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Inleiding
Dit boek geeft inzicht in algemene ontwikkelingen in Nederland
op het gebied van overheids- en burgerparticipatie. En er worden
leerpunten omschreven uit onze eigen projecten. Daarbij staan er
praktische tips in voor rolneming, communicatie en bijeenkomsten
met inwoners.
Dit boek is speciaal voor onze medewerkers die aan de slag gaan
met een participatietraject. Oftewel, medewerkers die betere
samenwerking met inwoners van Leidschendam-Voorburg willen
stimuleren.
De rode draad in het boek is het Park Sijtwende project. In dit
project is door een integraal team van ambtenaren samengewerkt
met omwonenden en gebruikers van Park Sijtwende. Binnen
het project zijn vele initiatieven gestart, de één succesvoller dan
de ander. Wat we daarvan hebben geleerd, wordt in dit boek in
perspectief geplaatst. Onze lokale ervaringen in het perspectief
van landelijke ontwikkelingen en van recente inzichten in integraal
werken en overheidsparticipatie.
Het boek stelt ook een aantal vragen, zoals: Welke rol speelt de
overheid? En welke rol neemt de individuele ambtenaar in? Wat
kunnen we verwachten van burgerparticipatie? Vragen waarop
het antwoord niet eenduidig is maar waarbij dit boek belangrijke
overwegingen en achtergrondinformatie geeft.

Lekker praktisch
Naast overwegingen en perspectieven, biedt dit boek ook
praktische handvatten. Bijvoorbeeld voor het organiseren van een
bewonersavond, communicatie met een wijk en onderwerpen die
moeten worden besproken met een integraal team. Tips dus voor
iedereen die met inwoners gaat of wil samenwerken.
Nu en in de toekomst
Wat betekenen die vragen en lessen voor de toekomst? Het
betekent dat we ons nu realiseren waar we tegenaanlopen én dat
we zien waar de ruimte ligt. De ruimte om bijvoorbeeld vaker met
integrale teams te werken, de ruimte om beslissingen samen met
burgers te nemen. En de ruimte om het maatschappelijk opdrachtgeverschap opnieuw vorm te geven. Want projecten zullen steeds
meer in en met wijken worden opgezet, besluiten worden steeds
vaker direct door burgers beïnvloed en steeds vaker zien we ook
dat burgers opdrachtgever worden van ontwikkelingen in hun wijk.
Dat betekent dat ook de lokale politiek zich moet beraden op haar
rol, opdrachtgeverschap en positie in de veranderende processen.
Dus ga lekker zitten en lees je in. En pak dan je jas en ga samen naar
buiten. Want betere samenwerking met bewoners begint met een
open blik.
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Dit is het verhaal van een aantal actieve bewoners.

2
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Eén van de bewoners is Tom.

Ik heb een idee. We kunnen boomspiegels in de straat
beplanten. Ik vraag de gemeente of het mag en dan
ik vraag ik mijn buren om te helpen met planten.
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Een aantal bewoners gaat aan de slag en een jaar later...

We zijn nu
een jaar bezig
en de straat
ziet er echt
veel beter uit!
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Zeker, laten we
volgend weekend
ál het groen in de
straat doen.

Ja, en dan kunnen
we meteen ook het
plantsoen om de
hoek opknappen.
En daarna
samen BBQ’en!

Die boomspiegels zien er
gezellig uit en het is gezellig
met elkaar. Maar het wordt te
duur voor ons. Misschien geeft
de gemeente subsidie...

Misschien kunnen we
gereedschap lenen van
de plantsoenendienst.

En we missen wat
gereedschap…

Ja, ik vraag het aan
de gemeente. Regel jij
dan de BBQ voor het
opknapweekend?

Ga jij het
vragen aan
de gemeente?

Leuk! Dan leren we
elkaar ook beter kennen.
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Wat is er dan zo
ingewikkeld aan het
uitlenen van spullen?

Nou, de vraag is wie verantwoordelijk is op het
moment dat het spul kapot gaat. Of erger, als jij
het vingerkootje van je buurvrouw afknipt met
een gemeentelijke heggenschaar.

Ik ga het eens voorleggen aan mijn
juridische collega’s, die van stadsbeheer, de afdelingsmanager, de….
en dan kom ik bij je terug.

Overigens, voor budget
voor de BBQ enzo moet
je bij Vlietwensen zijn.

Gemeente Leidschendam-Voorburg
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Drie weken later, in de wijk…

Doen ze
leuk!

Een welverdiende
BBQ na al dat
tuinwerk!

Echt heel leuk
dat zoveel
buren zijn
gekomen

Wel jammer dat we
geen subsidie kregen
voor de BBQ
Gelukkig wilde de
slager sponsoren!
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Een half jaar later komen de initiatiefnemers weer bij elkaar.

Het ziet er inmiddels
allemaal leuk uit. Maar
ik zou hier ook wel een
speeltuintje willen.
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Hm, wat zijn de
eisen rondom speeltuinen
en wat kost zoiets?

En ze hebben nog veel meer ideeën!

Doet onze gemeente
eigenlijk maatschappelijk aanbesteden?
Of Right to Challenge?
Misschien kan Middin
hier met ons een
moestuin beginnen.

Misschien kan
de gemeente ons
helpen met
botanische
kennis.

Kunnen we een plan voorleggen voor al het
groen in de wijk én de speeltuintjes?

Of een buurt-zzp’er
inhuren om BSO op te
zetten in het plantsoen.

Laten we ideeën ophalen uit de
buurt en een Buurttender starten.
Kunnen we het geld dat wordt
bespaard aan onderhoud,
gebruiken voor een klimrek?
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Hoe komt een initiatief de gemeente in?

UK

We zetten het verhaal van Tom en zijn buren op drie treden van de participatieladder
en laten zien hoe de gemeente hiermee om kan gaan. Maar eerst even kort uitleg
over de ladder.
In de samenwerking met bewoners, is niet zomaar duidelijk op
welke trede je opereert. Of wat de wens van bewoners is. Als
iemand om informatie vraagt, betekent dat niet per sé dat zij op
trede 1 staat. Misschien wil ze specifieke informatie om op drie
treden hoger weer beter te kunnen opereren. Maar het kan ook zo
zijn dat binnen een groep actieve bewoners de één meer behoefte heeft slechts geïnformeerd te worden en de ander juist wil
meebeslissen. En soms hebben bewoners niet eens de behoefte
om te klimmen terwijl de gemeente wellicht als doel heeft zo hoog
mogelijk te komen. Er is dus maatwerk en een goed oor nodig.

boomspiegels in zijn straat mocht beplanten.
Hij kreeg informatie over wat wel in niet
mocht en wat de mogelijkheden waren:
Hij mocht de boomspiegels beplanten en
gebruiken als bloemborder op voorwaarde
dat hij ze goed zou onderhouden. Ook kreeg
hij informatie over Vlietwensen, het fonds
voor buurtinitiatieven.

2.1 Tom en de gemeente staan op ‘informeren’
Toen Tom nog een klein ideetje had, ging hij
naar de gemeente om te vragen of hij de

BESLUITEN

ADVISEREN
INFORMEREN
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Praktische tips

Wat kun je doen als ambtenaar die hiermee te maken krijgt? Welke actie kan je ondernemen?
1	Zoek uit of er andere voorbeelden zijn van zo’n initiatief. Informeer jezelf over financiële en andere faciliteiten.
2 	Ga na welke afspraken toen werden gemaakt. Gelden die hier ook? Wat zijn de redenen om af te wijken van vorige
afspraken?
3 	Leg mogelijke afspraken voor aan Tom. Luister goed en check of hij jouw jargon begrijpt. Leg ook uit wat je
verwachtingen zijn van bijvoorbeeld ‘goed onderhoud’. En vraag welke afspraken hij wil maken.
4 	Leg eventueel met Tom vast wat er is afgesproken. En zorg dat deze informatie binnen de organisatie kan worden
gevonden door anderen. En, is er iemand die hiervan op de hoogte moet zijn, bijv. de wijkmanager?
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2.2	Tom en de gemeente staan op ‘adviseren’
Tom heeft materiaal gevraagd aan de gemeente omdat hij met
zijn buren serieus en langdurig onderhoud wil gaan doen aan de
boomspiegels en in het parkje. Door verschillende ambtenaren is
nagedacht over juridische en financiële implicaties van uitlenen en
op deze manier ‘uitbesteden’ van onderhoud.
Tijdens de discussies zijn ook allerlei andere issues naar boven
gekomen: wie adviseert eigenlijk wie? Hebben we eerder
dergelijke vragen gekregen en wat is er toen mee gebeurd?
De trede ‘adviseren’ vraagt al om meer wikken en wegen en
brengt meer complexe vraagstukken met zich mee.

