1 Succesvolle

burgerinitiatieven in
wonen, welzijn & zorg
Drie inspirerende voorbeelden
Maak kennis met Austerlitz Zorgt, Stichting Bonafide en ‘t Zorghuus
Zorgcoöperaties en andere burgerinitiatieven

Wat kenmerkt een burgerinitiatief?

in wonen, welzijn en zorg zijn in opmars.

Burgerinitiatieven zijn vaak een reactie op onvoldoende aan-

Bewoners nemen het heft in handen om

sluiting van het aanbod van diensten en voorzieningen op de

ondersteuning en voorzieningen te organiseren

behoefte of de vraag van bewoners. De initiatiefnemers zijn

zoals zij dat wensen. Daarbij ontwikkelt zich een
nieuw samenspel tussen burgers, aanbieders
en gemeenten. Wat kunnen we van deze

mensen die hun directe leefomgeving willen verbeteren en
samen welzijn, zorg en soms beschermd wonen willen organiseren. Vaak hebben ze een professionele achtergrond in een
van deze sectoren.

initiatieven leren?
Meestal begint het met (onderlinge) diensten zoals vervoer,
Uit recente inventarisaties blijkt dat het aantal

klussen in huis, tuinonderhoud, koffiemomenten, huisbezoek

zorgcoöperaties en andere burgerinitiatieven in wonen,

door vrijwilligers, huishoudelijke hulp, maaltijden en vaak

welzijn en zorg flink toeneemt. In 2014 waren er al 101

ook een ontmoetingsplek. De initiatieven beginnen klein, met

initiatieven, die allemaal mede het doel hebben om ouderen

‘eenvoudige’ diensten, en breiden uit naar intensievere zorg.

– en soms ook andere groepen burgers – zo lang mogelijk in

Sommige bieden geleidelijk nog meer, zoals zorgcoördinatie,

hun vertrouwde omgeving te laten wonen. Ter vergelijking: in

persoonlijke verzorging/verpleging en dagopvang, soms

2013 waren dat er ongeveer 30. De opkomst begon in relatief

ook zorgwoningen. Er is dan veelal samenwerking met

dunbevolkte en snel vergrijzende gebieden, maar breidt zich

professionele organisaties voor diensten die bewoners niet

uit naar steden.

zelf kunnen bieden.

*
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Lees deze reeks artikelen!
Dit artikel is het eerste in een reeks van 10 over
burgerinitiatieven in wonen, welzijn en zorg. Vanuit het
landelijk programma Langer Thuis is door ActivAge en
Movisie gesproken met verschillende contactpersonen
van drie initiatieven en hun samenwerkingspartners. De
inzichten die naar voren kwamen, staan centraal in deze
reeks. Alle artikelen samen leveren de bouwstenen voor
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burgerinitiatieven om zich verder te ontwikkelen, en effectief
en productief samen te werken met de gemeente en andere
lokale partners in wonen, welzijn en zorg.
U vindt de artikelen op www.movisie.nl/langerthuis.

Artikel 2: Daar doe je het voor
Artikel 3: Doorpakken, maar niet voor de troepen uitlopen
Artikel 4: Draagvlak verzekerd?
Artikel 5: Het gaat niet alleen om meten
Artikel 6: Als het geld rolt
Artikel 7: We doen het samen; de gemeente als partner
Artikel 8: Samen op de bres voor kwetsbare bewoners. Hoe
burgerinitiatieven kunnen samenwerken met professionals

*
*

Artikel 9: Zijn er grenzen aan wat je oppakt?
Artikel 10: Een kwestie van goed organiseren

De initiatiefnemers zijn mensen die hun
directe leefomgeving willen verbeteren.

Austerlitz Zorgt
Austerlitz is een dorp met ongeveer 1.500 bewoners. Het valt
onder de gemeente Zeist. Het dorp kenmerkt zich naar eigen
zeggen al tientallen jaren door een doe-het-zelf-mentaliteit.

Zorgcoöperaties en andere vormen van burgerinitiatieven

Het heeft een belangenvereniging, Austerlitz Belang, waarvan

fungeren vaak als contactpunt voor hun achterban. Ze heb-

maar liefst 70 procent van de bewoners lid is.

ben daarmee ook een signalerende rol. Ze vervullen een

In 2007 was Austerlitz Belang nauw betrokken bij een

brugfunctie in de verbinding van vraag en aanbod. Hiermee

leefbaarheidsonderzoek van de gemeente Zeist. Het dorp koos

positioneren met name zorgcoöperaties zich meer en meer

toen voor behoud van bestaande en uitbreiding met nieuwe

als gespreks- en samenwerkingspartner van gemeenten en

voorzieningen en was bereid daarvoor een gefaseerde groei

aanbieders voor de Wmo en de Wet langdurige zorg.

te accepteren naar 2.000 inwoners. Uit het onderzoek kwam
ook duidelijk de wens naar voren dat het voor oudere en

Waarde en kracht van het initiatief

gehandicapte inwoners mogelijk zou moeten zijn zo lang en

De waarde en kracht van burgerinitiatieven in wonen, welzijn

zo zelfstandig mogelijk in het dorp te blijven wonen, in plaats

en zorg zijn:

van te moeten verhuizen naar een instelling in Zeist.

*

Maatwerk: bewoners zetten zich in om (de behoeften in)

Dit leidde begin 2012 tot een werkgroep die Austerlitz Zorgt

hun wijk of dorp te leren kennen, te weten wat er speelt en

ging voorbereiden.

daarop in te spelen. Met onderlinge hulp, dienstverlening en

*

*

voorzieningen die goed passen bij de bewoners.

Austerlitz Eet, Austerlitz Beweegt

Samen: bewoners geven invulling aan samenredzaamheid

In december 2012 is de coöperatie Austerlitz Zorgt opgericht.

en benutten elkaars talenten en netwerken. De kracht zit in

De bestuurders zijn bewoners die hun diverse professies

de onderlinge solidariteit, het omzien naar en helpen van

vrijwillig inzetten en een groot netwerk en breed draagvlak

elkaar.

hebben onder de bevolking. Een derde van de volwassen

Eigenaarschap: de actieve bewoners – de leden of de

dorpsbewoners is in 2014 lid. Geleidelijk aan zijn meer

achterban – geven invulling aan ‘eigen regie’. Ze nemen

diensten in het aanbod opgenomen onder de namen

verantwoordelijkheid vóór en mét elkaar.

Austerlitz Eet, Austerlitz Beweegt, enzovoort. Ook vervoer

Zo dragen deze burgerinitiatieven bij aan de leefbaarheid

en klussen worden onderling geboden. Austerlitz Zorgt wil

in dorp, buurt en wijk.

bovendien hulp organiseren – mede via de dorpsondersteuner
– op het gebied van thuiszorg, personenalarmering,
huisvesting en woningaanpassing, huishouding, administratie

Maak kennis met drie burgerinitiatieven

en dagbesteding.

Zorgcoöperaties en andere vormen van burgerinitiatief

Vrijwilligers met professionele ondersteuning

werken vraaggericht en leveren diensten die ‘aanvul-

De coöperatie werkt met een groot aantal vrijwilligers,

lend’ zijn op wat familieleden, vrienden en buren in

waardoor zorgkosten worden bespaard. Twee professionals

eigen kring kunnen doen. Ze leggen de verbinding

vormen de spil. De dorpsondersteuner is de centrale ingang

tussen informele en formele zorg en ondersteuning.

voor vragen op het gebied van welzijn en zorg, is tevens

Het ‘eigenaarschap’ van de leden maakt dat zij onder-

vrijwilligerscoördinator voor allerlei diensten en doet de

linge en eenvoudige oplossingen proberen te vinden.

indicaties voor de Wmo. De zorgcoördinator is er voor
professionele zorgvragen en voor de indicatiestelling vanuit

Voorafgaand aan deze artikelenreeks zochten we

de Wmo en AWBZ (per 2015 Wlz). Beiden gaan bij bewoners

de volgende drie initiatieven op:

op huisbezoek. Samen met de huisarts met de grootste

*
*
*

Zorgcoöperatie Austerlitz Zorgt in Austerlitz,

praktijk in het dorp en haar praktijkondersteuner, vormen zij

gemeente Zeist

het dorpsteam.

Stichting BonaFide in Amersfoort

Austerlitz Zorgt stelt dat haar dienstverlening kwalitatief

’t Zorghuus in Ysselsteyn, gemeente Venray.

verder gaat dan die van reguliere aanbieders. Zo is vervoer
altijd individueel en persoonsgericht. De ‘chauffeur’ (een

Hier introduceren we deze burgerinitiatieven kort. In

dorpsbewoner) kan iemand tot in de spreekkamer begeleiden

de volgende artikelen leest u meer over deze initiatief-

wanneer de ander dat vraagt. Tegelijk is er goede samenwer-

nemers en hun samenwerkingspartners: de gemeente

king met alle professionele welzijns- en vervoersorganisaties,

en lokale aanbieders van wonen, welzijn en zorg.

als het om aanvullende diensten gaat.

Veranderende houding van gemeente
In reactie op het volhardende en doortastende coöperatiebe-

mensen naar elkaar omkijken. Van boodschappen tot klussen,

stuur van Austerlitz Zorgt stemt de gemeente haar beleid voor

van (buurt)tuin tot zorg voor elkaar.

de civil society steeds meer af op de bewoners. De gemeente
stelt Wmo-subsidie beschikbaar aan de zorgcoöperatie voor de

Ouderen en iPads

financiering van de twee professionele krachten. De financie-

BonaFide zit in 2014 in de ontwikkelfase. De plannen zijn ge-

ring van zorg en sommige diensten van Austerlitz Zorgt vindt

smeed, netwerkgesprekken met zorg- en welzijnsorganisaties

plaats vanuit de Wmo, de AWBZ (per 2015 Wlz) en het pgb.

en met de gemeente vinden plaats (“hoe kunnen we elkaar

Momenteel ontwikkelt de coöperatie beschermd wonen-units

versterken?”), de eerste communicatie gaat naar buiten en

en seniorenwoningen. Vanaf 1 januari 2015 opereert het

fondsen worden geworven. Een eerste activiteit is een project

dorpsteam van Austerlitz Zorgt ook officieel als sociaal team

waarin ouderen leren omgaan met iPads. Dat is weliswaar niet

voor het dorp namens de gemeente Zeist.

buurtgericht, maar kan uiteindelijk werken binnen verschillende buurten.

Stichting BonaFide
Amersfoort is een stad met 147.000 inwoners. Marie-Louise

Bewoners op de been krijgen

Hehenkamp en Willemien Meershoek wonen al tientallen

BonaFide start met twee pilots in twee wijken. De

jaren in Amersfoort en voelen zich sterk betrokken bij de stad.

initiatiefnemers gaan daar het gesprek aan met

Ze hebben een enorm netwerk, mede dankzij hun werk in

buurtbewoners: Welke vragen spelen er in de wijk of buurt?

het sociale domein. Als reactie op de participatiemaatschappij

Wat signaleert u? Waar zou u graag iets aan veranderd of

en de terugtrekkende overheid, vroegen zij zich af: hoe kan

verbeterd zien? En wat zou u zelf kunnen doen of wie zou u

onder burgers in de buurten van Amersfoort meer betrok-

daarvoor kunnen benaderen? Bewoners op de been krijgen

kenheid op elkaar ontstaan? Om het ‘omzien naar elkaar’

lijkt de vrouwen van BonaFide niet het grootste probleem,

te versterken, richtten zij de Stichting BonaFide op. Deze

hoewel dat per buurt enorm kan verschillen. Voorlopig is de

stichting wil een rol als aanjager van buurtinitiatieven spelen.

grootste uitdaging om er na de start geleidelijk aan – ‘reken

Het uiteindelijke doel is om zichzelf overbodig te maken en

minstens op een jaar’ – continuïteit te laten ontstaan. Er moet

zelfregulerende, actieve platforms van buurtbewoners achter

iets duurzaams gaan groeien. Wat precies, dat bepaalt de

te laten – al dan niet in de vorm van coöperaties – waarin

buurt helemaal zelf, menen de initiatiefnemers.

