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Staan gemeenten voldoende open voor de kracht van de samenleving? is de bur-
ger voor de gemeente alleen een klant, of ook een partner? Steeds vaker nemen 
burgers zelf initiatieven om hun leefomgeving te verbeteren, om gezamenlijk 
werkprojecten op te zetten of zorg in eigen hand te nemen. gemeenten staan 
soms nog onwennig tegenover (groepen) burgers die het heft in eigen hand 
nemen. Zeker als ze bij de gemeente aankloppen voor geld of andere vormen 
van ondersteuning. ‘hoe houden we daar grip op, binnen welke kaders past 
dat?’, vragen ze zich snel af. hoe kunnen gemeenten de kracht van burgers tot 
hun recht laten komen? 
teKSt: peter van eeKert, BeeLd: Saar rYpKeMa

datuM van geSpreK  25-11-2014

Gesprek van de dag: 

EIGEN KRACHT 

VAN BURGERS

De kunst van onderop
“De fi losofi e achter de transities in het 
sociaal domein is dat burgers meer eigen 
initiatief ontplooien en zelfredzaam zijn”, 
zo opent Gerrit Jan Schep het gesprek. 
“Minder overheid, meer burger en samen-
leving. Gemeenten worden geacht dit met 
kracht neer te zetten. Maar in de praktijk 
gaat het hooguit stapsgewijs. Aan de ene 
kant is uit onderzoek gebleken dat burgers 
op veel terreinen best meer verantwoor-
delijkheid willen, maar zij zijn er niet van 
gecharmeerd als de overheid dingen over 
de schutting gooit. Zij willen gefaciliteerd 
worden. Anderzijds blijkt loslaten moeilijk 
voor gemeenten. Managers en beleidma-
kers willen kaders stellen en beheersen. 
Hoe kunnen we hen helpen om meer 
ruimte aan burgerinitiatieven te geven, 
zonder dat de eindverantwoordelijkheid uit 
het oog wordt verloren?”

reKening
Juist daarom is loslaten een verkeerde term, 
vindt Frank Kerckhaert. “Gemeenten den-
ken snel: als iets vanuit de burgers komt, 
mogen we ons daar niet mee bemoeien. 
Daarachter zit een angst voor een fi nanciële 
fuik: bij betrokkenheid volgt later altijd een 
rekening. Verbinden is een veel betere hou-
ding. Loslaten schept vrijblijvendheid.” 
Irene Nagtzaam herkent de angst van 

De deelnemers:

Ralf Embrechts, directeur Maat-
schappelijke Ontwikkelings 

Maatschappij (MOM) in Tilburg 
en mede-initiatiefnemer armoede 

Glossy Quiet500.

Frank Kerckhaert, voorzitter Raad 
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malig burgemeester van Hengelo, 
nu werkzaam bij de Universiteit 
Twente als directeur van onder-
zoeksinstituut KISS, daarnaast 

voorzitter van de Onderzoeksraad 
Integriteit Overheid.

Irene Nagtzaam, in Breda als 
ZZP’er in Buurt- en Wijkontwik-

keling actief bij onder andere 
bewonerscoöperaties waarbij 

gewerkt wordt met behoud van 
uitkering.

Pieter Vermeer, Stichting De Broek-
riem.

Het gesprek stond onder leiding 
van Gerrit Jan Schep, directeur van 

Stimulansz.

gemeenten om in een fi nanciële verplich-
ting verzeild te raken. “In Breda hebben 
we ruim een  jaar moeten praten om tot 
een regelvrije zone te komen. Er loopt nu 
een pilot van twee jaar, met onder meer 
coöperatieve buurtbedrijven van en door 

raLF emBrechtS

‘niet aan mensen trekken, 
maar een handje in de rug 
bieden’
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De kunst van onderop
bewoners. Vaak wordt gedacht dat onder-
nemen en het hebben van een uitkering 
niet samengaan, maar dat kan wel. De 
betrokken burgers zijn geen individuele 
ondernemers, maar zij maken deel uit van 
een coöperatie. Vanuit een pand dat door 
de woningcorporatie is aangekocht begon 
het met allochtone vrouwen die een eigen 
ontmoetingsplek wilden.” 