BESLUITEN
ADVISEREN
INFORMEREN
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Praktische tips

1	Besluit intern of alles moet zijn afgedicht voordat Tom aan de slag kan. Bepreek dit ook met Tom. Wat zijn de
minimale regels, voorwaarden en afspraken voor beide partijen?
2 	Grijp deze kans om op de trede ‘adviseren’ én op de volgende trede te opereren: Zoek intern collega’s van
verschillende vakgebieden om dit voorbeeld voor te leggen. Combineer het met kenmerken uit andere
bewonersinitiatieven om een gemene deler te definiëren zodat het niet om een individuele casus blijft gaan.
Ga te rade bij andere gemeenten die hiermee al verder zijn; hoe pakt bijv. de gemeente Rotterdam zulke juridische
vraagstukken aan? Hoe gaat Utrecht om met participatie?
3 	Ga na hoe bewoners kunnen adviseren over juridische en financiële aspecten van (groene) bewonersparticipatie.
Dit kan op verschillende manieren.
Bijvoorbeeld:
•
•
•
•

Een online platform discussie,
Een thema-bijeenkomst over ‘groen en zelfbeheer’,
Een focusgroep van professionele bewoners (juristen, hoveniers, etc.),
Als onderdeel van een ORA of Open Wijkbijeenkomst.
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2.3 Tom en de gemeente staan op ‘meebeslissen’
In het laatste deel van het verhaal, willen Tom en zijn buurman
de gemeente vragen hoeveel geld er wordt besteed aan
onderhoud van het plantsoen, de straat en aan handhaving.
De buitendienst is gekort in uren omdat de buurt het werk
zelf deed, dus vragen diezelfde buren zich af hoeveel geld
zij de gemeente dan besparen. Ook wordt er gesteld dat de
buren betaald zouden kunnen worden voor hun diensten.
En dat komt neer op Right to Challenge (RtC).
In het geval van Tom gaat het om het onderhoud van
openbare ruimte. Een voorbeeld van een ‘challenge’ inzake
onderhoud van een buurttuin, is te vinden in Utrecht; een
voorbeeld van herinrichting van een straat is de Rotterdamse
Schepenstraat. In het sociaal domein zijn er ook voorbeelden
van Right to Challenge: buurthuis runnen, scootmobiel uitleen,
onafhankelijke dorpsondersteuner, zorgaanbieders, etc. Er zijn
voorbeelden van verschillende coöperaties die een
challenge hebben gedaan en op gebied van sport bij het overnemen van een sporthal.

Als bewoners de kans krijgen diensten over te nemen, is dat niet
alleen één-op-één een contract overzetten. RtC heeft namelijk
geen vaste vorm noch bieden bewoners hun
diensten aan op dezelfde manier als die nu worden uitgevoerd.
In de praktijk betekent het dat gemeente en bewoners nauw
contact hebben en veel overleg hebben over verwachtingen en
wensen. Op die manier komen bewoners dicht bij het vuur en
kunnen zij meepraten en zelfs meebeslissen over
de invulling van publieke dienstverlening.
Andere vormen kom je tegen bij het laten meebeslissen over
het hergebruik van een industrieterrein, het opstellen van een
gemeentelijk visie (bijv. een groenvisie), de bouw van een nieuwe
wijk, etc. Dit zijn voorbeelden van RtC die ook de contouren
aangeven van hoe de omgevingswet kan worden uitgevoerd.
In de gemeente Leidschendam-Voorburg is eind 2014 al een
motie aangenomen inzake het vormgeven van het RtC.
De politieke ruimte is er dus al.

MEEBESLISSEN
ADVISEREN
INFORMEREN
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Praktische tips

 m in deze gevallen de essentiële samenwerking met bewoners goed op te zetten, is er een aantal tips:
O
• Afspraken nakomen en laten zien wat die afspraak heeft opgeleverd.
• Open communicatie (geen informatie achterhouden).
• Je persoonlijke betrokkenheid durven laten zien en je inleven.
• Erkennen en benoemen van elkaars talenten, kennis en kwaliteiten.
• Afspraken maken over rollen en taken en verwachtingsmanagement.
• De ander betrekken bij bestaande én nog te maken processen
• Open staan voor ideeën van anderen (en vermijding van de woorden ‘ja, maar’ en ‘kan niet’).
• Samen zorgen voor veilige en gastvrije sfeer (ook bijvoorbeeld door geen jargon of afkortingen te gebruiken).
• Leren van fouten en vieren van de successen.
“In de Wmo 2015 is het ‘Right to challenge’ opgenomen, dat de doe-democratie meer kracht gaat geven. Gemeenten
kunnen dit recht als bestuursmaatregel inzetten en moeten hier zelf invulling aan geven. Daarmee krijgen burgers het
recht om de overheid uit te dagen wanneer zij menen een dienst beter en/of goedkoper te kunnen aanbieden” (Norouzi en
Cadat, Movisie).
Het kabinet biedt ruimte aan initiatieven van burgers en verenigingen in de samenleving. In overleg met gemeenten willen
wij daarom via een Right to challenge-regeling burgers en lokale verenigingen de mogelijkheid geven om een alternatief
voorstel in te dienen voor de uitvoering van collectieve voorzieningen in hun directe omgeving. Daarbij gaat het om zaken
als het onderhoud van een park, het beheer van sportvelden of andere maatschappelijke voorzieningen. Daarnaast gaan
we samen met enkele gemeenten experimenteren met een recht op overname, waarbij lokale verenigingen of buurtbewoners het eerste recht krijgen om maatschappelijke voorzieningen over te nemen en de bijbehorende functie voort te zetten.
(Regeerakkoord 2017-2021)
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2.4 Wat doet de overheid? Faciliteren of stimuleren?
In bovenstaande benadering van de participatieladder is vooral
gekeken naar de mogelijke ambtelijke reactie op actieve bewoners.
Maar wat doet de gemeente als er geen burgers met mooie ideeën
komen? Het is een wezenlijke vraag: moet de gemeente burgers
faciliteren in het opzetten van activiteiten en buurtinitiatieven? Of
moet de gemeente inwoners stimuleren om actief bij te dragen en
samen te werken aan een betere buurt?
Deze vraag moet genuanceerd worden beantwoord. Op bepaalde
momenten of op een bepaald gebied, kan er namelijk vraag zijn
naar een responsieve overheid. Op andere momenten wordt juist
verwacht dat de gemeente inwoners stimuleert.
Door het opzetten van het Park Sijtwende project, stimuleerde de
gemeente omwonenden om mee te denken over gebruik van het
park en om zelf initiatieven in het park te ontplooien. De wijkvereniging heeft daardoor bijvoorbeeld nieuwe activiteiten
georganiseerd en er is een betere samenwerkingsrelatie tussen
hen en de gemeente ontstaan. Aan de andere kant waren er
bewoners die eigenlijk maar over één aspect van het park wilde
praten. Ze wilden hun mening geven maar kwamen niet om
gestimuleerd te worden op een andere manier te participeren.
Tijdens de bijeenkomsten werden ze toch gevraagd om hun blik
te verruimen en na te denken over hoe zij op positieve wijze
konden bijdragen aan het proces of aan de activiteiten. Bij de
één werkt zo iets wel, bij de ander niet. En dat ligt aan heel
veel factoren.
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Interne afweging
Drie zaken zijn belangrijk om af te wegen en te bespreken met elkaar:
•
Definities
	Om erachter te komen wanneer je het één of juist het andere
doet, moet onder ambtenaren duidelijk worden wat wordt
bedoeld met ‘faciliteren’ en ‘stimuleren’. Welke definities
gelden er? En bedoelen de beleidsmakers van SMO wel
hetzelfde als de uitvoerders van SB? Zeker wanneer verschillende afdelingen met elkaar samenwerken, bijv. in een integraal
team, is het goed gezamenlijke definities te hanteren.

Gemeente Leidschendam-Voorburg

•
Redenen voor samenwerking
	Een gezamenlijk begrip over waarom je eigenlijk met
bewoners zou samenwerken is natuurlijk ook nodig.
Wat zijn de verschillende redenen om met bewoners
samen te werken?
-	Beleid en uitvoering worden vaak beter als burgers er
aan meewerken; burgers zijn naast inwoners ook
vakmensen en kennen hun eigen omgeving goed.
-	Direct contact tussen overheid en burger kan het
wederzijds vertrouwen vergroten en de betrokkenheid
van inwoners bij de lokale politiek stimuleren.
-	Door gezamenlijk te werken aan een wijk leren bewoners elkaar kennen, maar ook de instanties in de wijk.
-	Er kan beter worden aangesloten bij behoeften en
ervaringen van inwoners. Wat vinden zij belangrijke
thema’s en waar zien zij belemmeringen?
-	Het draagvlak voor besluiten en beleid wordt groter.
-	Door eigen inbreng voelen inwoners zich eerder bereid
om zelf wat aan hun problemen te doen. Door samen
te werken zijn zij mede-eigenaar en daarmee ook
verantwoordelijk voor het resultaat.
•
Rollen
	Ook moet steeds de rol van alle betrokkenen worden
besproken. Op het moment dat de gemeente ‘stimuleert’ is
zij sturend bezig maar met als doel juist los te kunnen laten.
De wijkmanager, kan bijvoorbeeld een stimulerende én een
faciliterende rol op zicht nemen: initiatiefnemende burgers
stimuleren om activiteiten te ontplooien door hen te