‘t Zorghuus
Ysselsteyn is een dorp met ruim 2.200 inwoners in Noord-Limburg. Het valt onder de gemeente Venray. Het dorp is in 1921
in de Peel gesticht en heeft een relatief geïsoleerde ligging. De

In dit proces moest de gemeente de
bakens verzetten en leren de regie uit
handen te geven. Dat lukte.

stad ligt zeven kilometer verderop. Samen werken en samen
bouwen zit de bewoners dan ook ‘in de genen’, zoals ze zelf
zeggen. Bij gebrek aan een passende woon-zorgaccommodatie

In het voorjaar van 2012 werd de voormalige Rabobank aan

voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking

het Dorpsplein gesloopt, en er kwam nieuwbouw. In maart

klopten drie wijkverpleegkundigen in 2007 aan bij de Dorps-

2013 werd ’t Zorghuus geopend. Er wonen mensen met

raad: hoe zouden deze mensen in het dorp kunnen blijven als

dementie en mensen met een verstandelijke beperking. ‘t

ze niet (meer) zelfstandig kunnen wonen?

Zorghuus werkt met circa zeventien professionele krachten en
honderd vrijwilligers. Er is geen directie, het stichtingsbestuur

Kleinschalige voorziening komt voort uit

is tevens werkgever. Dat biedt een enorme kostenbesparing,

burgerinitiatief

maar is ook zwaar voor de vrijwillige bestuurders.

Een werkgroep werd geformeerd met vrijwillige professionals
uit het dorp, van huisarts tot bouwondernemer. Zij smeed-

Huursubsidie

den plannen voor het bouwen van een kleinschalige woon-

De bewoners betalen voor vier componenten: huur, service,

zorgvoorziening. Ze zochten een locatie, zetten een lobby op

verblijf en zorg. Omdat het een particulier initiatief betreft

en benaderden de gemeente. De gemeente Venray had niet

met onzelfstandige eenheden is er een besluit van de Belas-

eerder te maken gehad met zo’n groot burgerinitiatief. In dit

tingdienst nodig met betrekking tot huurtoeslag. Bewoners

proces moest de gemeente dus de bakens verzetten en leren

kunnen op dit moment geen huursubsidie aanvragen. Hierover

de regie uit handen te geven. Dat lukte.

is contact met het rijk. De zorg wordt gefinancierd vanuit de
AWBZ en persoonsgebonden budgetten (pgb). Met de veran-

Iedereen draagt bij

deringen in wet- en regelgeving per 2015 bekijkt het bestuur

De samenwerking met de woningcorporatie strandde echter.

opnieuw het budget.

Dit dorp is te klein voor een dergelijke investering, meende de
corporatie. En dus bouwden de bewoners de voorziening zelf.

Ter inspiratie

Het dorp haalde daarvoor onder de eigen bevolking € 400.000

In deze artikelenreeks komen de betrokkenen bij deze drie

op. Er is vermoedelijk haast niemand uit het dorp die niet heeft

burgerinitiatieven aan het woord. Wij danken hen voor het

bijgedragen, meent Hans Teunissen, tot voor kort voorzitter

inkijkje in hun praktijken. Daarmee hopen we u inspiratie

van het bestuur. Ook werden lokale en provinciale fondsen

en bouwstenen te bieden voor het (verder) ontwikkelen van

geworven. Vanaf 2008 is ook met zorgorganisaties gesproken

burgerinitiatieven in wonen, welzijn en zorg in uw eigen

over samenwerking.

omgeving.

Dit artikel is het eerste in een reeks over burgerinitiatieven in

Auteurs: Hilde van Xanten en Titia Daniels

wonen, welzijn en zorg. Vanuit het landelijk programma

Eindredactie: Mariëtte Hermans

Langer Thuis zijn drie initiatieven in beeld gebracht. De

Fotografie: 123rf

inzichten die in de gesprekken naar voren kwamen, staan
centraal in deze reeks. Alle artikelen samen leveren de bouw-

Meer informatie over Langer Thuis?

stenen voor burgerinitiatieven om zich verder te ontwikkelen,

Kijk op www.movisie.nl/langerthuis of neem contact op met

en effectief en productief samen te werken met de gemeente

Hilde van Xanten via h.vanxanten@movisie.nl

en andere lokale partners in wonen, welzijn en zorg.
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burgerinitiatieven in
wonen, welzijn & zorg
Daar doe je het voor!
Over drijfveren en motieven van burgers
Mensen worden meestal actief in een

Wat mensen motiveert

burgerinitiatief omdat ze daarvoor worden

Waarom zouden mensen zich bij een burgerinitiatief aanslui-

gevraagd. Als iemand hen vraagt of ze meedoen,

ten? Denters e.a. (2013) onderscheiden drie soorten motieven

maken zij een persoonlijke afweging. Ze vragen

om zich aan te sluiten bij een buurt- of dorpsinitiatief:

zich af: Waarom zou ik het doen? Heb ik er
tijd voor? Wat brengt het mij? Dit artikel gaat
over drijfveren en motieven, heel belangrijk

*

anderen.

*

woonomgeving.

*

Persoonlijke motieven: eigenbelang, bijvoorbeeld iets
nieuws leren of nieuwe contacten opdoen.

waar mensen warm voor lopen, hoe effectiever
u kunt werven.

Doelgerichte motieven: bijdragen aan de kwaliteit van de
buurt, het dorp of de stad, vaak uit onvrede met de directe

als u als burgerinitiatief andere bewoners wilt
enthousiasmeren. Hoe beter u namelijk weet

Sociale motieven: samen met anderen iets ondernemen voor

Betrokken bij de stad
Willemien Meershoek, initiatiefnemer van burgerinitiatief

In dit artikel komen achtereenvolgens aan bod:

*
*
*

Stichting Bonafide, verwoordt haar motivatie als volgt: “De

Welke motieven burgers hebben om zich in te zetten voor

decentralisatie maakt dat meer mensen langer thuis blijven

een burgerinitiatief.

wonen. Dat is mooi, maar bij mij komt dan van binnenuit dat

Wat mensen voor elkaar willen doen; waar lopen ze warm

mensen ook wel langer thuis moeten kúnnen wonen. Ook voel

voor?

ik me betrokken bij de stad. Ik ken hier veel mensen, vind het

Hoe u vrijwilligers vindt en bindt.

leuk me hiervoor nuttig te maken.” Haar mede-initiatiefnemer

Lees deze reeks artikelen!
Dit artikel is het tweede in een reeks van 10 over
burgerinitiatieven in wonen, welzijn en zorg. Vanuit het
landelijk programma Langer Thuis is door ActivAge en
Movisie gesproken met verschillende contactpersonen
van drie initiatieven en hun samenwerkingspartners. De
inzichten die naar voren kwamen, staan centraal in deze
reeks. Alle artikelen samen leveren de bouwstenen voor

*
*
*
*
*
*
*

burgerinitiatieven om zich verder te ontwikkelen, en effectief
en productief samen te werken met de gemeente en andere
lokale partners in wonen, welzijn en zorg.
U vindt de artikelen op www.movisie.nl/langerthuis.

Artikel 1: Drie inspirerende voorbeelden
Artikel 3: Doorpakken, maar niet voor de troepen uitlopen
Artikel 4: Draagvlak verzekerd?
Artikel 5: Het gaat niet alleen om meten
Artikel 6: Als het geld rolt
Artikel 7: We doen het samen; de gemeente als partner
Artikel 8: Samen op de bres voor kwetsbare bewoners. Hoe
burgerinitiatieven kunnen samenwerken met professionals

*
*

Artikel 9: Zijn er grenzen aan wat je oppakt?
Artikel 10: Een kwestie van goed organiseren

door het opzetten en uitvoeren van initiatieven veel nieuwe

‘Ik vind het geweldig om te kijken wat je
in een stad met elkaar voor elkaar kunt
boksen’

vaardigheden leren – democratische en bureaucratische vaardigheden bijvoorbeeld – maar ook nieuwe ‘deugden’ leren.
Het gaat dan volgens Denters e.a. (2013) om het vermogen om
te reflecteren, om inlevingsvermogen en vertrouwen. Mensen
krijgen er meer zelfvertrouwen en zelfbewustzijn door.

Marie-Louise Hehenkamp: “Ik vind het geweldig om te kijken
wat je in een stad met elkaar voor elkaar kunt boksen.” Sociale

Ik loop warm voor…

en doelgerichte motieven hebben voor haar de overhand.

Als je mensen die meedoen aan burgerinitiatieven vraagt waar

Daarnaast spelen ook persoonlijke motieven een rol. “Ik haal

ze warm voor lopen, kun je heel verschillende antwoorden

hier ook weer nieuwe contacten voor mezelf uit.”

verwachten. De een vindt dit belangrijk, de ander dat. De Gast
e.a. (2011) onderscheiden de volgende zaken die mensen be-

Zelfvertrouwen en zelfbewustzijn

langrijk kunnen vinden wanneer het gaat om actief worden:

Ook capaciteit is van belang voor mensen om deel te nemen.
De capaciteit om te participeren hangt samen met vaardig-

*

Missie. Mensen die iets hebben met de missie, zijn het meest

heden, tijd en geld. Heeft men de vereiste civic skills voor

betrokken. Ze zetten zich vaak langere tijd en op meerdere

participatie, heeft men genoeg tijd en kan men het zich (finan-

manieren in. Ook bij tegenslagen. Het hoe en wat is voor

cieel) veroorloven om juist dit te doen en niet iets anders in de

hen minder belangrijk, het gaat erom ‘dat we er samen iets

beschikbare tijd? Anders dan bij inspraak, waar vaak voorna-

aan doen’.

melijk hoger opgeleiden actief mee-denken, trekken doe-ge-

*

Organisatie. Mensen die betrokken zijn bij organisatori-

richte burgerinitiatieven volgens Van de Wijdeven (2013) ook

sche taken kunnen sterk betrokken zijn zolang er iets op te

relatief veel middelbaar opgeleiden. Interessant is dat mensen

bouwen of te regelen is. Daarna kan het zijn dat zij minder
betrokken raken. Het gaat er hen om dat de vereniging of
het initiatief werkt en dat iedereen op de goede plek zit.

Verleiden tot actie

*

Activiteiten. Mensen die de activiteiten helpen organiseren,
kunnen sterk betrokken zijn op het moment dat er een taak

Als u weet wie zich op welke niveaus en op welke

of activiteit is, die precies past bij wat zij belangrijk vinden.

manier betrokken voelt, kunt u daar rekening mee

Dan zetten ze zich volledig in om het werk tot een goed

houden. Zo wil iemand die zich aangesproken voelt

einde te brengen.

door de missie invloed uitoefenen op de koers van de

*

Mensen. Mensen die goede persoonlijke contacten heb-

organisatie. Iemand die voor de activiteiten warm-

ben met anderen in het initiatief, worden actief omdat ze

loopt, wil zich inzetten voor de samenstelling van

gevraagd zijn en graag samenwerken met mensen die hen

het dienstenpakket. En iemand die bij uitvoering

aanspreken. Hun betrokkenheid kan afnemen als anderen

betrokken is, wil liever invloed op de verdeling van de

ermee stoppen.

werkzaamheden.

*

Opbrengsten. De lichtste vorm van betrokkenheid is er

Er zijn vijf factoren die mensen doen besluiten hun

bij mensen die in eerste instantie alleen genieten van de

betrokkenheid wel of niet in actie om te zetten:

opbrengsten van het burgerinitiatief: het samen eten,

*
*

*

Tijd: Hoeveel tijd kost het, en heb ik die?

vervoerd worden, ondersteuning aan huis krijgen. Zij zijn

Hoe flexibel zijn de taken in te passen?

minder geïnteresseerd in het waarom, hoe of wat, maar

Gebruiksvriendelijkheid: Is het duidelijk waar ik

maken gebruik van het aanbod van producten en diensten.

moet zijn? Helpt iemand me op weg? Of moet ik

Tegelijkertijd komt het vaak voor dat zij later, als ze meer

het allemaal zelf uitzoeken?

vertrouwd zijn met de organisatie, actief mee gaan doen. De

Eenvoud: Word ik uitgenodigd mee te doen of moet

‘geholpene’ wordt dan ‘helper’ (Penninx, 2013).

ik veel moeite doen?