Steuntje
MOM is een initiatief van woningcorpo-
raties, zorg- en welzijnsinstellingen die in 
de armste wijken van Tilburg activiteiten, 
plannen en projecten van de deelnemende 
organisaties verbindt. Ralf Embrechts 
verwoordt de missie als mensen helpen 
aan de onderkant die door de systemen 
worden vermorzeld. “We moeten niet aan 
mensen trekken, maar een handje in de 
rug bieden”, zegt Embrechts. “Het is veel te 
makkelijk om aan het loket te zeggen: kijkt 
u eens in uw eigen netwerk. Het netwerk 
van veel bewoners helpt hen helemaal niet 
vooruit. En dan de dwang om te sollicite-
ren, op banen die er niet zijn. Gemeenten 
zijn gefixeerd geraakt op het dichthouden 
van de poort. Alsof de ambtenaren de 
uitkeringen uit eigen zak betalen. En je een 
halve crimineel bent omdat je een uitkering 
komt vragen. Neem de maand wachttijd. 

Sociale diensten concluderen dat die werkt, 
want een behoorlijk deel van de mensen 
komt na die maand niet terug. Maar vraag 
je dan ook af wat er met hen gebeurt! Ze 
komen bij ons voor steun. Of ze gaan in de 
wiet, of uit stelen.”

OverSchatten
“Vaak wordt gevraagd naar de kaders voor 
burgerinitiatieven”, vervolgt Embrechts. 
“Vergeet kaders, die moeten we helemaal 
niet hebben. Anders kom je onherroepelijk 
in de oude regels terecht, en die verstikken 
initiatieven. Een project vanuit bewoners 
moet mogen mislukken. Bij de overheid 
mislukken ook vaak dingen, alleen wordt 
dat niet zo benoemd. Dan wordt er geëvalu-
eerd en bijgestuurd. Om die redenen is een 
regelvrije zone geweldig, een voorwaarde 
om tot goede burgerinitiatieven te komen. 
Maar ook in een regelvrije zone zullen veel 
bewoners ondersteuning nodig hebben 
bij het realiseren van hun ideeën. Burgers 
staan vaak onder grote druk door allerlei re-
gels, bijvoorbeeld rond de bijstand. Dat zet 
ze in de stress in plaats van in hun kracht. 
Als je gestrest bent, ben je niet op je best. 
Daarom begin ik met ontstressen. Door 
goed te luisteren bijvoorbeeld.” 
Beschutting bieden en ontstressen, dat is 
echt nodig, vindt Embrechts. “In beleids-

Frank kerckhaert

‘verbinden is een veel betere 
houding. Loslaten schept vrij-
blijvendheid’

plannen staat burgerkracht voorop. Maar in 
de praktijk lopen burgers vast in de regels 
waar ze mee te maken krijgen. Burger-
kracht wordt vaak overschat.”
 “Niet overschatten, maar wel waarderen 
wat mensen kunnen”, zegt Nagtzaam. 
“Als iemand op een dag zestig aardappels 
kan schillen en daarmee aan zijn tax zit: 
prima. Dan levert hij toch een waardevolle 
bijdrage.”

Laaghangend fruit
“Hoger opgeleide werkzoekenden zijn 
relatief zelfredzaam”, aldus Pieter Vermeer. 
“Daar zouden gemeenten veel meer ge-
bruik van kunnen maken. Voor gemeenten 
is De Broekriem een makkelijk instrument 
om in te zetten. We bereiken vooral hoog-
opgeleiden, dit zijn veelal Trede4-WWB 
klanten. We bieden gemeenten als het ware 
het laaghangend fruit door deze groep te 
activeren.” 
De Broekriem is ontstaan toen hij als 
jonge architect niet aan het werk kwam. 
Met vrienden in dezelfde situatie vormde 
hij een groepje om elkaar te helpen bij het 
solliciteren. Dat groepje groeide door tot 
5000 actieve netwerkers, bijna allemaal 
HBO-plus. Per maand vinden zo’n 50 
bijeenkomsten plaats, waarin men elkaar 
bijvoorbeeld helpt met het CV of een 
training volgt. Vermeer: “Uit vergelijkingen 
met een controlegroep van het CBS blijkt 
dat werkzoekenden die via De Broekriem 
een baan vinden gemiddeld twee maanden 
eerder werk vinden. We werken nu samen 
met 116 gemeenten. Wethouders zijn vaak 
enthousiast. Maar we lopen soms vast in 
het moeras van de beleidsmedewerkers. We 
passen niet in het hokje van bijvoorbeeld 
een re-integratiebedrijf. We vragen maar 
een bescheiden bedrag aan subsidie, maar 
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Vermeer. “Maar kwantificeren is vaak moei-
lijk. Hoe monitor je het mannetje met het 
pannetje in de straat, bewoners die elkaar 
helpen? Gemeenten moeten meer experi-
menteren met de winst- en verliesrekening. 
Accepteer dat niet alle initiatieven iets op-
leveren. Er gaat soms wat mis, zoals ook in 
ambtelijke projecten. Maar als van de tien 
burgerinitiatieven er twee niet lukken, gaat 
het acht keer wel goed.”