faciliteren met, bijvoorbeeld, specifieke kennis en hen wegwijs te maken. De wijkmanager kan op die manier dichtbij de
burger staan zonder zich er teveel mee te bemoeien.
‘Faciliteren’ kan ook heel praktisch zijn (bijv. hulp geven bij
het ontwikkelen van een buurtinitiatief) en dan kan het
misschien beter worden uitbesteed aan een externe partij.
De rol van de wijkmanager zou dan te uitgebreid worden.
Wat is jouw rol?
We noemen hier slechts één functie. Maar denk ook eens na over
je eigen rol. Welk rol heb jij in het participatieproces? En is die rol
altijd dezelfde? Soms ben je misschien de expert of de procesbegeleider; op andere momenten uitvoerder of een belangenvertegenwoordiger.
Belangrijk is om steeds samen met je collega’s én met de betrokken
bewoners, te reflecteren op wat nodig is. Gaandeweg kan namelijk
blijken dat andere benaderingen en rollen nodig zijn. Nauwkeurig
bepreken hoe het proces verloopt, geeft inzicht. En het kan dus
ook tot het inzicht leiden, dat een project of een proces gestopt
moet worden. Of dat het moet worden aangepast omdat het niet
verloopt op de manier die van te voren was bedacht. Maar let op,
reflecteren en heroverwegen kan eigenlijk alleen samen met alle
betrokkenen.
Dat is spannend, want dat impliceert dat een project niet van te
voren helemaal ontworpen kan worden. En dat je niet met een
ambtenarenteam van achter de tekentafel het hele proces kunt
vastleggen. Dat vraagt om een open houding en kritisch meedenken. Zo’n manier van werken moet voor de betrokkenen vanaf
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het begin duidelijk zijn.
Voor een goed verloop houden ambtenaren goed in de gaten wat
er ‘binnen’ wordt gezegd (systeemwereld) en wat er ‘buiten’ wordt
gevraagd (leefwereld). Open staan voor wat ontstaat vanuit de
leefwereld, en dit waar mogelijk stimuleren en faciliteren, moet
men leren. In het Park Sijtwende project was dit besef er nog niet
altijd, omdat het projectteam vooral intern worstelde met het
doel en de aanpak. De eerste neiging was in te vullen in plaats van
te luisteren. Dit zit in het traditionele DNA van de ambtenaar: het
bieden van oplossingen voor zich aandienende vraagstukken.
Het is een gezamenlijke opgave om meer los te komen van deze
neiging. Ook uit evaluatie van het Park Sijtwende project blijkt hoe
diep die neiging zit. Een bewonerswens over het afsluiten van het
park, was aanleiding om breder op te gaan halen hoe het park als
geheel verbeterd kon worden. En juist dat ‘breder ophalen’ zorgde
voor knelpunten en misverstanden, zowel binnen het projectteam
als met bewoners, omdat de vervolgstappen onvoldoende helder
waren. Bewoners en gebruikers vulden deze onduidelijkheid
vervolgens snel in met eigen verwachtingen. Op haar beurt werd
door de organisatie alles te vanzelfsprekend ondergebracht in een
volledig participatieproject, zonder misschien voldoende stil te
staan bij andere vormen om tegemoet te komen aan de vraag.
Verderop in het proces, bleek echter dat het stimuleren van
meepraten en participeren, ook ruimte gaf aan een al sluimerend
conflict tussen hondenbezitters en andere gebruikers van het park
over het losloopgebied. Om van die ruimte juist goed gebruik te
maken en mensen de kans te geven samen met de gemeente te
besluiten over het hondenlosloopgebied, werd beleidsbemiddeling

18

ingezet. Dit heeft echter niet geleid tot het gewenste resultaat: het
conflict tussen mensen in het park bleef bestaan en uiteindelijk
heeft toch de gemeente beslist over het losloopgebied, maar wel
op basis van de input van de betrokken parkgebruikers.
Meerdere betrokkenen hebben aangegeven dat het beter was
geweest wanneer er, al dan niet samen met burgers, na de eerste
bijeenkomst een pas op de plaats was gemaakt. Dan waren de
verwachtingen realistischer gebleven en had er beter kunnen
worden gekeken naar de oogst en de aanpak die daar het beste bij
paste. Mensen hadden bijvoorbeeld eerst onderwerpen kunnen
kiezen waarover een beleidsbesluit kon worden genomen. Nu
ging het niet alleen om beleidsbemiddeling maar ook om conflict
mediation.
Aan de andere kant, is het besluit over avondsluiting van het park,
heel soepel verlopen. Er is geïnventariseerd waarom het park zou
moeten sluiten en vervolgens is een enquête onder omwonenden
gehouden met daarin een aantal ‘sluitings-opties’. Het voorstel dat
daarna aan bewoners is gedaan, was gebaseerd op een compromis
tussen die opties. Dit voorstel werd ondersteund door de betrokken bewoners en gebruikers.

Communicatie met bewoners
Communicatie met bewoners is een competentie die nog niet
elke medewerker in voldoende mate beheerst, maar waarin veel
te leren is. Aan het ontwikkelen van medewerkers op dit vlak zal
organisatie-breed aandacht moeten worden gegeven, bijvoorbeeld
via opleiding of het meedraaien in concrete projecten. Vanuit het
Park Sijtwende project zijn de volgende leerpunten over communicatie met bewoners te noemen:
•	Benut bewust de kwaliteiten van medewerkers
op dit vlak en laat
communicatievaardigheden een rol spelen
bij het samenstellen
van teams.
•	Communiceer
tijdig en transparant: laat geen ruimte
voor ruis en voorkom
daarmee aannames waar
vervolgens een hele wijk
op reageert. Dit vergt
serieuze inspanning van
de organisatie waar een
communicatieprofessional bij betrokken
moet zijn.

•	Ook burgers vertonen soms de neiging te snel naar oplossingen te springen. Dit vraagt om een heldere kernboodschap
van gezamenlijkheid, maar ook om ambtelijke slagkracht en
een relatief snelle doorlooptijd voor het project.
•	Verwachtingen zijn snel gewekt, en wanneer die onvoldoende
ingelost worden vallen burgers soms terug in een wij-zij-patroon.
Spreek daarom betrokkenen aan als groep met een gezamenlijk belang, ga steeds uit van wat er leeft en ontstaat binnen
de groep, en wees duidelijk wat de gemeente daarin wel en
niet te bieden heeft.
•	Uitzonderingen daargelaten, er is een verschil tussen wat je
nu kunt verwachten van burgers en wat je in de toekomst
zou willen verwachten. Ook bewoners moeten leren zich te
organiseren en te participeren, dus accepteer dat dit om een
lange adem kan vragen.
•	Vooroordelen over ambtenaren, maar ook vooroordelen
over burgers, kunnen communicatie in de weg zitten. Leer
hiermee omgaan en leer hoe je stereotypes kunt herkennen
en vermijden.
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Waar houd je rekening mee?
praktische tips

UK

Op alle niveaus van overheid- en burgerparticipatie, worden
gezamenlijke bijeenkomsten georganiseerd. Hieronder vind
je een aantal handige tips.
3.1 Locatie
Doe, vooral in het begin, een voorstel voor een locatie in de wijk,
als je met elkaar afspreekt. Als ambtenaar ben je een representant
van een grote, relatief machtige organisatie. De bewoners waar je
mee te maken hebt staan dus in zekere zin niet op gelijke hoogte.
Met de keuze voor een locatie op hun terrein, zorg je alvast voor
wat meer evenwicht.
Daarnaast is het goed om te zien in welke context zich de zaken
afspelen. Door letterlijk naar buiten te gaan, kom je los van de
systeemwereld en begeef je je in de leefwereld.
3.2 Organiseren van bewonersavonden
Een bewonersavond is een klein evenement. Maak daarom een
checklist of draaiboek met de volgende elementen:
•	Bepaal de datum (check of het geen feestdag o.i.d. is of dat er
een grote voetbalwedstrijd wordt gespeeld) en boek direct een
locatie.
•	Communicatie vooraf (uitnodiging uiterlijk twee weken van te
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voren versturen). Gebruik verschillende kanalen om mensen uit
te nodigen: eigen social media maar ook bijvoorbeeld de
facebook-pagina waar de buurt gebruik van maakt, het
wijkkrantje en de buurt-app. En informeer verschillende
grote en kleine organisaties in de wijk die weer hun eigen
achterban kunnen inlichten.
•	Zorg voor koffie, thee en water en een koekje. Op het moment
dat je wilt dat mensen naar een serie bewonersbijeenkomsten
komen, loont het om wat groter uit te pakken. Met bijvoorbeeld
een borrel achteraf hebben mensen het niet alleen leuk, ze
zullen het onderwerp verder bespreken en ze leren elkaar beter
kennen. Wil je echt de expertise van mensen gebruiken, biedt
ze dan een maaltijd aan voor aanvang van de bijeenkomst.
	Sta stil bij de keuze van versnaperingen in relatie tot de wijk:
door een cultureel gemengde doelgroep worden cultureel
gemengde hapjes misschien wel erg gewaardeerd. Wie weet
kan een lokale kleine cateraar die hapjes verzorgen.
•	Denk goed na over de gespreksvorm van de bijeenkomst. En zorg
voor een zaalopstelling die daarbij past. Check ook van te voren
welke technische ondersteuning er is (beamer, flip-over, etc).
3.3 Vast contactpersoon
Niet alleen in de gemeente LV hebben bewoners aangegeven
behoefte te hebben aan een contactpersoon binnen de gemeente,

ook landelijk wordt deze behoefte vaak uitgesproken. Zowel bij
beginnende als vergevorderde bewonersinitiatieven. Actieve
bewoners hebben namelijk de wil en de energie om iets te doen
voor hun omgeving en willen niet tussen allerlei afdelingen heen en
weer gestuurd worden. Een ambtelijke contactpersoon kan helpen
om bij de juiste afdelingen, subsidies en regelingen te komen.
Eén van de vooroordelen die sommige ambtenaren hebben over
bewonersinitiatieven, is dat ze niet stabiel en langdurig kunnen
opereren. Aan de andere kant zeggen bewoners dat juist zij
degenen zijn die last hebben van steeds veranderende functies,
colleges en contactpersonen. Zorg er samen voor dat deze vooroordelen en ervaringen niet meer aan de orde zijn.
3.4 Aansluiten bij beleid en lopende programma’s
Eerder werd al genoemd dat je op bepaalde treden van de participatieladder, even moet checken of er aanverwante zaken spelen.
Dit kan zijn op het gebied van beleid, programma’s, werkwijzen
of andere bewonersinitiatieven.
Wat betreft beleid kun je denken aan overkoepelend beleid zoals
de nota Wijkgericht werken, het Contourenplan en de drie programma’s Sociaal Domein, De Moderne Overheid en Omgevingswet.
Om het te illustreren bespreken we hier drie voorbeelden van
aanverwant beleid, visie en werkwijze.