*

*

Toegankelijkheid: Kan ik gewoon beginnen of zijn er

Verbreden

cursussen of een inwerkprogramma? Is het makkelijk

Redenen om actief te worden zijn niet statisch, ze kunnen ver-

om contact te maken?

anderen, en er kunnen redenen bijkomen of afvallen. Zo was

Prioriteit en waardering: Wordt aan mijn betrokken-

de drive van Hans Teunissen aanvankelijk een heel persoonlij-

heid belang gehecht, word ik serieus genomen en

ke. Een van zijn familieleden moest opgenomen worden in een

gewaardeerd?

verpleeghuis. Dat kon alleen in de stad zo’n 7 kilometer van
hun dorp Ysselsteyn, in een setting die niet aansloot bij zijn

Bron: De Gast e.a., 2011

ideeën over kleinschalige en persoonlijke zorg. Jarenlang zette
hij zich daarom in om ’t Zorghuus te realiseren en vervolgens

ook te exploiteren. Door de jaren heen verbreedden zijn motieven zich. Hij vertelt: “Ik steek in op leefbaarheid. Het gaat
mij om de manier waarop je het dorp betrekt bij het realiseren
van een voorziening en de manier waarop je zo de leefbaarheid sterker maakt. Daar vragen ze mij voor.”

Feestelijke presentatie
Hoewel er rondom de (veelal) doe-gerichte burgerinitiatieven óók veel wordt gepraat, ligt de kracht van de initiatieven
uiteindelijk in het behalen van zichtbare en aansprekende
resultaten. Veel initiatiefnemers willen wat neerzetten in de
wijk of het dorp. Het behalen van – ook kleine of tussentijdse
– resultaten geeft alle betrokkenen nieuwe energie. Sterker
nog: als er geen resultaten worden geboekt, zal de energie snel
‘weglopen’ en zal het initiatief geen lang leven beschoren zijn.

formuleert leveren meteen een actieplan én een praktische

Voor het werven van nieuwe leden is het dan ook heel

checklist op voor uw vrijwilligersbeleid.

goed om resultaten te laten zien, liefst op feestelijke wijze.
Een prachtig dorpsfeest, een opgeknapte buurtwinkel, een

Accentverschillen tussen typen

opnieuw bestraat dorpsplein. Dát trekt mensen. Belangrijk is

Niet alleen bij het vinden, maar ook bij het binden van vrijwil-

ook om niet te lang te wachten met het bekend maken van de

ligers is het goed om rekening te houden met hun motivatie.

early wins, zoals de WRR (2005) deze noemt. Hoe meer mensen

In Zin in meedoen (Penninx, 2010) beschrijft de auteur vier ver

ervan weten, hoe meer effect deze resultaten hebben op de

schillende motivatietypen. De typologie is gebaseerd op twee

(positieve) stemming in de wijk of het dorp, en hoe meer men-

dimensies in persoonskenmerken: zelfgericht versus omge-

sen willen aanhaken bij het initiatief.

vingsgericht en behoudend versus vernieuwend. De typen sluiten elkaar niet uit, het gaat om accentverschillen. Wanneer u

En niet voor….

aansluit op deze typologie, helpt dat vrijwilligers gemotiveerd

Wanneer zorgsituaties complexer worden, langduriger en

te houden. Het is goed om regelmatig met mensen daarover in

intensiever, lijkt de rol voor buurtbewoners en/of vrijwilligers

gesprek te gaan, juist omdat motieven en behoeften kunnen

kleiner te worden, zo valt te lezen het handboek Bouwen

veranderen.

aan buurthulp van Movisie (2014). Mensen kiezen minder
voor het bieden van ondersteuning bij lijfgebonden zorg en

De vier typen zijn:

vinden daarbij de betrokkenheid van professionals wenselijk.

*

Zelfzorgers. Zij zijn gericht op behoud van eigen welzijn en

De vangnet-functie die een professional kan vervullen bij bur-

vitaliteit: lichamelijke en geestelijke gezondheid, zelfred-

gerinitiatieven is daarom belangrijk. Over samenwerken met

zaamheid en sociale contacten.

professionals leest u meer in Artikel 8 Samen op de bres voor

*

kwetsbare bewoners.

Zelfontplooiers. Zij zijn sterk gericht op persoonlijke ontwikkeling, horizonverbreding, nieuwe kennis en vaardigheden,
persoonlijke zingeving en transcendentie.

Vinden en binden van vrijwilligers

*

Hulpverleners. Zij worden vooral gedreven door het willen

Actieve burgers binnen het burgerinitiatief zijn (hoofdzakelijk)

helpen van andere mensen die problemen hebben, die arm

vrijwilligers. Het zijn mensen die in de wijk, het dorp of de stad

of minder bedeeld zijn, eenzaam zijn, enzovoort.

wonen. Hoe betrekt u hen en hoe houdt u hen betrokken?

*

Ondernemers. Zij willen sociaal-maatschappelijk ondernemen, werken aan maatschappelijke veranderingen en

Actieplan en checklist

verbeteringen. Zij zetten hun talent het liefst in voor innova

Voor initiatiefnemers of besturen van burgerinitiatieven is het

tieve praktijken. Ze laten een eigen geluid horen in het

van belang om gezamenlijk een lijn uit te zetten: hoe gaan wij

maatschappelijk debat en willen invloed uitoefenen in de

vrijwilligers vinden en binden? Een handig instrument daarbij

politieke arena.

is de QuickScan Vinden en Binden. Een instrument voor vrijwilligersmanagement in de praktijk van Movisie. De scan bestaat

Populaire en minder populaire redenen

uit een uitgebreide vragenlijst. Alle stappen die u kunt doorlo-

Onder de nieuwe generatie senioren, de babyboomers, zijn

pen voor het vinden en binden van vrijwilligers komen daarin

relatief veel ondernemende vrijwilligers te vinden, aldus Zin

aan bod: werving, opvang van nieuwe vrijwilligers en behoud

in meedoen. Dat is goed nieuws voor ondernemende burgeri-

van vrijwilligers. U kunt de vragenlijst invullen met een aantal

nitiatieven. In de publicatie staan de tien belangrijkste én de

mensen uit de organisatie. De antwoorden die u gezamenlijk

vijf minst belangrijke redenen waarom senioren zich vrijwillig

inzetten. We hebben ze overgenomen in tabel 1. Het is immers

Onder de babyboomers zijn relatief veel
ondernemende vrijwilligers te vinden.
Dat is goed nieuws voor ondernemende
burgerinitiatieven.

ook interessant om na te denken over zaken waar u níet mee
aan hoeft te komen. Eerder werd lijfgebonden – complexe en
intensieve – zorg genoemd. In de tabel is ook te zien dat ‘werk
waar professionals niet meer aan toekomen’ laag scoort. Zoals
een van de geïnterviewde oudere vrijwilligers het verwoordde:
“Als ik merk dat ze me vragen vanwege bezuinigingen, ben ik

Feestje

meteen weg.”

Al met al zijn er meer dan genoeg motieven om mensen te interesseren voor actieve deelname aan uw initiatief. Het is goed

Tabel 1: Motivatiescore van de 33 respondenten

deze motieven te leren kennen en erover in gesprek te gaan.

(merendeels mensen in de derde levensfase, die

Als mensen kunnen doen waar ze gemotiveerd voor zijn, is dat

maatschappelijk actief zijn in een select aantal

voor iedereen een klein feestje.

projecten)
Meer kennis over het vinden en binden van vrijwilligers is
Motivatiescores totale groep (N = 33)

Gemiddeld
rapportcijfer

De top tien
1

Werk is leuk om te doen

8,7

2

Iets voor anderen kunnen betekenen

8,4

3

Iets zinvols doen

8,3

4

Mezelf nuttig maken

8,3

5

Mijn kennis en vaardigheden inzetten

8,0

6

Me ergens bij betrokken voelen

8,0

beschikbaar via www.vrijwilligerswerk.nl en www.movisie.nl.

Bronnen
*

Denters, B., Tonkens, E., Verhoeven, I. & Bakker, J. (2013).
Burgers maken hun buurt. Den Haag: Platform31.

*

Gast, W.J. de, Steekelenburg, I. van & Bosch, A. van den
(2011). Van betrokkenheid naar actie. SPORT Bestuur &
Management, (april-mei), pp. 26-28.

*

Hottentot, M. e.a. (2008). Quick scan Vinden en binden. Een

7	Je hoort je in te zetten voor de
samenleving

8,0

instrument voor vrijwilligersmanagement in de praktijk.

8

Het geeft afwisseling in mijn leven

8,0

Utrecht: Movisie.

9

Hierdoor houd ik mijn hersens fit

7,9

10 Ik wil graag bij deze organisatie horen

*

Burgermacht op eigen kracht? Den Haag: SCP.

7,8

*

De vijf laagste scores

Houwelingen, P. van, Boele, A. & Dekker, P. (2014).
Penninx, K. (2010). Zin in meedoen. Werkzame principes
voor het stimuleren van vrijwillige inzet van mensen in de

46	Werk doen waar professionals niet meer
aan toekomen

4,6

47 Samenwerken met professionals

4,6

48 Het huis uit zijn

4,6

49 Mijn cv (werkervaring) verbeteren

3,6

50 Vanuit mijn geloof

3,5

Bron: Penninx, 2010.

derde levensfase. Utrecht: Movisie.

*

Penninx, K. (2013). Als de geholpene helper wordt.
Wederkerigheid als kernthema in de beroepspraktijk van het
sociaal werk. In: Deur, H. van, Scholte, M. & Sprinkhuizen, A.
(Red.), DichtErBij. Wegen en overwegen in het sociaal werk,
pp. 97-105. Bussum: Coutinho.

*

Wijdeven, T. van de, Graaf, L. de & Hendriks, F. (2013). Actief
burgerschap. Lijnen in de literatuur. Tilburg: Tilburgse School
voor Politiek en Bestuur.

Dit artikel is het tweede in een reeks over burgerinitiatieven in
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ten die in de gesprekken naar voren kwamen, staan centraal in
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3 Succesvolle

burgerinitiatieven in
wonen, welzijn & zorg
Doorpakken, maar niet voor de
troepen uitlopen
Effectief leidinggeven aan een burgerinitiatief
Burgerinitiatieven in wonen, welzijn en zorg
werken op allerlei gebieden aan een betere

Kartrekkers
Om met succes een burgerinitiatief in wonen, welzijn en zorg

leefomgeving. Aan buurten waarin we weer

te starten is een groep enthousiaste en kundige kartrekkers

wat meer omkijken naar elkaar. Aan een

onontbeerlijk. Kartrekkers hebben het talent om kansen in

ontmoetingspunt, een vervoersproject of een

de wijk of het dorp te herkennen én ze te verzilveren. Ze

kleinschalige woonvoorziening. Het kan van

weten mensen aan het initiatief te binden. Kartrekkers zijn

alles zijn. Maar hoe organiseer je dat met

betrokken, enthousiaste en ondernemende bewoners die ook

elkaar? Wat komt er, met andere woorden,
organisatorisch bij kijken?

anderen in beweging weten te krijgen. Ze kunnen pragmatisch
denken en hebben het vertrouwen van de gemeenschap. Een
effectieve groep kartrekkers heeft veel kwaliteiten!

In dit artikel kijken we naar enkele belangrijke aspecten van

Een effectieve groep kartrekkers…

uw eigen organisatie:

*

*
*

Wat maakt een groep kartrekkers tot een effectieve groep?
Wat is een passende organisatiecultuur voor

hun initiatief;

*

burgerinitiatieven?

*
*

Wat kenmerkt effectief leiderschap?
Hoe stimuleert u samenwerking binnen de organisatie?

heeft een gemeenschappelijke visie op het waarom van
heeft mensen met de juiste expertise in huis (of weet
deze gemakkelijk te vinden);

*
*

bevat een mix van denkers en doeners;

*
*
*
*
*
*
*

Artikel 1: Drie inspirerende voorbeelden

is creatief, ondernemend, sociaal vaardig en heeft humor;

Lees deze reeks artikelen!
Dit artikel is het derde in een reeks van 10 over
burgerinitiatieven in wonen, welzijn en zorg. Vanuit het
landelijk programma Langer Thuis is door ActivAge en
Movisie gesproken met verschillende contactpersonen
van drie initiatieven en hun samenwerkingspartners. De
inzichten die naar voren kwamen, staan centraal in deze
reeks. Alle artikelen samen leveren de bouwstenen voor
burgerinitiatieven om zich verder te ontwikkelen, en effectief
en productief samen te werken met de gemeente en andere
lokale partners in wonen, welzijn en zorg.
U vindt de artikelen op www.movisie.nl/langerthuis.

