateloos aan erger is de traagheid en de
gelaagdheid in besluitvorming, die eindeloos lang duurt,

echt veel te lang. (..) Ja, en dan heb ik echt het idee dat ze zo
nu en dan niet snappen hoe kwetsbaar wij zijn en hoe met

bijna zweet, bloed en tranen we hier de zaak proberen
draaiende te houden. Dat niemand er rijk van wordt en ja,
dat je iets moois probeert neer te zetten, wat dus ook wel
bevestigd wordt door de gemeente. Maar ja op dat soort

momenten laten ze het totaal afweten. Dat is wel een
beetje tegenstrijdig dan."



BOTSENDE LOGICA'S
Maar ambtenaren wijzen op het belang van
zorgvuldigheid in besluitvorming.
Dit hangt ook samen met de vele belangen die
gemeentes tegen elkaar moeten afwegen.



BEST PRACTICES
Zo kan het ook:

Verbindende ambtenaren
De 'huisambtenaar' en de 'huisinitiatiefnemer'
Politieke steun en visie
Vertrouwen en "contract"
Professionalisatie van eigenaarschap en
zelfstandigheid
Faciliterend coördinatiepunt
Partnerschap



VERBINDENDE AMBTENAREN

Ambtenaar

"Er komt een vraag of er is een idee bij
[naam initiatiefnemer]: hoe gaan we dat

aanpakken? Dan zorg ik voor het stuk
binnen de gemeente. En dan ga ik

shoppen, dus ik benader gewoon mensen:
deze vraag ligt er en die willen we

beantwoord hebben."



DE 'HUISAMBTENAAR' EN DE

'HUISINITIATIEFNEMER'

Ambtenaar

Nou ja, dit zijn eigenlijk net zo goed
collega's van mij als op het stadskantoor.”



POLITIEKE STEUN EN VISIE

Ambtenaar

“Als je gewoon meerdere wethouders hebt
die zo'n initiatief ondersteunen maakt

dat het ook makkelijker en dan landt het
ook makkelijker binnen de gemeentelijke

organisatie.”



VERTROUWEN EN 'CONTRACT'

Vertegenwoordiger initiatief

“Ondertussen kennen ze ons en ze weten
dat als wij iets aanvragen en er

bijvoorbeeld geld nodig is, dat het goed
besteed en verantwoord wordt en dat we

daar serieus mee omgaan.”



PARTNERSCHAP

Initiatiefnemer

"Maar als je iets gaat doen waar wij echt nog geen
idee hebben hoe dat gaat werken, hoe die respons
is, hoe we die mensen gaan helpen… We hebben

daar wel ideeën bij, maar die moeten getest worden.
Je moet een lerende organisatie hebben. Nou, dat
doe je door partnerschap. Door gelijkwaardig aan
tafel te zitten en met elkaar te evalueren continu,

van wat hebben we gedaan? Moeten we bijsturen?"



EN NU IN GESPREK!