a. Sociaal Kompas
“Wie van ons kan de wereld van het sociaal domein echt doorgronden?
Zorg, welzijn, werk, inkomen, opgroeien, gezondheid, onderwijs, sport
en cultuur. Een eindeloze stroom aan vragen, initiatieven, verzoeken en
bewegingen die op elkaar inwerken. Inwoners en organisaties die meedoen. De gemeente die beïnvloedt, maar gelukkig ook wordt beïnvloed
door alles wat er speelt.”
Deze eerste woorden van het Sociaal Kompas geven aan dat het
vooral de beleidskoers en werkrichting van SMO aangeeft. Maar ze
laten ook meteen de raakvlakken met burgerparticipatie zien. Het
hoofddoel dat dit domein-overstijgende stuk moet bewerkstellingen, is ‘meetellen en meedoen in Leidschendam-Voorburg’. Om
dat doel te behalen, moet onder andere worden gewerkt aan de
‘solidaire en inclusieve gemeente’. Dat kan door ervoor te zorgen
dat ‘meer inwoners zich betrokken voelen bij elkaar, buurt en/of de
gemeente’.
Het Sociaal Kompas geeft vervolgens duidelijke handreikingen voor
betere samenwerking met en meer zeggenschap voor bewoners.
Een greep uit deze handreikingen:
• De inbreng van inwoners en professionals beleidsmatig
verankeren waardoor deze bij het opstellen van beleid wordt
meegenomen.
- Bied op wijkniveau meer ruimte aan inwoners en professionals.
-	Onderzoek en experimenteer met mogelijkheden voor gedecentraliseerde budgetten op wijkniveau (burgerbegroting).
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-	Verminder als gemeente de regelgeving rondom (bewoners)
initiatieven en buurtactiviteiten zoals het in eigen beheer
nemen van openbaar groen of buurtfeesten.
-	Maak structureel gebruik van inwoners(panels) voor
afstemming, bijstelling en evaluatie van beleid, uitvoering en
inrichting van de wijk, bijvoorbeeld voor ideeën over groen,
duurzaamheid en voorkomen van zwerfvuil.
• Het ondersteunen en faciliteren van burgerinitiatieven.
-	Bevorder het tot stand komen van maatschappelijke initiatieven, zoals met een initiatieventafel, Buurttender, right
to challenge, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van
ruimte, gereedschappen, budget of het bieden van toegang
tot kennis en een netwerk.
-	Versterk de aandacht voor bewonersinitiatieven, via sociale of
lokale media.
-	Versterk het Maatschappelijk Verantwoord Verenigen, zodat
de maatschappelijke functie, zelfredzaamheid en duurzame
levensvatbaarheid van vrijwilligersorganisaties wordt vergroot.
-	Ondersteun sociaal ondernemerschap en andere initiatieven
op het gebied van zorg en duurzaamheid (bijvoorbeeld het
oprichten van kleinschalige wijkondernemingen zorgcoöperaties, huiskamerrestaurants, kluscollectief, kringloopwinkels
en kledingbank).
 et versterken van de sociale cohesie door inwoners met elkaar in
H
contact te brengen en een aanbod beschikbaar te stellen ter bevordering van kennis en vaardigheden van vrijwilligers.
•	Versterk de welzijns- en zorginfrastructuur in de wijk door
samenwerking tussen professionals, ondernemers, (informele)
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zorgverleners, verenigingen en inwoners te bevorderen.
•	Werk samen met bewoners aan een groene een leefbare
omgeving die stimuleert tot spontane ontmoetingen,
bijvoorbeeld via wijkverenigingen.
•	Maak op een eenvoudige wijze belangrijke voorzieningen en
informatie voor inwoners beschikbaar, zoals met een Sociale
kaart en via het Sociaal Servicepunt.
•	Breng vraag en aanbod van vrijwilligerswerk en initiatieven
van inwoners bijeen, bijvoorbeeld met gebruik van een app.
•	Organiseer via het vrijwilligerspunt werving en scholing van
breed inzetbare vrijwilligers op wijk- en buurtniveau.
•	Onderzoek de mogelijkheden tot inzet van vrijwilligers en
mantelzorgers bij het verrichten van informele zorg op buurt
en wijkniveau.
•	Zorg voor brede bekendheid over extra hulp bij een buurtinitiatief in het kader van de tegenprestatie.
•	Geef vanuit het gemeentebestuur vorm aan de waardering
van de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers.
•	Bevorder de eigen verantwoordelijkheid van inwoners in
geval van een burenruzie door eerst zelf in gesprek te gaan,
en benut hierbij de mogelijkheden van ‘buurtbemiddeling
en maatschappelijke stages.

b. Werkproces van Stadsbeheer
Bij Stadsbeheer is al in hoge mate sprake van participatie door
bewoners. Bij het vaststellen van beheerplannen (sectorale versie
van omgevingsvisie+omgevingsplan) is vaak een klankbordgroep
van geïnteresseerden en organisaties betrokken. Het aantal keren
dat men betrokken is, verschilt per beheerplan en situatie. Meestal
is het 1 tot 3 maal tijdens een bijeenkomst: Bij de start, halverwege
en bij de concept eindversie.
Het doel van de bijeenkomsten is
• Inventariseren van de situatie en problemen,
• Spiegelen van de hoofdlijnen van het plan om draagvlak
te toetsen,
• Keuzes op hoofdlijnen te bespreken, en tenslotte
• Fine tuning van het eindresultaat, prioritering e.d.
Ook ter voorbereiding van de uitvoering van de beheerplannen
in integrale projecten, worden bewoners van het gebied en de
omgeving uitgenodigd op bewonersavonden. Hierbij gaat het om
de start van het project, één of meerdere ontwerpsessies, eindconcept van het ontwerp en start van de realisatie.
Vervolgens wordt praktische informatie besproken die te maken
heeft met bijvoorbeeld bereikbaarheid van het huis, planning,
contactpersonen, wederzijdse verwachtingen, etc.
De kunst is hierbij om als gemeente de regie te voeren maar
voldoende ruimte te laten voor participatie. Dat is wel eens lastig
omdat de gemeente vaak ook eigen standpunten heeft over wat
haalbaar, betaalbaar en ‘beheerbaar’ is. Die standpunten kunnen

worden losgelaten maar betrokken partijen moeten wel van te
voren de speelruimte kennen.
In de discussie over het hondenlosloopgebied in het Park Sijtwende
project, heeft de gemeente de speelruimte wel aangegeven maar
onvoldoende van te voren uitgelegd waarom die speelruimte
begrensd was. Belangrijke keuzes waren dus al gemaakt voordat
bewoners er vrij over mee konden praten. Daarbij moet worden
vermeld, dat het onderlinge meningsverschil tussen bewoners ook
niet hielp om vrij over de mogelijkheden te praten.

Omgevingsvisie

Omgevingsplan

Inrichtingsontwerp projecten/beheersplan

Uitvoeringsontwerp

Realisatie
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c. Wijkgericht werken
Het rapport met deze titel stelt dat “een meer wijk- of gebiedsgerichte benadering van opgaven meerwaarde zal hebben. Door
meer wijkgericht te denken en handelen kunnen risico’s worden
vermeden, kansen worden benut en verbindingen worden gelegd.”
Hiermee wordt de hele gemeentelijke organisatie aangesproken.
Niet alleen de wijkmanagers maar eigenlijk iedereen die direct of
indirect met bewoners te maken heeft; de beleidsmakers én de
uitvoerende diensten binnen alle domeinen. Deze kijk op wijkmanagement en op wijkgericht werken kan namelijk worden gezien
in het licht van drie belangrijke ontwikkelingen: de 3 decentralisaties
in het sociaal domein, de opkomst van de energieke samenleving
en de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet.
Dat betekent dus dat vanuit elk beleidsterrein een wijk- of gebiedsgerichte handelswijze wordt aangeraden. De nota omschrijft de
ontwikkelingen van de afgelopen twee decennia en concludeert
dat het fundament van de huidige werkwijze moet liggen op het
verder vormgeven van
• ‘de rechtmatige en presterende overheid’ en
• stimulerend, faciliterend en netwerkend werken.
Op die manier kunnen de opgaven in het sociale en ruimtelijke
domein duurzaam het hoofd worden geboden.
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Een paar redenen waarom vaak nog niet op die manier wordt
gewerkt:
•	Omdat vraagstukken niet per definitie lokaal van aard zijn,
worden ze (te) uniform benaderd. Tegelijkertijd is een buurt niet
het juiste aggregatieniveau als het om, bijvoorbeeld, werkloosheidsvraagstukken gaat. Het is daarom niet vanzelfsprekend
wanneer er wijkgericht kan worden gewerkt.
•	Ook de werkdruk en het sturen op harde deadlines zorgen voor
een uniforme benadering. Een gebiedsgerichte benadering
is op het oog tijdrovend. Er is extra overleg met collega’s en
samenwerkingspartners nodig en men beschikt niet altijd over
de mensen en middelen om sessies met belanghebbenden te
organiseren. Projecten zijn op het oog makkelijker te beheersen
als ze niet gebiedsgericht worden aangevlogen.
•	De oriëntatie van de betrokken vakspecialisten. Sommige
beleidsontwikkelaars en projectleiders hebben een natuurlijke
neiging om eerst vanuit hun discipline denken waardoor het
denken vanuit de opgave of de context op een tweede plaats
komt.
Het rapport sluit aan op het kwadrant van ‘meervoudige overheidssturing’ van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur
(NSOB): de rechtmatige, de presterende, de samenwerkende en de
responsieve overheid.