Artikel 2: Daar doe je het voor
Artikel 4: Draagvlak verzekerd?
Artikel 5: Het gaat niet alleen om meten
Artikel 6: Als het geld rolt
Artikel 7: We doen het samen; de gemeente als partner
Artikel 8: Samen op de bres voor kwetsbare bewoners. Hoe
burgerinitiatieven kunnen samenwerken met professionals

*
*

Artikel 9: Zijn er grenzen aan wat je oppakt?
Artikel 10: Een kwestie van goed organiseren

Lukt het linksom niet, dan proberen echte
kartrekkers het gewoon rechtsom.

*

is eensgezind over het doel en heeft daarover een goed
verhaal naar buiten;

*

bevat sleutelfiguren met een goed netwerk in de wijk of het
dorp;

*

heeft goede contacten met de gemeente, de woningbouwvereniging of andere instanties;

*

bestaat uit goede netwerkers die op alle niveaus kunnen
verbinden;

*
*

heeft doorzettingsvermogen maar kan ook relativeren;
toont inlevingsvermogen naar samenwerkingspartners, maar
ook lef en brutaliteit.

Bronnen: Van der Sluis & Van der Land, 2011; Dorssers, 2013.

Volhardend
De eigen zwakke en sterke punten

In Austerlitz tekende binnen twee jaar een derde van alle vol-

Om te analyseren hoe het zit met de kartrekkers in uw eigen

wassen dorpsbewoners voor lidmaatschap van de coöperatie

organisatie, is het belangrijk om af en toe met een zekere

Austerlitz Zorgt. Volgens Jan Snijders, voorzitter, zijn visie en

afstand naar uw burgerinitiatief te kijken. Wat doen wij als

daadkracht de belangrijkste succesfactoren: “Wij hebben een

initiatiefnemers, bestuursleden, leidinggevenden of andere

gevoelige snaar geraakt in het dorp. In onze visie kan het niet

sleutelfiguren om de organisatie goed te laten functioneren?

zo zijn dat een gemeente een leefbaarheidsonderzoek houdt

Waar lopen we tegenaan? Hiervoor kunt u de vragen in de

en er vervolgens niets gebeurt om de wensen van het dorp te

volgende tabel gebruiken.

vervullen. Wie A zegt moet ook B zeggen. De gemeente deed
het niet, dus hebben we het zelf gedaan.” Volgens Marie-

In de linker kolom staat een korte checklist rond bestuurlijke

Louise Hehenkamp van Stichting BonaFide in Amersfoort is

effectiviteit. Deze vragenlijst is een onderdeel uit de Kracht-

‘durven vragen’ ook een kenmerk van effectieve kartrekkers:

Meting voor vrijwilligersorganisaties van Movisie (zie ook

“Je kunt het niet alleen. Je hebt iedereen erbij nodig. Als ik

kader p. 4). Het is een handig instrument voor besturen die

denk dat iemand kan bijdragen, stap ik er gewoon op af.”

hun eigen sterke en zwakke punten in kaart willen brengen.

Succesvolle kartrekkers zien voortdurend nieuwe kansen en

Behalve stuurkracht kunt u hiermee ook draagkracht, samen-

zijn volhardend. Lukt het linksom niet, dan proberen ze het

werkingskracht, hulpkracht en vernieuwingskracht in kaart

gewoon rechtsom. Als je met hen verder praat en vraagt naar

brengen. De rechter kolom bevat enkele bevindingen uit de

het geheim van de smid, komen opvallend vaak dezelfde

praktijk van dertig senioreninitiatieven in zorg en welzijn

thema’s bovendrijven: een passende organisatiecultuur, leider-

(Dictus, 2013).

schap en samenwerking.

Herkent u zich hierin?

*
*
*
*
*
*

Het bestuur maakt van tijd tot tijd plannen over de
toekomst van de organisatie.
De (toekomst)plannen die het bestuur maakt, zijn bij de
vrijwilligers bekend.
Het bestuur zorgt dat besluiten en plannen ook worden
uitgevoerd.
Het bestuur werkt aan het verbeteren van de organisatie.
Het bestuur creëert de voorwaarden waaronder
vrijwilligers zich met plezier kunnen inzetten.
Vrijwilligers beslissen mee over (toekomst-) plannen van
de organisatie.

Bron: Movisie, 2011

Herkent u zich ook hierin?

*
*
*
*

Het is vaak moeilijk om nieuwe bestuursleden te vinden.
Zittende bestuursleden nemen steeds meer taken op zich
waardoor het onaantrekkelijker wordt voor nieuwkomers.
Evaluatie gebeurt veelal door de bestuursleden zelf, met
als risico dat leden minder betrokken zijn en de evaluatie
niet objectief is.
Bestuursleden vinden het moeilijk mensen ergens op aan
te spreken. Omdat het gaat om vrijwilligers is er geen
gezagsrelatie.

Bron: Dictus, 2013

Organisatiecultuur
Of het nu gaat om een multinational of een bewonersini-

daarover met elkaar in gesprek zijn, aldus de Ierse filosoof en

tiatief: iedere organisatie heeft een organisatiecultuur. De

organisatiedeskundige Charles Handy. Om dit gesprek mogelijk

cultuur van een organisatie wordt meestal omschreven als een

te maken, ontwikkelde hij een typologie van organisatiecul-

stelsel van impliciete en expliciete ideeën, waarden en normen

turen, elk met specifieke kenmerken, kwaliteiten en uitdagin-

die bepalend zijn voor hoe de mensen binnen de organisatie

gen. Het volgende overzicht is een bewerking van de typologie

met elkaar omgaan. Het is belangrijk dat de betrokkenen

van Handy.

Vier soorten organisatieculturen (naar Handy, 1981)
De machtscultuur

*
*
*
*
*

Beeld: een web met de leider als centrale figuur.
Alle macht zit bij de top, meestal bij een zeer charismatisch persoon.
Er zijn weinig regels en procedures nodig: medewerkers zijn loyaal.
Kwaliteit: charismatische leiders kunnen veel mensen in beweging brengen.
Uitdaging: kwetsbaar als solerende leider wegvalt; in een vrijwilligersorganisatie is het zaak
ook ruimte te scheppen voor nieuwe leiders en inspraak.

*
*
*
*
*

Beeld: een Griekse tempel: met stevige pilaren en een sterke top.
Alles draait om voorschriften en procedures: de logica van het systeem.
Het gaat niet om jou, het gaat om de rol die je vervult, je functie en je resultaten.
Kwaliteit: overzichtelijke structuur, alles is helder dankzij regels en afspraken.
Uitdaging: gevoel van verstikking door te veel regels en afspraken. In een
vrijwilligersorganisatie is ook veel aandacht nodig voor het informele, voor sfeer en
waardering, los van resultaten.

*
*
*
*
*

Beeld: een net met een paar dikke en veel dunne draden, alle stevig verknoopt.
Veel vrijheid in doen en laten, veel projectgroepen: het resultaat staat voorop.
Het draait om expertise, kwaliteit, creativiteit en innovatie.
Kwaliteit: veel ruimte voor ondernemende vrijwilligers en inzet van ieders talenten.
Uitdaging: te veel en te snelle verzakelijking, prestatiezucht, weinig aandacht voor
gemoedelijkheid, informeel sociaal contact.

*

Beeld: een sterrenstelsel dat goed bekeken moet worden om er enige structuur in te
ontdekken.
De organisatie als parkeerterrein van losse individuen, geen gezamenlijkheid.
Alles draait om persoonlijke ontwikkeling en bevrediging.
Kwaliteit: veel mogelijkheden voor eigen inbreng en zelfontplooiing.
Uitdaging: de gezamenlijke missie en visie raken uit beeld, er is grote kans op onderlinge
ruzie, de groep valt dan uiteen.

De rolcultuur

De taakcultuur

De personencultuur

*
*
*
*

Natuurlijk is dit maar een model. Een burgerinitiatief valt

organisatie met een taakcultuur. Er moet ook aandacht zijn

nooit binnen één cultuurtype. Maar Jan Snijders van Austerlitz

voor de mensen. De leden van de zorgcoöperatie moeten het

Zorgt, zelf organisatieadviseur, herkent de beelden. “Ook wij

gevoel hebben dat iedereen van waarde is en erbij hoort. Dat

hebben onze kwaliteiten en valkuilen. Een kwaliteit bij ons is

uitdragen is een kwaliteit uit de personencultuur.

de grote deskundigheid van de bestuursleden, waardoor we
snel dingen voor elkaar krijgen. Zo kunnen we de vaart erin

Leiderschap

te houden.” We herkennen hier elementen van de taakcul-

Aandacht voor de mensen in de organisatie is ook volgens

tuur. Snijders: “Hier staat tegenover dat het voor ons soms een

onderzoeker Ted van de Wijdeven (2012) cruciaal. Hij sprak

uitdaging is om niet te snel te gaan. Je wilt doorpakken, maar

met tientallen initiatieven in stadswijken en schrijft over de

als je te veel voor de troepen uitloopt, raak je het contact met

initiatiefnemers als ‘projectentrekkers’ en ‘buurtbouwers.’ Zij

je vrijwilligers en het dorp kwijt. Voor ons is het belangrijk dat

hanteren een informele leiderschapsstijl, waarbij het vooral

iedereen zijn zegje kan doen.” Snijders zegt daarmee ook dat

gaat om het inspireren en meekrijgen van anderen. Ze laten

Austerlitz Zorgt meer wil zijn dan een op prestatie gerichte

zien dat je zaken voor elkaar krijgt dankzij ieders inspanning.

Ze stellen zichzelf niet voorop en laten juist anderen excelleren in hun projecten en initiatieven.
Marie-Louise Hehenkamp en Willemien Meershoek van Stichting BonaFide in Amersfoort zijn echte vertegenwoordigers

Kartrekkers hebben het talent om kansen
in de wijk of het dorp te herkennen én ze
te verzilveren.

van deze mensgerichte leiderschapsstijl. Zij zien zichzelf als
aanjagers en begeleiders bij het ontwikkelen van kleinschalige
burgerinitiatieven in de wijken van Amersfoort. Willemien:

De projecten die wij proberen aan te jagen hoeven zich niet

“Daarvoor is het belangrijk dat je voortdurend uit bent op het

aan ons aan te passen of in onze organisatie op te gaan. Wij

leggen van verbindingen en dat je uitgaat van ieders kracht.

presenteren geen gesloten plannen, maar een doelstelling

Wij benadrukken dat wij graag samenwerken met anderen,

waar je samen aan kunt werken. Bij BonaFide draait alles om

waarbij die anderen hun eigen identiteit kunnen behouden.

respect voor elkaar en verbinden. Als wij dat willen zien in het
gedrag van de bewoners, moet het ook in ons eigen gedrag te
zien zijn.”

KrachtMeting voor
vrijwilligersorganisaties

Samenwerking

Wilt u weten hoe sterk uw burgerinitiatief is? Is er

een taboe op interne hiërarchie. De machts- en rolcultuur zijn

voldoende draagkracht en vernieuwingskracht in de

met andere woorden niet populair. Toch zijn er wel vormen

organisatie? Doe dan de KrachtMeting, ontwikkeld

van ervaren hiërarchie, gekoppeld aan rollen, bijvoorbeeld tus-

door Movisie. De KrachtMeting is bedoeld om te meten

sen bestuur en achterban en tussen ervaren en minder ervaren

hoe sterk vrijwilligersorganisaties functioneren. We

vrijwilligers. Ook blijkt uit Dictus’ onderzoek dat sommige

doen dit door u gericht vragen te stellen over een

vrijwilligers zich ‘hoger voelen’ of ‘hoger worden ingeschat’.

aantal thema’s:

Goede samenwerking is heel belangrijk.

