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360 GRADENFEEDBACK KRIJGEN

Samen met de
burgers beleid
maken
Tekst: Jeroen Kuypers, met een bijdrage van Laura Butselaar

Wanneer de samenleving nauwer betrokken wordt bij het beleid maken kan dit tot meer tevredenheid bij de bevolking leiden en tegelijk tot meer efficiency bij de gemeente. Maar hoe boor je dieper
dan platte goed- of afkeuring en bereik je de vruchtbare laag van maatschappelijke kennis en enthousiasme die daarvoor nodig zijn? De gemeenten Emmen, Nijkerk en Voorst zijn drie recente voorbeelden van succesvol samen beleid maken.
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“Meespelen betekent dat je niet langer zelf
bepaalt hoe je het sportieve domein vormgeeft. In deze rol ben je als gemeente vooral
aan het schakelen, vernieuwen en faciliteren om partijen, belangen en mogelijkheden aan elkaar te verbinden.”

Niet strak projectmatig

“In deze rol ben je als
gemeente vooral aan
het schakelen, vernieuwen en faciliteren”

Wie met veel partijen, die ook nog eens
wisselende belangen hebben, probeert de

tioneel proces. Dat is inherent aan samen

lokale sportieve wereld te verbeteren, komt

beleid maken. “Elke reis van honderd kilo-

tot de vaststelling dat de werkelijkheid

meter begint bij de eerste stap.”

Emmen juist niet voor een strakke project-

Dialooggroepen

matige aanpak. Het gaat om het samen op

Gemeenteambtenaren die de lokale samen-

weg gaan. Als gemeente geloven we dat het

leving willen laten participeren in het beleid

rendement oplevert om aan te sluiten bij

maken moeten allereerst de steun hebben

bestaande lokale initiatieven, en dat je die

van het gemeentebestuur, zoals in Nijkerk.

waar nodig versterkt, verrijkt of verdiept.

Stefan Staartjes voelde die ruggensteun

Dat staat haaks op een begrip als ‘uitrollen’.

toen hij twee jaar geleden als procesbege-

Als iedereen echter doet wat hij wil en dat

leider op pad ging om vertegenwoordigers

toch richt op een gezamenlijk geformuleerd

van het Nijkerkse bedrijfsleven, de sport- en

perspectief, dan weet je dat het effect krijgt.

cultuurwereld en de inwoners in het alge-

Je weet niet wat je precies gaat bereiken, en

meen in vijf dialooggroepen te organiseren.

ook niet het precieze moment wanneer het

De bedoeling was dat deze samenkomsten

‘af’ is, maar wel dat je partners gaan bij-

zouden resulteren in visies en concrete voor-

dragen. Niet omdat wij hen als gemeente

stellen die passend zijn binnen de gemeen-

aansturen of een opdracht geven, nee, juist

telijke begroting. “Met andere woorden: als

omdat ze dat zelf willen. Daar zit de kracht.”

er iets nieuws werd voorgesteld, moest er
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erg weerbarstig is. “Daarom kozen we in

Zoekend en emotioneel

of op een andere manier georganiseerd

Luimstra richtte een projectteam in op basis

worden. Keuzes maken is niet vrijblijvend”,

van persoonlijke interesse en niet op basis

aldus Staartjes. Ook in andere opzichten

van functie of hiërarchie. De leden namen

had de moderne volksraadpleging geen vrij-

op persoonlijke titel deel. Daarbij werd

blijvend karakter. De gemeente zette in op

bewust ook een criticaster aangezocht om

burgerparticipatie om de eigen organisatie

het te luid kloppen van het sporthart van de

strakker en efficiënter te maken. “Uiteinde-

anderen te temperen. Het gemengde gezel-

lijk was het onze bedoeling dat de gemeente

Twee jaar geleden besloot de gemeente

schap kwam wekelijks een half dagdeel bij

in het vervolg nog slechts de kaders ging

Emmen voortaan in samenspraak met

elkaar en lanceerde een flink aantal ideeën.

stellen voor het beleid en de invulling ervan

bewoners en partners naar oplossingen

Sommige werden een succes, zoals het

aan de samenleving zou overlaten.”

voor vraagstukken in het sociale domein

twee jaar lang vier uur per week professio-

te zoeken. Oud-beleidsmedewerker Sport

nele kennis en personele inzet beschikbaar

De groep ertussenin

Simon Henk Luimstra kreeg tot taak een

stellen aan sportverenigingen, andere een

De gemeente vaardigde per dialooggroep

nieuwe kadernota sport te schrijven en

mislukking, zoals het aansluiten van sport-

twee procesbegeleiders af, organiseerde de

zag dit als een logisch vertrekpunt voor

verenigingen bij het Werkplein. Het sparren

dialoogtrajecten, stelde budget ter beschik-

de nieuwe aanpak. “Daarin zag ik voor de

en meedenken heeft een permanent karak-

king en bewaakte de kaders, maar ze stuurde

gemeente vooral een rol als ‘regisseur in

ter gekregen, maar volgens Luimstra blijft

nergens op inhoud. “Voor ons als ambte-

een meespeeltheater’”, verduidelijkt hij.