In het volgende hoofdstuk wordt hierover meer uitleg gegeven,
maar het rapport over wijkgericht werken stelt in ieder geval het
volgende:
•	Doe rechtmatig wat rechtmatig moet en voer dit excellent uit.
•	Kies daarnaast voor responsief als dominante rolinvulling. Dit is
een sterke wens vanuit medewerkers en past goed in gemeentelijke strategie van beste dienstverlener
•	Versterking responsieve rol vraagt werken van buiten naar
binnen (ogen en oren; netwerk- en accountfuncties), met ruimte
en flexibiliteit in interne processen en kaderstellingen.
•	Excellente dienstverlening is de basis; weten wat klanten
(burgers/ondernemers/maatschappelijke partners) willen en de

gemeentelijke diensten op deze behoeften inrichten, zowel naar
inhoud als vorm; uiteraard binnen gestelde politiek-bestuurlijke
kaders.
Deze aanbevelingen hebben mede aan de basis gestaan van het
contourenplan voor de organisatieontwikkeling, die eind 2017 is
ingezet. De ambitie de beste dienstverlener te zijn is hierin aangevuld met vijf organisatieprincipes, waaronder het ‘Opgavegericht
werken’. Dit principe stelt dat de organisatie altijd gezamenlijk
optrekt vanuit dezelfde oriëntatie, namelijk de behoefte van de
inwoner, instelling of bedrijf. De klant staat dus centraal, niet de
systemen, niet de afdelingen.
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Wat is er intern voor nodig?
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In de eerste hoofstukken is participatie vooral belicht vanuit
het idee dat bewoners gefaciliteerd kunnen worden en dat
er samenwerking met de gemeente kan ontstaan. Daarna
hebben we gekeken naar beleid dat daarbij aansluit. In dit
hoofdstuk bespreken we de interne organisatie die nodig is
voor goede overheidsparticipatie.
Participatie betekent namelijk niet alleen dat burgers zelfredzaam
worden, het betekent ook dat de overheid adequaat reageert op
wat er speelt in de samenleving. Oftewel, responsief werkt.
De term ‘responsief’ wordt gebruikt in het essay van de NSOB
“Sedimentatie in sturing” en sluit aan bij hun ideeën over
verandering:

burgerparticipatie
en zelfredzaamheid

actieve ondernemers

MAATSCHAPPELIJK

OVERHEID

vermaatschappelijking

privatisering
en marktwerking

sociaal ondernemers

PRIVAAT

Figuur 1 Dynamiek in de realisatie van publieke waarde
(van der Steen et al., 2013).

4.1 Publieke waarde in beweging
‘De kleine verhalen over stadsboeren, decentrale energieopwekking, zelforganisatie door bewoners, of ondernemers die een
provinciale weg energiezuinig maken, maken deel uit van een
bredere ontwikkeling. Die ontwikkeling is het beste te duiden als
vermaatschappelijking. Het mechanisme achter die ontwikkeling
is ‘groot’, in die zin dat het gaat om fundamentele begrippen over
hoe publieke waarde tot stand komt. Tegelijkertijd is het een klein
verhaal, dat vorm krijgt in heel concrete activiteiten.
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De driehoek toont de drie basisvormen waarin publieke waarde tot
stand kan komen. We vatten publieke waarde bewust ‘ruim’ op.
Wat ons betreft gaat het om waarde ten dienste van het algemeen
nut, boven het particuliere of individuele belang. Dat betekent niet
dat een individu er geen profijt van heeft, maar wel dat het nut
ook voor anderen geldt. Publieke waarde kan langs drie wegen tot
stand komen.
De overheid kan het ‘maken’, bijvoorbeeld door een beleids-

programma te maken en dat door een organisatie uit te laten
voeren. De overheid is dan verantwoordelijk voor de publieke
waarde en produceert die ook zelf.
Een tweede mogelijkheid om tot publieke waarde te komen is
de markt. Bedrijven kunnen een business model maken voor een
publieke waarde of een functie die publiek nut heeft. Bedrijven
kunnen zorgverzekeringen aanbieden, in sommige landen worden
gevangenissen privaat georganiseerd en beveiligingsbedrijven kunnen openbare orde bewaken – zoals ze op veel plaatsen al doen.
De derde mogelijkheid is dat de gemeenschap publieke waarde maakt. Dat kunnen individuele burgers zijn die activiteiten
ondernemen die publieke waarde genereren, maar het kunnen
ook maatschappelijke organisaties zijn die tot productie komen.
Woningcorporaties waren ooit co-operatieve verengingen, en
ook veel ziekenhuizen en verzorgingstehuizen zijn op die manier
ontstaan. Talrijke charitatieve vermogensfondsen hebben eeuwenoude wortels in maatschappelijke organisatie van publieke waarde.
Een fonds dat nu investeert in de begeleiding van weggelopen
kinderen komt voort uit een in de zeventiende eeuw door een
vermogende koopman gefinancierd weeshuis. De Broodfondsen
waarin zzp-ers elkaars risico op kortdurende ziekte verzekeren zijn
een ander voorbeeld. Kleine groepen die elkaar goed kennen
dekken onderling risico af, omdat de collectieve overheidsvoorziening gesloten en het aanbod uit de markt te duur is.

Publieke waarde in gevarieerde verbanden: vermaatschappelijking
In onze tijd vinden grote ontwikkelingen in de driehoek plaats.
Er is veel beweging in de driehoek. Tegelijkertijd blijven veel taken
‘gewoon’ bij het oude. Het is weinig zinvol om in zijn algemeenheid
te redeneren over wat van de overheid, de markt of de maatschappij is; er is voor de verhouding tussen markt, overheid en samenleving geen “Jalta”-overeenkomst waarin indertijd de na-oorlogse
supermachten de invloedssferen in Europa verdeelden.
De enige zinvolle conclusie is dat publieke waarde steeds meer in
gevarieerde verbanden tot stand komt. Daarin is de overheid actief
naast sociaal ondernemers, grote bedrijven die maatschappelijk
willen ondernemen, met particulieren, met georganiseerde
groepen burgers, en met informele netwerken van individuen.
Publieke waarde komt steeds meer in een mengsel van verschillende partijen – overheid, markt, gemeenschap – tot stand. Wij
noemen dat de vermaatschappelijking van publieke waarde.
Waarmee we niet bedoelen dat de maatschappij alle publieke
waarde overneemt, maar dat publieke waarde in combinaties van
overheid, markt en gemeenschap tot stand komt.
De vermaatschappelijking van publieke waarde is het grote verhaal
waar (…) initiatieven deel van uit maken. De ontwikkeling is niet
naar één van de drie hoeken, maar het naast en door elkaar heen
bestaan van alle drie de vormen. Variëteit is wat publieke waarde in
onze tijd typeert. En wat daarmee ook het openbaar bestuur en het
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handelen van de overheid typeert. Elke overheidsorganisatie heeft
daar op zijn eigen manier mee te maken.
Het grote verhaal van vermaatschappelijking is bij uitstek een lokaal
verhaal, in de zin van situationeel en contextueel, per organisatie
anders. De ene organisatie opereert in een veld waar veel sociaal
ondernemers actief vorm geven aan inhoud zijn en de betrokken
burgers het ene na het andere initiatief lanceren, anderen werken
in een domein of plaats waar nauwelijks beweging is.
In de ene wijk gebeurt er van alles en schijnbaar vanzelf, in de
andere wijk gebeurt niets. Ook dat is variëteit. Zo is de verandering
van onze tijd niet de overgang van het ene naar het andere tijdperk,
maar gaat het om een vermenging van verschillende vormen van
publieke waarde voorziening.
Overheidsorganisaties moeten in die veranderende tijd kunnen
omgaan met die variëteit: herkennen wat er speelt, kiezen wat het
beste past, en de gekozen aanpak goed uitvoeren. Dat is waarom
overheidsbestuur over georganiseerde meervoudigheid gaat.
De meervoudigheid van overheidssturing is te
vatten in vier benaderingen van sturing. In elk
van de vier benaderingen gaat het om overheidssturing, in die zin dat de overheid doelen heeft en
die probeert te realiseren in interactie met de
omgeving. We kijken dus primair vanuit het
perspectief van de overheid. Niet omdat wij vinden
dat de overheid het primaire perspectief is voor de
realisatie van publieke waarde, maar omdat wij geïnte-
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resseerd zijn in hoe dat deel van de driehoek opereert.
Onze analyse en aanbevelingen zijn gericht op de overheid.
Om de verschillende vormen van overheidssturing te onderscheiden maken we gebruik van een assenstelsel (zie figuur 2), waarin
twee variabelen tegenover elkaar worden opgespannen.’
De responsieve overheid, die bij wijkgericht werken centraal staat,
wordt als volgt uitgelegd:
‘Het perspectief van de responsieve overheid gaat uit van de veerkracht en de maatschappelijke energie van de samenleving, waarin
partijen in de samenleving hun eigen randvoorwaarden en bedoelingen hebben en die in het publieke domein najagen. De overheid
gaat niet naar buiten om zijn eigen plannen en doelen te verkopen,
maar wordt geconfronteerd met een beweging die er buiten al is.
Dat heeft niet de vorm van een te ondertekenen contract of een
formele overeenkomst die voor de overheid klaarligt.
Het gaat eerder om partijen die initiatieven willen
ontplooien, die een beweging oprichten, informele
allianties aangaan en vanuit ideeën met elkaar
optrekken. Het zijn geen geïnstitutionaliseerde partijen
en er zijn geen koepels die namens een brede achterban spreken. Voor de overheid gaat het dan om het
herkennen van de ontwikkeling en het aangaan van een
betekenisvolle verbinding met partijen die anders dan de
overheid zijn.
Niet vanuit een blanco agenda, het gaat er om die
ontwikkelingen buiten te koppelen aan de doelen die de