*

*

*

*

*

Volgens Daan Dictus (2013) ligt er in veel senioreninitiatieven

Stuurkracht. De Stuurkracht brengt in beeld hoe
sterk het bestuur van de organisatie is en waar even-

Elkaars gebruiksaanwijzing

tueel een risico zit.

Iris van der Reijden, van Stadsdorp Nieuwmarkt, weet dat zul-

Draagkracht. Draagkracht brengt in beeld of de

ke verhoudingen de samenwerking op scherp kunnen zetten.

vrijwilligersorganisatie genoeg mensen heeft om

Ze pleit ervoor om veel aandacht te besteden aan het elkaar

plannen ook daadwerkelijk uit te voeren.

leren kennen, want ieder heeft zo zijn ‘gebruiksaanwijzing’.

Samenwerkingskracht. Brengt in beeld of de organi-

Tijdens de bijeenkomst Vliegwiel Burgerinitiatief op 21 mei

satie met andere partners samenwerkt, of er binnen

2014 in Utrecht zegt ze: “Het is heel belangrijk dat je als initia-

de eigen organisatie goed wordt samengewerkt.

tiefnemers eerst elkaar goed leert kennen. Anders ga je te snel

Weet men bijvoorbeeld van elkaar wat iedereen

dingen regelen. Dan komt er een voorbereidingsgroep die aan

doet?

de slag gaat en dan zegt iemand anders opeens: ja maar wacht

Hulpkracht. Brengt in beeld of de organisatie vol-

even, dat was toch mijn verantwoordelijkheidsgebied? Ook

doende hulpbronnen heeft. Denk aan voldoende

intern, bij lichte vormen van organisatie, heb je verschillen van

vrijwilligers, geld, vergaderruimte, etc.

inzicht, en gaat het erom dat mensen elkaars gebruiksaanwij-

Vernieuwingskracht. Brengt in beeld of een vrijwil-

zing leren kennen.”

ligersorganisatie in staat is om te vernieuwen: doet
de vrijwilligersorganisatie al twintig jaar hetzelfde

Democratische organisatie

of zijn er regelmatig nieuwe activiteiten, veranderin-

Ook Jan Snijders vindt dit belangrijk, maar merkt dat je elkaar

gen en vernieuwingen?

al doende beter leert kennen. “Je moet op een gegeven
moment wel in actie komen, mensen willen graag hun talent

Aan het eind van de KrachtMeting kunt u uw eigen

inzetten en resultaat zien.” Aan talent heeft Austerlitz Zorgt

antwoorden printen. Daarnaast kunt u ook andere

overigens geen gebrek. In het bestuur zitten een marketing-

betrokkenen uitnodigen om de KrachtMeting in te

deskundige, een accountant, een organisatieadviseur, een ge-

vullen. Zo krijgt u met de KrachtMeting inzicht in hoe

pensioneerde uitgever annex vormgever, een ICT’er en iemand

u zelf uw organisatie beoordeelt en hoe uw collega-

uit het onderwijs. “We kunnen een groot bedrijf runnen.”,

bestuursleden of andere vrijwilligers dat doen.

zegt Snijders. “Maar zo willen we niet werken. Er zit geen
enkele rivaliteit, daar heeft niemand behoefte aan. Het is een

> Naar de krachtmeting

soort vriendenclubje.”

Zijn dat toch geen tekenen van een machtscultuur? Is Jan

Bronnen

Snijders niet de ongekroonde burgemeester van Austerlitz?

*

Dictus, D. (2013). Samen sterk. Instituties voor collectieve

Snijders werpt die suggestie ver van zich af. “Wij zijn een

actie in het verleden en heden. Een vergelijkend onderzoek

democratische organisatie. We laten ons sturen door de leden

naar Gilden en burgerinitiatieven. Masterscriptie. Utrecht:

die zich twee keer per jaar uitspreken op de ledenvergadering.

Universiteit Utrecht.

Zij bepalen de prioriteiten en welke diensten we ontwikkelen.

*

Dorssers, E. (2013). Een regenboog aan zorgcollectieven.

Ook via enquêtes en interviews krijgen we de behoefte aan

Zelfsturende zorgkracht in Limburg. Horst: Vereniging

welzijns- en zorgdiensten en zorgwoningen in kaart. Al deze

Kleine Kernen Limburg.

onderzoeken hebben steeds extreem hoge responscijfers.”

*

Edition. New York: Penguin Books.

Natuurlijk heeft ook hij zelf een gebruiksaanwijzing, merkt hij
terloops op. ”In een externe overlegsituatie kan ik soms be-

Handy, C. (1981). Understanding organisations. Second

*

Sluis, M. van der & Land, M. van der (2009). Inspelen op

hoorlijk drammen. Geen nood, de anderen vangen dat prima

initiatief. Actieve burgers en sociale professionals in de

op.” Collega Wim Oerlemans beaamt met merkbaar plezier:

buurt. Utrecht: Movisie.

“Jan heeft gelijk. We sturen altijd iemand met hem mee.”

*

Wijdeven, T. van de (2012). Doe democratie. Over actief
burgerschap in stadswijken. Delft: Uitgeverij Eburon.

Dit artikel is het derde in een reeks over burgerinitiatieven in

Auteur: Kees Penninx (ActivAge)

wonen, welzijn en zorg. Vanuit het landelijk programma

Eindredactie: Mariëtte Hermans

Langer Thuis zijn drie initiatieven in beeld gebracht. De inzich-

Fotografie: 123rf, Marriët Sieffers

ten die in de gesprekken naar voren kwamen, staan centraal in
deze reeks. Alle artikelen samen leveren de bouwstenen voor

Meer informatie over Langer Thuis?

burgerinitiatieven om zich verder te ontwikkelen, en effectief

Kijk op www.movisie.nl/langerthuis of neem contact op met

en productief samen te werken met de gemeente en andere

Hilde van Xanten via h.vanxanten@movisie.nl

lokale partners in wonen, welzijn en zorg.
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4 Succesvolle

burgerinitiatieven in
wonen, welzijn & zorg
Draagvlak verzekerd?
Over binden en betrokken blijven bij het burgerinitiatief
Burgerinitiatieven ontstaan van onderop. Maar

Stevige wortels

zorgt dat automatisch voor draagvlak bij de

Ton Baetens (2013) spreekt in zijn studie naar burgerinitiatief

bevolking? De ervaring leert dat extra aandacht

in het Brabantse Elsendorp over ‘lange lijnen’. Inwoners

voor het betrekken van medestanders en het

kennen elkaar van andere bestuurlijke netwerken of

betrokken houden van deelnemers helpen om het
initiatief te laten groeien en bloeien. We zetten de
ervaringen van een aantal burgerinitiatieven op
een rijtje.

activiteiten en pakken het nieuwe initiatief op vanuit een
bestaande traditie. Ook bij zorgcoöperatie Austerlitz is het
draagvlak zo ontstaan. “We zijn begonnen met de werkgroep
van Austerlitz Belang, de belangenvereniging van het dorp.
Daar is 70 procent lid van dus die heeft stevige wortels in het
dorp.”, aldus voorzitter Jan Snijders.

Hierbij gebruiken we deze vragen als kompas:

*
*
*

Hoe zorgt u ervoor dat u draagvlak krijgt en houdt in de

Een gemeenschappelijk verhaal bindt. Als burgerinitiatief

wijk of het dorp?

kunt u daarom het verleden gebruiken om meer binding met

Hoe houdt u steun van de achterban?

de eigen omgeving te bewerkstelligen. In het Brabantse dorp

Welke vormen van PR en ‘relatiewerk’ helpen daarbij?

Hoogeloon profiteert de zorgcoöperatie van een jarenoude
coöperatieve samenwerking tussen boeren in het dorp. De

Herkenbaar lokaal

bevolking is van oudsher gewend aan deze coöperatie en er

Een burgerinitiatief ontstaat in de context van het dorp of

positief over gestemd. De aanwas van leden en het draagvlak

de wijk. Zeker in kleinere kernen of buurten kennen mensen

in het dorp zijn hoog, zo blijkt uit onderzoek van Dictus

elkaar. Dat vormt een goede basis om draagvlak te krijgen en

(2013).

te behouden.

Lees deze reeks artikelen!
Dit artikel is het vierde in een reeks van 10 over
burgerinitiatieven in wonen, welzijn en zorg. Vanuit het
landelijk programma Langer Thuis is door ActivAge en
Movisie gesproken met verschillende contactpersonen
van drie initiatieven en hun samenwerkingspartners. De
inzichten die naar voren kwamen, staan centraal in deze
reeks. Alle artikelen samen leveren de bouwstenen voor

*
*
*
*
*
*
*

burgerinitiatieven om zich verder te ontwikkelen, en effectief
en productief samen te werken met de gemeente en andere
lokale partners in wonen, welzijn en zorg.
U vindt de artikelen op www.movisie.nl/langerthuis.

Artikel 1: Drie inspirerende voorbeelden
Artikel 2: Daar doe je het voor
Artikel 3: Doorpakken, maar niet voor de troepen uitlopen
Artikel 5: Het gaat niet alleen om meten
Artikel 6: Als het geld rolt
Artikel 7: We doen het samen; de gemeente als partner
Artikel 8: Samen op de bres voor kwetsbare bewoners. Hoe
burgerinitiatieven kunnen samenwerken met professionals

*
*

Artikel 9: Zijn er grenzen aan wat je oppakt?
Artikel 10: Een kwestie van goed organiseren

‘We vragen niet of mensen tijd hebben,
maar welke expertise ze in te brengen
hebben. Dat is bouwen op de kracht van
het dorp.’

Tips
Justus Uitermark, hoogleraar samenlevingsopbouw aan
de Erasmus Universiteit Rotterdam, pleit ervoor om in
de initiatiefgroep vanaf de start oog te hebben voor
de talentontwikkeling en draagvlak. Zijn tips:

*

Vorm een hechte, diverse kerngroep; als de kern-

Past bij karakter van de buurt

groep divers is kunnen initiatiefnemers verbindingen

Maar ook in de Stadsdorpen in Amsterdam zoeken

leggen met uiteenlopende groepen.

initiatiefnemers naar lokaal herkenbare verhalen om mensen

*

te binden. Stadsdorp Zuid benadrukt het onafhankelijke en
unieke van het initiatief. “Panklare concepten passen niet.
En die willen we dan ook niet opgelegd krijgen van overheid
en zorgorganisaties”, zegt Jacques Allegro (Kenniscentrum

Spreid macht en kennis; laat niet altijd dezelfde mensen het woord doen, geef elkaar de kans om te leren.

*
*

Onmisbaarheid is geen pré.
Richt je niet op de overheid, maar vooral op het
initiatief zelf.

Wonen-Zorg, 2013). Dat weerspiegelt het onafhankelijke
karakter van de bewoners van deze buurt met hoog opgeleide
mensen. Elders in de stad is het verbindende verhaal weer
anders. Zo zet Stadsdorp Nieuwmarkt in op intergenerationele
solidariteit. Iets wat beter past bij het karakter van de

In Hoogeloon werkt dit principe ook. Daar begon de coöpera-

Nieuwmarkt-buurt.

tie met het verzorgen van maaltijden, omdat daar in eerste instantie behoefte aan was. Daarna is er dagbesteding ontstaan,

Tussen drammen en doorduwen

een loket en uiteindelijk zijn er zorgvilla’s gebouwd voor

Veel contact met de leden helpt om steun van de achterban te

mensen met dementie. Telkens is gepeild waar de behoefte

behouden. “Coöperaties werken niet aanbodgericht”, aldus de

aan bestond en zo langzamerhand zijn de diensten van de

betrokken ambtenaar in Austerlitz. “De coöperatie ontwik-

zorgcoöperatie uitgebreid.”

kelt pas nieuwe diensten als mensen eraan toe zijn. Zo blijf
je verbonden met je achterban. Timing is belangrijk om het

Benadruk doel en succes

draagvlak dat je hebt te behouden.”