BeLaStingpLan
“De trekkers, dat zijn altijd maar een 
paar mensen”, aldus Kerckhaert. “Het is 
noodzakelijk dat gemeenten de eigenaren 
van de initiatieven, de pareltjes, echt goed 
leren kennen. Maar een groot deel van de 
bewoners, zo’n 40%, wil niet actief zijn in 

worden geconfronteerd met allerlei oude 
regels over monitoren en cijfermatige ver-
antwoording op persoonsniveau. Soms gaat 
dit ten koste van de kracht van ons initiatief 
en dan laten we zo’n subsidie liever zitten. 
Bij ons ontstaan konden we meegaan in de 
actieplannen rond jeugdwerkloosheid. Dat 
was in feite ook een regelvrij gebied.”

verantwOOrding
“Ik wil een ander perspectief aanbren-
gen”, zegt Schep. “Ambtenaren handelen 
niet voor niets zo, met nadruk op regels 
en handhaving. Anders dreigt willekeur. 
De wethouder kan projecten leuk vinden, 
maar wil ook niet door de accountant op de 
vingers worden getikt vanwege uitgaven die 
niet zijn te verantwoorden.”  “Nederland is 
niet gewend aan initiatieven van onderop”, 
vindt Kerckhaert. “Het gaat snel over kaders 
en beheersen. Tegelijk is zicht op resultaat 
wel nodig. Uiteindelijk moet er onder de 
streep wel een plus uitkomen. Cijfers zoals 
van De Broekriem zijn goud waard. Je moet 
weten wat iets kost en oplevert.” 
“Resultaatmeting is noodzakelijk”, beaamt 

de buurt. Dat is een feit dat we moeten ac-
cepteren. We kunnen daar wel op inspelen 
met financiële prikkels. De gemeente zou 
regels moeten maken waardoor de actieven 
een financiële beloning krijgen en de pas-
sieven iets betalen. Er wordt in Den Haag 
gewerkt aan een nieuw belastingplan. 
Mijn pleidooi is om gemeenten een groter 
belastinggebied te geven, dat bestaat uit 
twee belastingen: voor bedrijven en voor 
inwoners. In die tweede categorie zouden 
burgers die verantwoordelijkheid nemen 
in de openbare ruimte een korting krijgen, 
zij die dat niet doen gaan iets meer betalen. 
Het voordeel kan overigens ook zitten in 
het behouden van de bijstandsuitkering 
indien er iets wordt bijverdiend.” 
“Een voordeel van 100 euro per maand is 
een enorme prikkel om hard te werken”, 
weet Nagtzaam uit ervaring met de regel-
vrije zone. 

geLOOf
“Maar weinig professionals beheersen de 
kunst van het werken van onderop”, zegt 
Nagtzaam. “Is dat te leren? Het zit voor een 
belangrijk deel in de persoon, maar ook in 
organisaties. Veel mensen zijn bang voor 
hun eigen baan. Dat leidt tot gedrag waarbij 
de veiligheid wordt gezocht. Bijvoorbeeld 
door de baas te pleasen die verantwoor-
ding, registratie en cijfers wil.” Kerckhaert: 
“Ik zou gemeenten voor 2015 het advies 
willen geven: ga intern bezig met de kunst 
van onderop. Hoe kan dat in de praktijk 
worden gebracht? Heb geloof in de kracht 
van burgers. Daar kan veel meer uitkomen 
dan uit allerlei afspraken bovenlangs, zoals 
de 125.000 extra banen voor mensen met 
een arbeidsbeperking. Dat is oude politiek, 
bijna een communistische manier van de 
bekende 10-jaren-planning.” *

 Irene nagtzaam

‘niet overschatten, maar wel 
waarderen wat mensen kun-
nen’

PIeter Vermeer

‘we lopen soms vast in het 
moeras van de beleidsmede-
werkers’ 