Vanuit resultaten naar randvoorwaarden
De Presterende Overheid

Netwerkende Overheid

• Prestatiesturing (verticaal)
•	Marktdenken: overheid als bedrijf, burger als klant
•	Effectiviteit en efficiency staan centraal, een goed
doel moet meetbaar zijn

•	Overheid is ‘in the lead’ en zoekt samenwerking
met andere partijen (veelal koepels)
•	Horizontale samenwerking, doelen gezamelijk bepaald
•	Onderhandelen of compromis, afspraken vastgesteld in
akkoorden of convenanten

Vanuit samenleving naar de overheid

Vanuit de overheid naar de samenleving
Rechtmatige Overheid

Responsieve, participerende Overheid

•	Politiek debat bepaalt publieke belangen, bijvoorbeeld:
•	Uitvoering wet- en
regelgeving
• Bewaken rechten en plichten
•	Procedurele zorgvuldigheid staat centraal
• Goed bestuur
• Overheid stuurt hiërarchisch

• Initiatief van onderop
• Netwerksturing
•	Overheidsparticipatie (kan ook zonder overheid),
ruimte en ondersteuning bieden aan maatschappelijk
initiatief. Met georganiseerde, maar ook
ongeorganiseerde partijen

Politieke keuze
Figuur 2 	Rollen van de overheid in samenwerking met de energieke samenleving
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organisatie zelf heeft: is het mogelijk om een initiatief van buiten te
verbinden aan een ambitie die we zelf hebben? Of kunnen we een
ambitie formuleren die het initiatief van buiten aantrekt, vergroot
en stimuleert? Dat betekent dat de relatie tussen overheid en
samenleving tweezijdig wordt. Niet alleen door op het niveau van
concrete resultaten tot een te ondertekenen overeenstemming te
komen, maar ook door op het niveau van achterliggende randvoorwaarden en bedoelingen elkaar te herkennen, te vinden en samen
op te trekken. Ook als het eigenlijk net niet past of niet goed op
voorhand te voorspellen is hoe en wat het wordt. Samen optrekken, op verkenning gaan, gaandeweg zien hoe we de gedeelde
doelen dichterbij kunnen brengen.’

4.2 Integraal werken
Om responsief te kunnen werken, is het nodig vanuit verschillende
oogpunten te kunnen kijken en werken. Met integraal werken
wordt hier dan ook bedoeld: werken aan een casus met mensen
uit verschillende disciplines. Bij het Park Sijtwende project is op
die basis een integraal team samengesteld. En er werd gewerkt aan
participatie op verschillende niveaus.
De motie tot avondsluiting van het park, was aanleiding om met
bewoners te gaan praten en vervolgens te bekijken hoe ook de
organisatie kon meedoen aan het proces.

Politiek proces

Participatie proces

Innovatie proces

Motie Sijtwendepark
Sluiting park

Bewonersavond
inrichting park en participeren in sluiting

De organisatie leren participeren

Doel:
Bewoners doen mee in besluitvorming
Bewoners dragen bij aan prettig gebruik park
Gemeentelijke organisatie leert resonsief werken

30

Om dit allemaal tegelijkertijd te kunnen doen, moeten teamleden snel kunnen schakelen. Schakelen tussen de diverse
ondwerwerpen en inhoud en tussen hun rol en functie- of
taakomschrijving in het dagelijks werk. Naast die vaardigheid,
zou discussie moeten worden gevoerd over de inzet en tijdsbesteding van deelnemers.
4.3 Kwaliteiten en competenties
Uit onderzoek blijkt, dat het welslagen van ambtelijke integrale
teams die werken met bewoners, staat of valt met de kwaliteit
van de professionals. Alleen met goede vaklieden die vertrouwen
kunnen bieden is het mogelijk maatschappelijke en ruimtelijke
ontwikkelingen mét de inwoners vorm te geven.
Generalisten
Integrale teams bestaan idealiter uit mensen die generalistisch
kunnen werken en tegelijkertijd de kwaliteiten van hun eigen vakgebied kunnen inzetten. Over het begrip ‘generalist’ bestaat echter
nogal wat verwarring. Veel professionals vrezen dat ze als manusje-van-alles op alle vragen van inwoners deskundigheid moeten
bieden. Ook zijn ze bang dat hun vakspecifieke kennis verloren
gaat als zij als generalist moeten werken. Dat is een misvatting. De
meerwaarde van integrale teams is juist dat ze kunnen beschikken
over kennis en kunde uit meerdere disciplines. Het generalistische
werken zit ‘m in de gezamenlijke uitgangspunten in het werkgebied en het werken vanuit de totale opgave.

Professional met een T-profiel
Generalistisch werken betekent dat de professional uitgaat van
het hele scala aan mogelijkheden, vragen en beperkingen van de
bewoners. Hij analyseert vragen niet louter vanuit
het eigen vakgebied, maar opereert vanuit een
holistische visie, levensbreed en levenslang. Voor de
wijk opereert de professional als generalist. Binnen
zijn team is hij specialist en kan hij snel en adequaat
inspringen op vragen van collega’s; soms door zijn
vakkennis te delen, soms door zelf specifieke vragen
van bewoners op te pakken. Steeds vaker wordt er
gesproken van een ‘professional met een T-profiel’.
De verticale poot van de T geeft de vakspecifieke
competenties van de professional weer, de horizontale balk staat voor de gemeenschappelijke uitgangspunten en competenties.
Door te werken met mensen uit beleidsafdelingen en
uitvoerende diensten, kan een probleem van beide
kanten worden bekeken. Wordt het probleem dan
ook nog eens met het oog op de toekomst bekeken,
dan kan het vanuit verschillende beleidsvisies worden benaderd én kunnen de uitvoerende
diensten analyseren hoe het er op de
lange termijn uit zou zien (en bijvoorbeeld
beantwoorden wie er in de toekomst bij
die uitvoering betrokken zijn).
Op deze manier hebben betrokkenen de
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kans om bestaande regels en kaders van dat moment los te laten
terwijl gebruik wordt gemaakt van elkaars kennis en kunde. En dat
geeft meer ruimte voor innovatieve oplossingen.
Wijkgericht werken
Integraal werken in een projectteam, heeft invloed op de manier
waarop individuele ambtenaren hun werk benaderen en hoe zij
binnen hun functie wijkgericht kunnen gaan werken. Door dichtbij
bewonersinitiatieven te staan en samenwerking met bewoners
te creëren, kan elk teamlid wijkgericht werken (bewoners- en
overheidsparticipatie) ervaren. Die ervaring kan worden geïntegreerd in de kerntaken waardoor op verschillende niveaus een visie
op wijkgericht werken kan ontstaan. Als elk teamlid de ervaringen
deelt met zijn/haar afdeling, kan een olievlekeffect ontstaan.
Daarnaast wordt door het werken met een afdeling-overschrijdend
team, de samenwerking met bewoners vanzelf integraal benaderd.
Bewoners worden hierdoor minder of niet geconfronteerd met de
‘muurtjes’ van de gemeentelijk afdelingen. Het team kan onderling
bepalen wie welke taak op zich neemt, gebaseerd op specialisme
of niet. Uiteindelijk kan het wijkgericht werken leiden tot een
integrale samenwerking van zowel de gemeentelijke organisatie als
mét de bewoners.