Volgens Ted van de Wijdeven (2013) is het voor het behouden
van draagvlak belangrijk een helder verhaal te hebben over

Peil de behoefte

het doel en de successen van het initiatief. Zet in op het snel

Voorzitter Jan Snijders noemt dat: de balans vinden en houden

bereiken van aansprekende en zichtbare resultaten (early

tussen drammen en doorduwen. “Je moet flink druk zetten

wins) naast de doelen op de langere termijn. Het voorbeeld

anders gebeurt er niks, maar met te veel druk loop je het

van de huisarts met spreekuur in Austerlitz illustreert dat. Doe-

risico dat je op een gegeven moment zoveel vijandigheid en

len van initiatiefnemers en de wensen van niet-participanten

weerstand creëert dat je daarop vastloopt. Blijf aansluiten bij

uit de buurt komen daarmee grotendeels overeen. Door dat

de leden, ook al heb je als bestuur andere ideeën. Zo wilden

te benadrukken krijgen burgerinitiatieven makkelijker een

de leden een huisarts met spreekuur in het dorp. Daar hebben

breder draagvlak dan professionele organisaties.

we als bestuur werk van gemaakt.

Goed voorbeeld met gevolgen
Een klassiek gevaar, is het gevaar om good practice te wor-

Tips

den. Ad Pijnenborg, voormalig voorzitter en nu ambassadeur
van zorgcoöperatie Hoogeloon, kan erover mee praten. Als

Hoe voorkom je dat het bestuur te ver voor de muziek

een burgerinitiatief bekend wordt, zoals met Hoogeloon

uitloopt? Vier tips van Austerlitz Zorgt:

gebeurde, ontstaat er een hausse aan externe belangstel-

*
*
*
*

Wees er als bestuur met elkaar alert op.

ling. De voorzitter ontvangt de staatssecretaris, komt op tv

Besef dat het bestuur vaak ondernemender is dan

en wordt gevraagd in allerhande meedenkcircuits. Voor hij er

de leden.

erg in heeft, is hij losgezongen van de lokale context en lijkt

Houd intensief contact via de leden en de

het initiatief op een of enkele personen te draaien. “Ik heb

dorpsondersteuner.

huisarrest” meldde Ad soms. Hij was nodig in Hoogeloon bij de

Koester de interne democratie: laat leden écht

dagelijkse gang van zaken van de zorgcoöperatie en kon even

beslissen en accepteer dat.

niet het land in.

Talent scouten
Actief mensen betrekken en ze vragen om hun talenten in te

tens (2013). Dorpsbewoners durven dan iemand gemakkelijk

zetten voor het initiatief levert menskracht en draagvlak op.

te vragen als ze vermoeden dat hij of zij een bruikbaar talent
heeft. Het dorp is één groot scoutingapparaat.

Het dorp kennen
’t Zorghuus in Ysselsteyn werkt met honderd vrijwilligers.

Actief lid en lid uit solidariteit

“Ons vertrekpunt is de gezamenlijke binding van iedereen.

Daarnaast kunt u ook ruimte bieden aan mensen die niet actief

Dat is het dorp, de gemeenschap. Vervolgens vragen we niet

willen zijn, maar wel betrokken. Sommige leden van zorgcoö-

of mensen tijd hebben, maar welke expertise ze in te brengen

peraties zijn lid uit solidariteit. Ze ondersteunen het initiatief

hebben. Dat is bouwen op de kracht van het dorp”, aldus Hans

en hopen dat ze er gebruik van kunnen maken als het nodig is.

Teunissen, oud-voorzitter. Dat lukt alleen als je het dorp kent

Zorgcoöperatie Austerlitz verplicht leden niet tot het verrich-

en weet wat mensen te bieden hebben. Ook in het Brabantse

ten van vrijwilligerswerk, zo vertelt Jan Snijders. De reden is dat

Elsendorp is dit de ervaring, zo blijkt uit de studie van Ton Bae-

er dan een andere verhouding ontstaat. Nu zijn de vrijwilligers

Hoe betrek je het dorp? Lessen uit Elsendorp:
1.	Zet mensen in op hun capaciteit. In Elsendorp werkt een

is) met raad en daad terzijde te staan. Een ondernemer

oud-hoofd communicatie mee aan het schrijven van een

met ‘groot materieel‘ is net zo interessant: heel veel werk

rapport en onderhoudt een bejaarde plantsoenverzor-

in de wijk bestaat uit praktische arbeid. Als er bijvoor-

ger tuintjes van senioren. Een architect, metselaar en

beeld gemakkelijk aan een shovel te komen is, is een jeu

elektricien denken mee over het creëren van de nieuwe

de boulesbaan zo aangelegd.

woonwijk.
2.	Wees niet bang om mensen zelf te benaderen:
vraagverlegenheid is Elsendorpers vreemd.
3.	Kijk verder dan de gebruikelijke vindplaatsen van vrijwilligers. In iedere wijk zijn gegarandeerd ondernemers: spoor
ze op, betrek ze. Laat ze op grond van hun eigen expertise

4.	Zorg voor kortlopende klussen en voor langlopende.
Vrijwilligers moeten kunnen kiezen voor duur en inzet.
5.	Hoe basaal ook: omgangsvormen zijn belangrijk.
Vrijwilligers moeten het vooral leuk hebben met elkaar.
6.	Heb oog voor kleine, slagvaardige netwerken: als
groepen te groot worden, kan dat iedereen lamslaan.

‘meedoen‘. Een ondernemer met een communicatiebureau
vindt het in de regel leuk om anderen (waar geen budget

Bron: Factsheet Ik is niks 2013

Austerlitz Zorgt

De doelgroep leest geen tweets, gebruikt
geen Facebook, maar wel e-mail, hoewel
23 procent alleen per post te bereiken is.

Austerlitz Zorgt besteedt vanaf de start veel aandacht aan
PR en communicatie. Een aansprekende naam, ook van de
deelprojecten, een logo, een website en eigen briefpapier
helpen om het initiatief een gezicht te geven.

In het begin was het moeilijk voor ’t Zorghuus te Ysselsteyn
Meer tips van Jan Snijders tijdens het congres

om de gemeente achter zich te krijgen. Dat is uiteindelijk

Austerlitz Zorgt 28 november 2013:

goed gekomen. Bij de corporatie konden ze niet terecht; de

*
*
*

Wees vanaf het eerste moment speels en serieus.

corporatie praatte in eerste instantie wel mee, maar besloot

Laat ook in je presentatie zien, dat je het echt meent.

uiteindelijk niet mee te doen. Via een lokale aannemer is

Denk steeds vanuit de doelgroep:

het toen zelf gelukt om bouwgrond en investeringskracht te

- Leesbaar, overzichtelijk, eenvoudig taalgebruik.

vinden.

- Niet té modern, niet allerlei lettertypes, korpsen,

‘t Zorghuus wilde graag samenwerken met andere partijen en

cursiveringen e.d. door elkaar.
- De doelgroep leest geen tweets, gebruikt geen

maar liefst vier ton is ingezameld. Oud-voorzitter Hans Teunis-

alleen per post te bereiken is.

sen geeft aan dat ’t Zorghuus een duidelijke verbinding heeft

doelgroep!

*
*

voor de investeringen brachten de dorpsbewoners zelf in:

Facebook, maar wel e-mail, hoewel 23 procent
- Doe onderzoek naar het leesgedrag van je

*
*

dat lukte met de zorgorganisatie en de gemeente. Veel geld

met het dorp, ook economisch gezien, want de medewerkers
van ‘t Zorghuus doen iedere week groot inkopen bij de lokale

Blijf in beeld.

winkels. ‘t Zorghuus geeft zo het dorp, naast de leefbaar-

Haal pers erbij, vooral de lokale kranten en

heidsimpuls, ook een economische impuls. Ook dat versterkt

huis-aan-huisbladen.

het draagvlak.

Wees betrouwbaar; doe wat je toezegt.
Wees helder.

Bronnen
*

Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg (2013). ‘Er is geen
blauwdruk’ Stadsdorp Zuid. Jacques Allegro, bestuursvoorzitter. Magazine Lokale Kracht, september 2013. Utrecht:

echt de mensen die graag als vrijwilliger actief willen zijn. En
dat zijn er genoeg. Austerlitz Rijdt heeft bijvoorbeeld te veel

KCWZ.

*

chauffeurs in verhouding tot de vraag naar autoritjes.

Draagvlak bij stakeholders
Voor uw initiatief heeft u niet alleen draagvlak onder bewo-

is niks, zie www.kcwz.nl

*

artikel 7 en artikel 8 gaan we hier uitgebreider op in.

Baetens, T. (2013). Ik is niks. Over vitale coalities rond
wonen, zorg en leefbaarheid. Den Haag: Uitgeverij SEP

*

ners nodig, maar ook onder andere partijen, zoals de gemeente, de woningcorporatie en de zorg- en welzijnsorganisaties. In

Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg (2013). Factsheet Ik

Denters, B. e.a. (2013). Burgers maken hun buurt. Den Haag:
Platform31.

*

Wijdeven, T. van de e.a. (2013). Actief burgerschap. Lijnen
in de literatuur. Tilburg: Tilburgse School voor Politiek en
Bestuur.

Dit artikel is het vierde in een reeks over burgerinitiatieven in
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wonen, welzijn en zorg. Vanuit het landelijk programma

Eindredactie: Mariëtte Hermans

Langer Thuis zijn drie initiatieven in beeld gebracht. De inzich-
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ten die in de gesprekken naar voren kwamen, staan centraal in
deze reeks. Alle artikelen samen leveren de bouwstenen voor
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burgerinitiatieven om zich verder te ontwikkelen, en effectief
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burgerinitiatieven in
wonen, welzijn & zorg
Het gaat niet alleen om meten
Omgaan met kwaliteit, aansprakelijkheid en regelgeving
We leven in de tijd van ‘meten is weten’.

In dit artikel zien we:

De overheid, de zorgverzekeraars en de

*

ontwikkeld;

professionele brancheorganisaties in wonen,
welzijn en zorg maken harde prestatieafspraken
over aantallen en kwaliteit van diensten en
producten in de publieke sector. Kwaliteit en
veiligheid worden streng bewaakt met behulp
van kwaliteitssystemen. Kwaliteitsnomen
worden vastgelegd en nauwkeurig op papier

hoe Austerlitz Zorgt een geheel eigen kijk op kwaliteit heeft

*

hoe een groep Brabantse zorgcoöperaties de noodklok luidt
over de regelgekte;

*

hoe gebiedsgericht en regelarm werken elkaar kunnen
versterken;

*

hoe werken met vrijwilligers niet op gespannen voet hoeft
te staan met de eisen rond kwaliteit en continuïteit;

*

en tenslotte dat regels er niet voor niets zijn, maar dat de

gezet. Er zijn procedures voor resultaatmeting

overheid wel verschillende aanbieders verschillend kan

en verantwoording, waar ‘toegelaten’ en

behandelen.

‘gecertificeerde’ instellingen aan moeten voldoen,
willen ze in aanmerking komen voor financiering.

Een eigen kijk op kwaliteit
In de brief van de gemeente Deventer aan de bewonersgroep
Tuindorp (zie kader pagina 2) is de toon vriendelijk, maar het

Kleinschalige burgerinitiatieven die woon-, welzijns- en

signaal is hard: als het fout gaat, zijn de initiatiefnemers zelf

zorgdiensten aanbieden, krijgen veelal te maken met dezelfde

verantwoordelijk. Hoe kijkt u als burgerinitiatief in wonen,

formele kwaliteitseisen en procedures. Is dat terecht? Hoe

welzijn en zorg naar kwaliteit?

gaan zij daarmee om? En is kwaliteit niet meer dan het
invullen van geprotocolleerde ‘afvinklijstjes?’

Lees deze reeks artikelen!
Dit artikel is het vijfde in een reeks van 10 over
burgerinitiatieven in wonen, welzijn en zorg. Vanuit het
landelijk programma Langer Thuis is door ActivAge en
Movisie gesproken met verschillende contactpersonen
van drie initiatieven en hun samenwerkingspartners. De
inzichten die naar voren kwamen, staan centraal in deze
reeks. Alle artikelen samen leveren de bouwstenen voor

*
*
*
*
*
*
*

burgerinitiatieven om zich verder te ontwikkelen, en effectief
en productief samen te werken met de gemeente en andere
lokale partners in wonen, welzijn en zorg.
U vindt de artikelen op www.movisie.nl/langerthuis.