het een spannend, zoekend en soms emo-

naren betekende dit de overgang naar een
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iets bestaands voor in de plaats sneuvelen
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“Het participatieproces

moesten alle deelnemers leren over hun

ceerde ze een app, genaamd VOXY, die het

eigen belangen heen te stappen en meer

voor betrokken inwoners mogelijk maakte

in het belang van de hele gemeentelijke

ook buiten dit gesprekskader hun stem te

samenleving te denken.” Toch is het resul-

laten horen. Alleen al de grote omvang van

taat van ‘Samen aan Zet’ in Nijkerk positief,

de raadpleging heeft een positief effect

zelfs zó positief dat alle vijf de politieke par-

gehad, zegt Van den Hoogen: “Veel bur-

tijen die in 2016 tot het experiment kwamen

gers ervoeren voor het eerst dat er actief

een raadsbreed draagvlak hebben gecre-

naar hen geluisterd werd, dat hun mening

ëerd om ook de komende jaren deze lijn

effectief telde. Dat betekende niet dat hen

nieuwe manier van werken. En ook al zijn

voort te zetten. Nijkerk gaat verder op de

het idee gegeven werd dat alles dat werd

we als sportambtenaren vanouds gewend

ingeslagen weg. Burgers en ambtenaren zijn

gezegd ‘de’ waarheid was, maar wel dat het

met maatschappelijke partners in gesprek

en blijven er samen aan zet.

de hunne was en dat ook die er toe doet.

moest een beweging
voor meedenken
worden”

Maar uit de vele antwoorden kwamen ook

te gaan, dan nog kwamen we binnen de
ambtelijke organisatie collega’s tegen die

400 interviews

weleens ongewenste waarheden voor amb-

dit niet gewend waren. Voor hen was het

In Voorst heeft het lokaal bestuur een gelijk-

tenaren. Die ontdekten dat een deel van de

moeilijk meer open te staan voor wat je niet

aardig proces in werking gezet als in Nijkerk.

burgers hun vele inspanningen nooit had

weet dan de antwoorden te geven die je al

Projectleider was daar Bas van den Hoogen,

opgemerkt, laat staan gewaardeerd. Dat is

in gedachten had. Ook nieuw was dat we,

coördinator Maatschappelijke initiatieven.

dan even slikken.”

wat ik noem, 360 gradenfeedback kregen.

Voor het project ‘Voorst onder de Loep’

Wie zie je vooral op het gemeentehuis? De

liet de landelijke gemeente tussen Veluwe

Beweging voor meedenken

mensen die er al de weg weten, ofwel om

en IJssel meer dan 400 burgers uitvoerig

Het samen beleid maken kwam in Voorst

bijvoorbeeld een subsidie te regelen ofwel

interviewen en betrok het vijftig professio-

niet uit de lucht vallen. “Het werd gestimu-

om te klagen. De mening van de grote grijze

nals die woonachtig of werkzaam zijn in de

leerd door de decentralisaties van de Rijks-

groep daartussenin, de mensen die hoog-

gemeente bij de beleidsvisie. Daarnaast ini-

overheid in het sociaal domein en door de

stens eens in de zoveel jaar komen om een

tieerde de gemeente een denktank om een

Omgevingswet”, zegt Van den Hoogen,

paspoort te verlengen, hoor je gewoonlijk

toekomstvisie te helpen ontwikkelen en lan-

“maar ook door het feit dat alle gemeenten

niet.” Staartjes meent ook dat het fysieke
karakter van de dialoog belangrijk is. Burgers en ambtenaren ontmoeten elkaar face
to face, ervaren ter plekke dat er naar hen
geluisterd wordt en dat hun mening er toe
doet. “Dat is een effect dat je niet bereikt
als je in alle huizen een stemkastje zet en de
participatie beperkt wordt tot een digitaal
‘ja’ of ‘nee’.”

Over eigen belangen heen
stappen
Dat wil niet zeggen dat het proces aan alle
tafels even gesmeerd verliep. “Het viel ons
op dat de dialooggroep waar ondernemers
in vertegenwoordigd waren het eerste en
met de meest concrete voorstellen kwam”,
zegt Staartjes. “Maar die groep heeft dan
ook de meeste ervaring in het kenbaar
maken van zijn wensen aan de lokale overheid. De cultuur- en sportwereld bleek juist
bang om in ruil voor nieuwe mogelijkheden
bestaande opties te verliezen. Überhaupt
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tegenwoordig wel iets doen aan burgerpar-

Ook in Voorst heeft de nieuwe werkwijze

ticipatie. Dat is ook een gevaar, in die zin

wortel geschoten. Ook hier zijn de resulta-

dat participatie een modewoord is gewor-

ten veelbelovend genoeg om de eenmaal

den en iedereen het een eigen invulling kan

ingeslagen weg van de burgerparticipatie

geven. Voor Voorst was het daarom belang-

niet meer te verlaten. “Maar dat wil niet

rijk concrete en haalbare doelen te stellen,

zeggen dat we nu al precies weten hoe we

zoals het tegengaan van de verdroging van

die participatie duurzaam vorm moeten

Verder lezen…

de gronden. De gemeenteraad was zich

geven”, relativeert Van den Hoogen. “Het is

Op het Visie & Beleidsplein op

ervan bewust dat we in Voorst een sterk ver-

een proces waar we eigenlijk nog middenin

www.sportengemeenten.nl kunt u de

enigingsleven hebben en dat er veel exper-

zitten.”

volgende documenten downloaden:
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tise aanwezig is in de lokale samenleving.
Het participatieproces moest een beweging
voor meedenken worden. De vele burgers
die een bijdrage kunnen leveren moeten
aan bod kunnen komen, maar dat ook niet
eenmalig. De lijntjes die naar hen werden
uitgeworpen moesten strak aangetrokken
blijven. Het was niet de bedoeling dat we
aan de voorkant energie genereerden en
dat die aan de achterkant weer even hard
zou weglopen.”

“Alle deelnemers
moesten leren meer in
het belang van de hele
gemeentelijke
samenleving te denken”
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