Ervaringen in Leidschendam-Voorburg
Een team samenstellen voor een project met een open einde, dat is
niet zomaar gedaan. Een aantal leerpunten van het integrale team
Park Sijtwende:
• 	‘Op je bek gaan’ bij een experiment kan en mag. Maar het
moet wel binnen veilige omgeving gebeuren. Dit kan onder
andere wanneer de wethouder erachter blijft staan en steun
geeft. Als de veiligheid er niet is, is het risico dat teamleden
terugvallen op regels en het vertrouwde vakgebied omdat dat
wel de gevraagde veiligheid biedt.
•	Burgers zeggen al snel: de gemeente doet het niet goed.
Maar als ambtenaar wil je niet dat de wethouder negatief in
nieuws komt. Er moet gespreksruimte zijn om daar samen
een oplossing voor te bedenken.
•	Bij een project met een open einde, is het niet vanaf het begin
duidelijk waar het naartoe gaat. Dus steun je elkaar en moet
je fris blijven kijken naar de leeraspecten. Dit vraagt ook iets
van de projectleider die goed moet schakelen tussen team,
management en bestuur.
•	Werkdruk kan leiden tot het terugvallen op bestaande
patronen i.p.v. het integraal werken. Integrale processen zijn
namelijk nieuw en vragen dus meer energie en aandacht.
Deze tips en leerpunten zijn erg belangrijk. Het projectteam heeft
het participatietraject als een kwetsbaar proces ervaren, zowel
persoonlijk, inhoudelijk en als voor de relatie met de burger. Dit
kan ook niet anders in een leerproces, maar alleen daarom al is
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voortdurend de vinger aan de pols nodig, door de projectleider en
binnen het team. De bepalende elementen voor het succes van de
groep, die doorlopend de koers zouden moeten aangeven, zijn:
-	Het bewaken van energie en tempo (maken we voldoende
voortgang, hoe is de sfeer en hoe zit iedereen er bij?)
-	Het bepalen van de eigen rol (wat is nu gevraagd en waar sta
ik op de participatieladder?)
-	Het checken van de haalbaarheid van de doelen (kunnen we
het (nog steeds) waarmaken?).
Dit geeft het team namelijk het houvast en het zelfvertrouwen om
de uitdaging aan te gaan, wat ook zijn uitstraling heeft naar buiten.
Immers, wat je geeft komt terug.
Kerntaken en het T-profiel van een hele afdeling
Soms lijkt een onderwerp niet te behoren tot de kerntaken van
een teamlid maar valt wijkgericht werken, bewoners- en overheidsparticipatie wel overkoepelend onder de kerntaken. De afdeling
Stadsbeheer heeft in het Park Sijtwende project te maken gehad
met mogelijk beheer door bewoners. Regie voeren op de openbare
ruimte is een kerntaak van de gemeente, specifiek SB. Daardoor
kreeg SB te maken met een andere rol en met een nieuwe mix van
kerntaken en bewonersparticipatie.
 o kan Handhaving ook te maken krijgen met een handhavingsZ
probleem dat zij binnen hun afdeling niet kunnen oplossen: als
volgens de apv niet kan worden gehandhaafd, dan kan de afdeling
verder niets doen. Maar het is wél de rol van handhaving om te

zoeken naar een oplossing voor het probleem. Integraal (intern en
extern) kan een oplossingen worden gezocht. Wat een individuele
medewerker daarvoor moet doen, zal stellig buiten de bekende
procedures liggen en gaat daarom niet automatisch. Hoe het wel
kan, kan worden geleerd in ‘open end’ leertrajecten als het Park
Sijtwende project.
Ambtenaren en bewoners samen
Met het bij elkaar zetten van professionals van uiteenlopende
disciplines heb je nog geen integraal team, zeker niet wanneer
een ambtelijk team wordt aangevuld met mensen van ‘buiten’
(professionals én wijkbewoners). Elke beroepskracht en elke
bewoner (die zelf ook weer professional is) heeft eigen
competenties en een eigen visie. Er zijn verschillen in mandaten
en bevoegdheden. Ook zijn er beroepscodes, beroepsethiek en
beroepswaarden die professionals hoog in het vaandel hebben.
En er zijn verschillende belangen die met elkaar verweven zijn.
Samenwerken kan grote dilemma’s oproepen over het al dan
niet delen van gevoelige informatie, het moment van ingrijpen
in onwenselijke of onwettige situaties of het omgaan met
vertrouwensrelaties. Het succes van integrale team, hangt af van
wat de deelnemers ervan weten te maken en waarbij een stevig
beroep wordt gedaan op hun flexibiliteit en vakmanschap. Goed
kunnen samenwerken vraagt inzicht in ieders persoonlijke en
gemeenschappelijke kwaliteiten, in de eigen en collectieve
deskundigheid en in de grenzen hiervan.
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Leefgebieden
Mensen in de wijk hebben vaak vragen op allerlei gebied, die
bovendien sterk onderling invloed en relaties kunnen hebben die
sterk op elkaar inwerken. Denk aan geluidsoverlast, persoonlijke
omstandigheden, groenvoorziening, bouwplannen, etc. Een integrale werkwijze, waarin de vragen in hun onderlinge samenhang
worden benaderd, ligt daarom voor de hand.
Het blindstaren op één onderwerp (bijvoorbeeld omdat dat onderwerp de aanleiding was om integraal met een wijk, park of gebied
aan de slag te gaan), is dan ook niet aan te raden. Dit vraagt van
de ambtenaar om over de grenzen van zijn afdeling te kijken en te
handelen. Zeker specialisten kunnen dit ervaren als een moeilijke
verandering. Maar eigenlijk bijna alle ambtenaren: van oudsher zijn
overheden namelijk oplossingsgericht. Het liefst bedenken zij zelf
de beste oplossing voor een specifiek probleem dat zij zelf hebben
gedefinieerd. Dat er in de samenwerking met bewoners andere
problemen worden benoemd die niet op de ambtelijke wijze kunnen worden opgelost, is dan ook even wennen.
4.4 Terug naar de vraag: stimuleren of faciliteren
van burgerparticipatie?
Wat kan de overheid redelijkerwijs verwachten van inwoners en
waar ligt de ondergrens van wat je kunt overlaten aan de buurt?
En wat kan de gemeente ook werkelijk ‘afstaan’? De antwoorden
hierop zijn niet eenduidig want elke buurt en elk project is anders.
Dat is, modern gezegd, ‘het nieuwe normaal’. We hebben geen
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standaard antwoorden meer. De richtlijn is namelijk: maatwerk.
Maar binnen dat maatwerk kun je je wel aan bepaalde zaken vasthouden, blijkt uit verschillende praktijkvoorbeelden:
•	Besluitvorming kan op een lager niveau en kan meer lokaal
worden georganiseerd;
•	‘Heavy duty’ vrijwilligerswerk kan niet worden opgelegd aan
bewoners. En als zij dat wel willen, bijvoorbeeld in stugge
documentatie duiken, dan is het raadzaam ze te helpen vanuit
je expertise (zij het inhoudelijk of procesmatig),
•	Elke buurt heeft zijn eigen dynamiek waar je op in kan spelen.
Een buurt met veel hoger opgeleiden zal zich gemakkelijker
kunnen organiseren. Maar het betekent niet dat deze mensen
ook meer tijd hebben voor vrijwillige inzet.
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5.1 Op weg naar de omgevingswet
Inmiddels zijn in den lande al verschillende experimenten
gestart m.b.t. de Omgevingswet. Die gaan we hier niet allemaal
benoemen. Liever gaan we in op twee voorbeelden van nieuwe
werkwijzen uit Leidschendam-Voorburg: Park Sijtwende Project
en Meeslouwerpolder.
Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Zo wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten
te starten. Bijvoorbeeld woningbouw op voormalige bedrijventerreinen of de bouw van windmolenparken.
Met de nieuwe Omgevingswet wil het kabinet:
•	De verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu
en natuur beter op elkaar afstemmen;
• Duurzame projecten (zoals windmolenparken) stimuleren;
•	Gemeenten, provincies en waterschappen meer ruimte geven.
Zo kunnen zij hun omgevingsbeleid afstemmen op hun eigen
behoeften en doelstellingen.
Verder biedt de wet meer ruimte voor particuliere ideeën. Dit
komt doordat er meer algemene regels gelden, in plaats van
gedetailleerde vergunningen. Het doel staat voorop en niet het
middel om er te komen. De houding bij het beoordelen van plannen is ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’. Zo ontstaat ruimte voor
bijvoorbeeld bedrijven en organisaties om met ideeën te komen.
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5.2 Werkwijze Park Sijtwende project
Dit project vormt een rode draad in dit boek. Maar hoe is het
project opgezet en wat waren de doelen?
De motie inzake Park Sijtwende (nachtsluiting van het park) werd
aangegrepen om meer in gesprek te komen met bewoners en te
onderzoeken wat bewoners zelf willen en kunnen doen. Ook werd
bekeken welke methodes en instrumenten zouden helpen bij het
ondersteunen van bewonersinitiatieven. Die methodes stonden
van te voren niet vast; al doende en in overleg met bewoners
werden verschillende werkwijzen ingezet en uitgeprobeerd. De
vraag was welke van die werkwijzen vaker konden worden ingezet.
De gemeente zag kansen om het wijkgericht werken op die manier
meer te implementeren met Park Sijtwende als goede casus om
zowel burgerparticipatie als overheidsparticipatie vorm te geven.
De doelstellingen waren:
•	In contact te komen met bewoners, buurtinitiatieven ondersteunen en samenwerking met bewoners opzetten in en rondom
Park Sijtwende,
•	Mogelijkheden onderzoeken en uitwerken van Right to Challenge,
•	Interactie-gericht leertraject voor ambtenaren opzetten om
wijkgericht werken te verbeteren (met interne en externe
impact).