Artikel 1: Drie inspirerende voorbeelden
Artikel 2: Daar doe je het voor
Artikel 3: Doorpakken, maar niet voor de troepen uitlopen
Artikel 4: Draagvlak verzekerd?
Artikel 6: Als het geld rolt
Artikel 7: We doen het samen; de gemeente als partner
Artikel 8: Samen op de bres voor kwetsbare bewoners. Hoe
burgerinitiatieven kunnen samenwerken met professionals

*
*

Artikel 9: Zijn er grenzen aan wat je oppakt?
Artikel 10: Een kwestie van goed organiseren

Waarom mag een pedaalemmer niet
met de hand worden geopend?

HACCP
HACCP is de afkorting van Hazard Analysis and Critical
Control Points. Het is een risico-inventarisatie voor
voedingsmiddelen. Bedrijven die zich bezighouden

Service, aandacht, vertrouwdheid

met bereiding, verwerking, behandeling, verpakking,

Austerlitz Zorgt levert diverse vrijwillige diensten aan het

vervoer en distributie van levensmiddelen moeten alle

dorp, waaronder Austerlitz Rijdt (personen vervoer), Austerlitz

aspecten van het voortbrengingsproces identificeren

Eet (maaltijdvoorziening) en Austerlitz Klust (kleine werk-

en op gevaren analyseren. Dit controleproces, uitgaan-

zaamheden in en om het huis). Maar zijn die ritten wel veilig?

de van de Europese Unie, moet ervoor zorgen dat het

En zijn die maaltijden wel gezond en vers? Voorzitter Jan Snij-

productieproces van alle voedingsmiddelen gepaard

ders verbaast zich over zulke vragen. Het valt hem op dat het

gaat met zo weinig mogelijk risico op besmetting.

kwaliteitsbesef van professionals vooral inhoudelijk is: het product moet goed zijn. “Maar dat is voor de cliënt eigenlijk heel

Bron: Wikipedia

vanzelfsprekend,” vindt Snijders. “Als ik mijn auto naar de
garage breng en hij rijdt als ik hem ophaal, ben ik niet onder
de indruk. De echte kwaliteit zit in het voor- en natraject en in
de manier waarop ik word behandeld. Voor de cliënt gaat het

je niet terug in de meting van kwaliteit in de zorg. Daar is

niet alleen om de dienst, maar ook om de manier waarop die

kwaliteit vooral een kwestie van bureaucratisch geprotocol-

geleverd wordt. Service, aandacht, vertrouwdheid, tijd voor

leerde afvinklijstjes. Die zijn misschien goed voor grote instel-

iets extra’s. Onze vrijwilligers doen dat gewoon, zonder zich af

lingen, maar niet voor ons.”

te vragen of het wel volgens de regels is.”

Wat je erbij voelt
Jan Snijders noemt het voorbeeld van een vrijwilliger van

Ook bij andere diensten heeft Austerlitz Zorgt een eigen kijk

Austerlitz Rijdt die een vrouw naar het ziekenhuis brengt. Als

op kwaliteit. Zoals op het gebied van de maaltijdvoorziening.

blijkt dat mevrouw doodzenuwachtig is voor het gesprek met

Jan Snijders: “Zo’n HACCP-norm is buitengewoon nuttig voor

de specialist, biedt hij aan om mee te gaan. “Heb je daar dan

grote ziekenhuizen en verzorgingshuizen. Maar wij koken bij

tijd voor?” vraagt mevrouw. “Daar maken we gewoon tijd

Austerlitz Eet op kleine schaal, gewoon met een professionele

voor”, antwoordt de chauffeur. Mevrouw is zichtbaar opge-

kok. Wie niet kan komen, krijgt de maaltijd thuisgebracht.

lucht. “Dat is ook kwaliteit,” vindt Jan Snijders, “maar dat zie

We weten niet of die maaltijden de toets van de afvinklijstjes
kunnen doorstaan, maar als de gebruikers ze niet goed vinden,
hebben wij binnen de kortste keren een probleem. Bovendien,

Brief van de gemeente Deventer aan
bewonersgroep Tuindorp

het is wel zo gezellig, dat samen eten. Kwaliteit is niet alleen
wat je kunt meten, het is ook wat je erbij voelt. Maar dat kun
je dan weer niet aanvinken op die lijstjes.”

“Van wijkopbouwwerker Nuray Oguray heb ik
schoolplein van de voormalige Pantha Rheischool. Ik

Brabantse zorgcoöperaties luiden de
noodklok

waardeer uw initiatief en hoop dat er veel mensen

Ook elders in het land lopen burgerinitiatieven als ‘t Zorghuus

plezier van zullen hebben.

in Ysselsteyn en Zorgcoöperatie Hoogeloon tegen eisen van

Wel wil ik graag twee afspraken met u maken:

het institutionele systeem aan. Het Brabants Platform Zorgco-

vernomen dat u een ijsbaan heeft aangelegd op het

*
*

Er dienen borden geplaatst te worden met de tekst:

öperatieve Ontwikkelingen (PZO) schreef op 24 april 2013 een

betreden op eigen risico.

kritische, open brief aan partijen die op dit vlak het verschil

Ingeval van ongelukken en letsel, ontstaan op de

kunnen maken: gemeenten, VNG, het Rijk, de Tweede Kamer,

ijsbaan, is niet de gemeente aansprakelijk. Omdat u

de provincie, zorgverzekeraars, de Provinciale Raad Gezond-

de ijsbaan aanlegt bent u aansprakelijk. Alle claims

heid, maatschappelijke organisaties en brancheorganisaties.

die eventueel bij de gemeente zullen worden neerge-

Brabantse zorgcoöperaties zijn initiatieven van burgers waarbij

legd, wijzen we van de hand.

dorpen zelf de zorg organiseren: de informele zorg en daarop

Ik hoop dat het een leuk feestje wordt en wens u veel

aansluitend de professionele zorg. Juist die coöperaties be-

plezier.”

antwoorden aan de vragen van de transitie op het terrein van
langdurige zorg en ondersteuning. Daar zou best enige souplesse

Bron: Verhijde & Bosman, 2013

rond allerlei kwaliteitsnormen tegenover mogen staan, vinden
zij, zo blijkt uit de brief, zie kader.

Huishoudelijke zorg
Overigens stellen de Brabantse burgerinitiatieven niet alle

“De decentralisatie en transitie die u inzet, vraagt om

regelgeving ter discussie. Als zij gekwalificeerd personeel

nieuwe concepten. Met de coöperaties in Zuidoost-Bra-

inzetten voor lichamelijke zorg, dient dat personeel aan alle

bant hebben we de zorg dichter bij mensen georgani-

kwalificaties te voldoen, zoals in de Wet BIG opgenomen.

seerd en een grotere betrokkenheid en verantwoor-

Maar bij veel andere zaken, zoals op het gebied van het

delijkheid van mensen zelf gerealiseerd, waardoor

voeren van een huishouden, vinden zij dat het doorschiet.

kwetsbare mensen in de gemeenschap kunnen blijven

Zorginitiatieven vragen zich af:

participeren. Wij hebben ervaren dat deze vorm van

*

*
*
*
*

Waarom kunnen families niet zelf de verantwoordelijkheid

samenwerking de onderlinge solidariteit versterkt. Het

dragen als hun dementerende moeder vanuit de woonvorm

accent wordt meer gelegd op kwaliteit van leven dan

naar het gezin van haar dochter wil lopen?

op kwaliteit van zorg waarbij de eigen regie in het

Waarom moet afwasmiddel in een afgesloten kast?

eigen netwerk centraal staat.

Waarom mag een pedaalemmer niet met de hand worden

Als rijksoverheid en gemeenten de transitie van (oude-

geopend?

ren)zorg serieus vorm willen laten krijgen, dan advise-

Waarom moet er een bordje nooduitgang boven de deur

ren wij u om de regelgeving met deze nieuwe praktijk

van de gezamenlijke huiskamer hangen?

mee te laten bewegen. Lokale zorgoplossingen vragen

Waarom moeten bewoners van een woonzorgvoorziening

om een ander, lichter regime van regelgeving. Leg de

aan de visboer vragen of zijn vis HACCP-gecertificeerd is, als

zorgcoöperaties en andere kleinschalige zorgoplossin-

het hele dorp er vis koopt?

gen niet langs de kwaliteitsmeetlat die in de afgelopen
decennia voor de intramurale zorg is ontwikkeld, noch
via de Inspectie Gezondheidszorg, noch via VNGmodelverordeningen, noch via zware gemeentelijke
controlesystemen zoals in de kinderopvang. Maak de
kwaliteitseisen passend… ”
Bron: Open Brief Brabants Platform Zorgcoöperatieve
Ontwikkelingen, 24 april 2013

“Daar maken we gewoon tijd voor”, antwoordt de chauffeur.
Mevrouw is zichtbaar opgelucht.

Andere bekostiging zorg: regelarm en
gebiedsgericht

Ook met het vermeende gebrek aan continuïteit veegt

Het PZO is er voorstander van om het huidige

in het dorp. Zij worden niet ontslagen of overgeplaatst en

bekostigingssysteem in de zorg, dat alleen institutionele en

zijn al helemaal niet van plan ooit nog weg te gaan. Onze

gecertificeerde zorgaanbieders toelaat, te vervangen door

coöperatie komt voort uit de belangenvereniging, Austerlitz

populatiebekostigde zorg. Ofwel: een dorps- of wijkbudget.

Belang. Die bestaat sinds 1945. Onze Sportvereniging sinds

Snijders de vloer aan. ”Onze vrijwilligers wonen al jaren

1934. Onze Fanfare sinds 1906. De laatste tijd zie ik veel grote

Besparing

zorginstellingen die het loodje leggen, niet de coöperaties.”

De praktijk leert dat dorps- en buurtgericht werkende zorglingen. Ervaringsgegevens uit Hoogeloon gaan in de richting

Verschillende initiatieven hebben
verschillende risicoprofielen

van 30 procent besparing, zegt voorzitter Ad Pijnenborg. De

Burgerinitiatieven ervaren de regelgeving omtrent kwaliteit

zorgcoöperatie staat dichter bij de mensen, die daardoor min-

en veiligheid vaak als een grijze, mistige wolk waar je niet

der de neiging hebben om voortdurend hun ‘rechten’ te doen

door heen kunt kijken, die veel rompslomp geeft en waar alle

gelden en juist meer bereid zijn elkaar te helpen.

energie door weglekt. De wolk blaast vaak het wantrouwen

coöperaties kosteneffectiever zijn dan regionale zorginstel-

aan jegens het ambtenarenapparaat, ook in gemeenten die

Minder regels

blij zijn met actieve burgers.

Ook als het gaat om kwaliteit doet deze aanpak van onderop
niet onder voor het aanbod van institutionele aanbieders, inte-

Proactief, sensitief en op maat

gendeel, zoals ook Jan Snijders van Austerlitz Zorgt betoogt.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gemeenten zouden moeten kiezen voor bekostigingsvormen

liet onderzoek doen naar de rol van de gemeente inzake

en kwaliteitseisen waarbij de ‘Wmo-markt’ toegankelijk

aansprakelijkheid bij burgerinitiatieven. De onderzoekers

blijft voor nieuwe aanbieders, zoals zorgcoöperaties. Dat kan

Mark Verhijde en Maarten Bosman bestudeerden 61

bijvoorbeeld via een pgb onder strikte voorwaarden, via het

burgerinitiatieven in drie gemeenten (2013). Hun conclusie is

contracteren van zzp’ers of via onderaannemerschap van een

dat het tot de zorgplicht van gemeenten zou moeten behoren

grote zorginstelling. De Brabantse zorgcoöperaties betreuren

om burgerinitiatieven in een vroeg stadium te informeren

het dat thuisverpleging onder de werking van de zorgverze-

over kwaliteitseisen, risico’s en aansprakelijkheid. De

kering is gebracht. Daarmee ontstaan nieuwe schotten in de

gemeente zou hier meer proactief, sensitief en op maat over

zorg, die haaks staan op de wens om de zorg lokaal, integraal

kunnen communiceren. Dat kan veel onzekerheid wegnemen

en gebiedsgericht te regelen en daarover in het gebied zelf

en verlamming tegengaan, aldus de onderzoekers. Verhijde en

(minder) regels af te spreken over bekostiging en kwaliteit.