•	De verschillende personen en afdelingen die
bij het park betrokken zijn, faciliterend en
participerend te laten werken.
Deze doelen gaven de kans om bewoners op de hoogte te brengen van de ruimte die zij hebben voor initiatief
en hen te ondersteunen bij het ontwikkelen daarvan. En ze gaven
kansen om ambtenaren mee te nemen in de praktijk van een
ontwikkelend initiatief en hen te ondersteunen in meer wijkgericht
denken en werken.
Hoe is het verlopen?
Begonnen is met een drukbezochte bewonersavond waarin breed
ideeën over het gebruik van het park werden opgehaald. Die ideeën bleken niet altijd met elkaar te stroken. Deze tegenstrijdigheden
wierpen vragen op over wat dan de beste aanpak was voor een
probleem. Of de beste invulling voor een wens. De tweede avond
was erop gericht die vragen aan bewoners voor te leggen en hen
de kans te geven samen met elkaar en met de gemeente antwoorden te vinden.
Over verschillende zaken is gediscussieerd: overlast van fietsers
en luidruchtige bezoekers, hondenlosloopgebied, parkeermogelijkheden, flora en fauna, kosten voor onderhoud park. Er zijn verschillende antwoorden gekomen en vervolgacties ondernomen:
•	Het plaatsen van toegangshekken om fietsers en scooters te
weren is besproken met de gehandicaptenraad (en aansluitend

ook andere inrichtingszaken),
•	Parkeeroverlast is weggenomen door herinrichting van het
toegangspleintje en een parkeerverbod,
•	Met het Buurtpreventieteam is een training georganiseerd o.l.v.
een expert-bewoner over het aanspreken van overlastgevers,
•	De provincie is benaderd over dierenwelzijn en het terugdringen
van ganzenoverlast,
•	Intern is onderzocht of en hoe een transparant kostenoverzicht
van het park kan worden gegeven,
•	Het verstrekken van informatie en ophalen van ideeën over
ruimtelijke en andere plannen is omgezet in een ‘participatiecyclus’ bedoelt voor wijkgericht werken in het algemeen,
•	Het park is op pilot-basis gesloten en er is een enquête gedaan
onder omwonenden over het effect en hun mogelijke bijdrage
aan het sluiten,
•	Verschillende partijen zijn met elkaar verbonden om activiteiten
in het park te gaan organiseren,
Honden op de ladder
Toch kwam de focus te liggen op het hondenlosloopgebied in
het park. Over dit onderwerp lagen de meningen namelijk nogal
uiteen. De één wilde het grote losloopgebied behouden, de ander
wilde alleen honden aan de lijn. Hondenbezitters waren bang voor
inperking en organiseerden zich om één stem te vormen.
Het was een lastig onderwerp maar tegelijkertijd zag de gemeente
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kans om het participatieniveau naar de volgende trede van de
participatieladder te brengen: meebeslissen. Besloten werd om
bewoners en gebruikers van het park nauw te betrekken bij de
(her)inrichting van het losloopgebied.
Om dit vorm te geven, werd beleidsbemiddeling ingezet. Dit leidde
tot de derde bewonersavond waarin ideeën, wensen en prioriteiten
over het hondenbeleid zijn besproken. Met input van bewoners
heeft de afdeling SB vervolgens drie scenario’s uitgedacht en die
tijdens de vierde avond voorgelegd.
Helaas heeft die aanpak niet het gewenste resultaat opgeleverd.
Mensen bleven tegenover elkaar staan en konden niet tot een gezamenlijke keuze komen. De gemeente heeft daarom zelf besloten
welk van de scenario’s het beste paste bij de wensen, de omgeving
en de financiële mogelijkheden. Daarna is een standaard besluitvormingstraject opgezet.
In de geest van de omgevingswet
Integraliteit bij het maken van plannen is een van de drijvers van
de omgevingswet. In het Park Sijtwende project is dit terug te zien
in de diversiteit van het projectteam: vertegenwoordigers uit zes
verschillende afdelingen zaten in het team. Daarnaast is samengewerkt met bewoners en belanghebbenden (ook bijvoorbeeld de
wijkvereniging, het jongerenwerk en de wijkagent) op bijna alle
onderwerpen die naar voren kwamen.
Een ander belangrijk aspect van de omgevingswet, is participatie.
“In de Omgevingswet is brede participatie een belangrijke voorwaarde
voor snellere en betere plan- en besluitvorming. Door eerst gezamenlijk
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naar kansrijke oplossingen te zoeken en pas dan gedetailleerd onderzoek naar het gekozen alternatief te doen. Participatie is verplicht bij
een projectbesluit”
In dit licht kan het Park Sijtwende project gezien worden als een
voorbeeld van werken binnen de omgevingswet op micro-niveau.
5.3 Werkwijze Meeslouwerpolder
Op 1 juli 2015 heeft de raad ingestemd met de aanpak om de
ontwikkeling van het glastuinbouwgebied in de Meeslouwerpolder
op gang te brengen. De inzet van de gemeente is nu gericht op het
creëren van een compacte en economisch vitale Meeslouwerpolder. Met voldoende ruimte voor de goed functionerende
tuinders en andere lokale bedrijvigheid. En met andere, meer
waardevolle functies voor verouderde en leegstaande opstallen.
Samen met ondernemers en andere betrokkenen in het gebied
verkent de gemeente de mogelijke ontwikkelrichtingen voor het
gebied. Om dat in de geest van de Omgevingswet te doen
(namelijk het afstemmen met andere overheden en betrekken van
de belangen van andere partijen), worden twee sporen gevolgd:
1.	In gesprek met de Provincie Zuid-Holland over mogelijkheden
en voorwaarden (omdat voor andere functies in het glastuinbouwgebied instemming nodig is van Provinciale Staten),
2.	Proces met ondernemers, bewoners en andere betrokkenen in
het gebied, omdat de mogelijke ontwikkeling afhankelijk is van
het ondernemerschap van de eigenaren in het gebied.

Later is daar een derde partij bijgekomen: het Hoogheemraadschap.
Regelmatig vindt informatie-uitwisseling plaats over de stand van
zaken. De gesprekken met zowel de provincie als de ondernemers
verlopen constructief en er is vanuit beide sporen draagvlak voor
de beoogde ontwikkeling.
Individuele gesprekken met bewoners
Met bewoners wordt zowel individueel als in groepsbijeenkomsten
gesproken en zowel over het grotere gebied als over deelgebieden.
Veel bewoners zijn ook ondernemer en zodoende kan vanuit
verschillende perspectieven worden overlegd. Een van de onderwerpen is bedrijfsbeëindiging met compensatie door woningbouw
in het gebied. Een andere reden om ook individueel met mensen te
praten, is om een gelijk speelveld te creëren. Mensen kunnen goed
worden bijgepraat over ontwikkelingen en er kan uitleg worden
gegeven over processen. Zo kan iedereen voldoende meepraten.
Spelregels vastgesteld
Nadat een gezamenlijke visie op het gebied was bepaald, zijn
samen spelregels en uitgangspunten voor verdere ontwikkeling
opgesteld. Nadat daar overeenstemming over was, zijn deze ook
vastgesteld door de Gemeenteraad.
Leerpunten
Ook in dit project herkent men de leerpunten over integraal
werken. Maar daarnaast zijn nog een aantal interessante zaken
geconstateerd die als tip kunnen worden gezien:

•	Na het opstellen van een gedeelde visie, moet men daar niet
meer vanaf wijken. Gebruik de visie als mantra zonder dat
individuele belangen verandering daarin brengen.
•	De werkwijze heeft ook andere processen in gang gezet. Let er
op dat daarbij de samenhang tussen verschillende dossiers aan
het licht komt en doe er wat mee.
•	Misschien specifiek voor dit project, maar het team raadt aan de
ingezette manier van werken voort te zetten bij het opstellen
van het bestemmingsplan.
•	Besteed ruim de tijd aan het opbouwen van persoonlijke relaties
en onderhoud ze goed. Dit komt het vertrouwen
en daarmee de communicatie ten goede.
•	Koester je ambassadeurs in het gebied. Je hoeft ze
niet te pamperen, ze kunnen wel tegen een stootje.
Maar raak ze niet kwijt. Duidelijkheid verschaffen
helpt hierbij enorm.
•	Neem een regisseursrol aan en niet die van de
projectleider. De regierol van de gemeente is al eerder
in dit boek besproken als één van de belangrijke
nieuwe rollen in het wijkgericht werken.
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Het voorgaande hoofdstuk geeft een mooi inzicht in toekomstige
werkwijzen. Niet alleen onder de paraplu van de Omgevingswet,
maar meer in het algemeen over de verschillende vormen van
samenwerking met inwoners en andere belanghebbenden. In
de rest van dit boek zijn onderwerpen besproken die daarbij
meespelen: van de ‘plaats’ waar een inwoner met een initiatief de
gemeente binnenkomt en de gezamenlijke volgende stap op de
participatieladder, tot de verhoudingen tussen beleid en aanpak
en de rol die de overheid in haar geheel inneemt.
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Met deze lessen, inzichten en praktische tips, heb je hopelijk
handvatten gekregen voor jouw eigen volgende stap in overheidsparticipatie en voor betere samenwerking met bewoners!
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Gemeente Leidschendam-Voorburg Raadsbrief 2016 inzake Meeslouwerpolder
lv.nl/file/869/download
Movisie “Het recht van burgers om gemeenten uit te dagen”
movisie.nl/artikel/recht-burgers-om-gemeenten-uit-te-dagen
Movisie “Integraal werken stelt hoge eisen aan vakmanschap”
movisie.nl/artikel/integraal-werken-stelt-hoge-eisen-aan-vakmanschap?gclid=CI34wa3e_dECFUy37QodBqIEnQ
Nederlandse School voor Openbaar Bestuur “Sedimentatie in sturing: systeem brengen in netwerkend werken door meervoudig organiseren”
nsob.nl/wp-content/uploads/2015/06/NSOB_Sedimentatie_web.pdf].
Open Overheid “Tijd voor de netwerkende en responsieve overheid”
open-overheid.nl/blog/tijd-voor-de-netwerkende-en-responsieve-overheid/
Regeerakkoord 2017-2021
kabinetsformatie2017.nl/documenten/publicaties/2017/10/10/regeerakkoord-vertrouwen-in-de-toekomst
Rijksoverheid “Nieuwe omgevingswet maakt omgevingsrecht eenvoudiger”
rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet/vernieuwing-omgevingsrecht
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