Bosman concluderen ook dat verschillende burgerinitiatieven
– van buurtbarbecue tot plaatselijk zwembad – verschillende

Continuïteit en deskundigheid

risicoprofielen hebben en dat die niet allemaal hetzelfde

Ook continuïteit en deskundigheid zijn belangrijke

behandeld hoeven te worden. Grofweg onderscheiden zij

kwaliteitseisen in de zorg voor kwetsbare mensen. Vaak wordt

drie soorten risicoprofielen met verschillende niveaus, waarbij

gedacht dat vrijwilligersorganisaties niet kunnen voldoen

de gemeente verschillende procedures en instrumenten kan

aan de eis van continuïteit. Een vrijwilliger kan immers op

inzetten voor kwaliteit, veiligheid en aansprakelijkheid, zie

elk moment stoppen met de werkzaamheden. Ook zouden

tabel 1.

vrijwilligers niet voldoende deskundigheid hebben om zulk
verantwoordelijk werk op de goede wijze uit te voeren.

Een slimme gemeente
De boodschap aan de gemeente is helder: scheer niet

Jan Snijders denkt daar anders over: “Als ik kijk naar onze vrij-

alle initiatieven over een kam, onderzoek het risico en ga

willigers, dan zie ik een enorme kwaliteit. Onze klusjesmannen

soepel met wet- en regelgeving om zodat de gemeente

zijn of waren professionele zzp’ers uit de aannemerij. Onze

burgerinitiatieven niet ontmoedigt. Pin actieve burgers niet

kok werkt vrijwillig, maar is een gediplomeerde vakman. We

vast op wetten en verordeningen, maar handel in de geest

hebben verder een gepensioneerde arts, een gepensioneerd

van de wet in plaats van naar de letter van de wet. Durf te

sociaal raadsvrouw, een belastingdeskundige en ga zo maar

vertrouwen op burgers.

door. Als dat geen kwaliteit is!”

Tabel 1: Drie soorten risicoprofielen die leiden tot drie verschillende strategieën van gemeenten

Lage risicoscore
60 procent van de initiatieven

Matige risicoscore
25 procent van de initiatieven

Hoge risicoscore
15 procent van de initiatieven

Kenmerken
Kleinschaligheid, straat- en buurtniveau,
met de gemeente als grond- of
gebouweneigenaar en niet- complex
wat betreft activiteiten en wet- en
regelgeving.

Kenmerken
Iets grotere complexiteit, meerdere
eigenaren en een
groter gemeentelijk belang.

Kenmerken
Enerzijds activiteiten die grootschalig
zijn, met een groot gemeentelijk belang,
ook vanwege veiligheidsrisico’s, en
anderzijds activiteiten met een tijdelijk
karakter, complexere regelgeving, veel
eigenaren en veel onduidelijkheid wat
betreft aansprakelijkheid.

Strategie gemeente
Ontregelen. Meer gedogen (al dan niet
tijdelijk afzien van naleving van weten regelgeving), meer adopteren (de
risicovolle onderdelen van het initiatief
formeel overnemen), eenvoudigere
contracten, minder voorschriften bij
vergunningen, meer melding in plaats
van vergunnen voor evenementen.

Strategie gemeente
Versoepelen van de wet- en
regelgeving, met als doel complexiteit
te verminderen.

Strategie gemeente
Meer professionaliteit aanbieden
(scholing) en verwachten, met
maatwerk per initiatief.

Bron: Verhijde & Bosman, 2013.

Bron
*

Verhijde, M. & Bosman, M. (2013). Regel die burgerinitiatieven. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties.
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6 Succesvolle

burgerinitiatieven in
wonen, welzijn & zorg
Als het geld rolt
Financiering van burgerinitiatieven in wonen, welzijn en zorg
Hoe komt u als burgerinitiatief aan financiering

meer bronnen benutten en nadenken over het maatschappe-

voor uw activiteiten? Die vraag staat centraal in

lijk rendement van uw initiatief.

dit artikel. Sommige initiatieven hebben niet veel
geld nodig. Andere hanteren een boekhouding die
in de tonnen of zelfs miljoenen loopt. Handgeld of
grootkapitaal: er is altijd een financieel plaatje.

Draagvlak belangrijker dan geld
Succesvolle initiatieven starten echter niet met een discussie
over geld. Zij starten met een idee, een droom. Ze hebben
de wens om iets met elkaar te organiseren, zoals ontmoeting, zorg in de eigen buurt of een voorziening die dreigt

In dit artikel aandacht voor:

*
*
*
*

te verdwijnen. Ze voelen de urgentie en weten die goed te

Is geld zaligmakend?

verwoorden. Ze weten wat er speelt in het dorp of de buurt

Waarvoor heeft u eigenlijk geld nodig en waar hangt dat

en ontwikkelen daarom plannen waar bewoners op zitten te

mee samen?

wachten. Niet geld maar draagvlak is de cruciale factor. De

Wat zijn de voor- en nadelen van gemeentesubsidie?

initiatiefnemers zijn van het dorp, ze wonen zelf in de buurt.

Welke bronnen kunt u zoal aanboren en wie zijn die nieuwe

Ze verzinnen niet iets van buitenaf voor de buurt, integendeel.

‘sociale engelen’?

De buurt voelt: het is óns initiatief.

Meer dan geld

Lokale inbedding

De tijd is kansrijk voor burgerinitiatieven. De overheid werkt

Die lokale inbedding van het initiatief kan voor potentiële

aan de transitie van verzorgingsstaat naar participatiesamenle-

financiers vertrouwen wekkend zijn, zoals blijkt uit de ervarin-

ving. Actieve burgers zijn daarbij onmisbaar. Tegelijkertijd zijn

gen van Austerlitz Zorgt en ‘t Zorghuus in Ysselsteyn. In beide

veel subsidiepotjes leeg. Als burgerinitiatief moet u daarom

situaties komt de gemeente, zij het na enige scepsis (“We

Lees deze reeks artikelen!
Dit artikel is het zesde in een reeks van 10 over
burgerinitiatieven in wonen, welzijn en zorg. Vanuit het
landelijk programma Langer Thuis is door ActivAge en
Movisie gesproken met verschillende contactpersonen
van drie initiatieven en hun samenwerkingspartners. De
inzichten die naar voren kwamen, staan centraal in deze
reeks. Alle artikelen samen leveren de bouwstenen voor

*
*
*
*
*
*
*

burgerinitiatieven om zich verder te ontwikkelen, en effectief
en productief samen te werken met de gemeente en andere
lokale partners in wonen, welzijn en zorg.
U vindt de artikelen op www.movisie.nl/langerthuis.
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Succesvolle initiatieven starten niet met
een discussie over geld, maar met een
idee, een droom

hebben alles toch al?”) over de brug. Niet alleen met geld, ook

sluiten ons een beetje af; het moet uit onszelf komen, niet

met waardering, kennis en toegang tot netwerken. Ook die

omdat er geld voor is.”

zijn essentieel om effectief en duurzaam te kunnen ondernemen. “Eerst werd er wat gelachen, nu zijn wij het troetelkind

Massa maken

dat lacht”, zegt voorzitter Jan Snijders van Austerlitz Zorgt,

Andere initiatieven, zoals Austerlitz Zorgt, hebben minder

met een brede grijns op zijn gezicht.

moeite met opschaling en institutionalisering. Zij hebben
haast om dingen voor elkaar te krijgen. Ze willen diensten

Burgeronderneming of ‘beweging zonder
gedoe’?

organiseren, betere zorg realiseren, werken aan leefbare en

Startende initiatieven en kleinschalige of eenmalige buurt-

massa maken, inkoopkracht ontwikkelen, de lokale economie

activiteiten – een straatfestival of schoonmaakactie – kosten

versterken en een onderhandelingspositie krijgen richting het

minder geld dan grotere burgerondernemingen die personeel

gemeentebestuur.

milieuvriendelijke wijken. Ze willen niet klein blijven maar

in dienst nemen, vastgoed ontwikkelen of een voorziening
runnen zoals een buurthuis of een woonzorgvoorziening. Er

Waarvoor heeft u geld nodig?

is veel te zeggen voor de formule ‘klein en fijn’ waarbij alles

Naarmate een initiatief groeit zal een eenmalige subsidie

overzichtelijk blijft, niemand financiële risico’s loopt en ge-

of een gift uit het lokale wijkbudget niet meer volstaan. De

werkt wordt met gesloten beurzen.

hoeveelheid geld die nodig is, hangt in de eerste plaats af
van het doel. Eenvoudige hulpdiensten kunnen de gebruikers

‘Het moet uit onszelf komen’

zelf financieren, maar als er in algemene voorzieningen of in

Sommige initiatiefnemers vinden opschaling en institutio-

vastgoed moet worden geïnvesteerd, is het een ander verhaal.

nalisering niet passen bij een bottom-up beweging. Zo zegt

Daarnaast zien we een relatie tussen de kosten en de fase

Iris van der Reijden, actief voor het Amsterdamse Stadsdorp

waarin een ontwikkelend burgerinitiatief verkeert. Elke fase

Nieuwmarkt (tijdens de bijeenkomst Vliegwiel Burgerinitiatief

kent specifieke opgaven waar financiering voor nodig is, zoals

op 21 mei 2014): “Wij hebben een andere weg gekozen. Geen

te zien is in het overzicht. Daarbij geldt dat niet ieder initiatief

subsidie, geen rechtsvorm.. Een beweging zonder gedoe. We

de geschetste groei moet doormaken.

Fase

Geld nodig voor:

Fase 1: Pre-start

Startkapitaal (seed money) voor
* Haalbaarheidsstudies, ontwikkelplan, soms vergunningsaanvraag
* Kosten informatiebijeenkomsten, werving en promotie
* Extern advies (organisatorisch, juridisch, financieel, soms m.b.t. vastgoed)

Fase 2: Opstart

*
*
*
*
*

Oprichtingskosten vereniging, stichting, coöperatie (indien gewenst)
Zaalhuur en onkostenvergoedingen bestuursvergaderingen
Ontwikkelen website, promotiemateriaal specifieke projecten en activiteiten
Organisatie activiteiten, startconferentie, evenementen, eventueel vergunningen
Huur of koop van werkruimte, materialen, apparatuur

Fase 3: Eerste groeifase

*
*
*
*

Eerste personeel
Extern advies voor tussentijds evaluatieonderzoek, resultaatmeting
(doorgroei) projecten, nieuwe diensten en deelprojecten
Huur of koop van extra ruimte (kantoor), materialen, apparatuur, software

Fase 4: Latere groei en consolidatie

*
*
*
*

Aankoop van kapitaalgoederen (bijvoorbeeld busjes) en/of onroerend goed
Doorgaande ideeontwikkeling, marketing en communicatie
Thematische en/of lustrumconferenties (zaalhuur, promotie, sprekers)
Professioneel advies over bedrijfsvoering

Bron: Beunderman & Van der Heijden, 2014

Nog enkele tips over financiering:

*
*
*

*
*

Right to Challenge

Wees voorzichtig met activiteiten zelf voorfinancieren;

Anno 2015 kunt u als initiatiefnemer mogelijk gebruik maken

activiteiten verdienen zich niet altijd terug.

van the right to challenge. In de Wet maatschappelijke

Ga na wat mogelijk is met gesloten beurzen: denk aan

ondersteuning (2015) staat dit recht genoemd. Georganiseerde

bijdragen om niet en ruil van diensten en expertise.

bewoners hebben daarmee het recht de gemeente ‘uit te

Laat waar mogelijk andere partijen helpen bij financiering,

dagen’. Ze kunnen een bieding doen, als ze denken dat ze

zoals een corporatie die exploitatie en beheer van vast-

(een deel van) de zorg en ondersteuning in hun buurt even

goed voor rekening neemt; ook adviseurs van fondsen en

goed of zelfs beter kunnen verlenen. Ze hoeven daarbij niet

gemeenten kunnen u op weg helpen.

op het hele lokale Wmo-pakket te bieden; het kan ook om

Begroot realistisch bij subsidie- of kredietaanvragen, vermijd

onderdelen gaan. Denk aan dagbesteding, huishoudelijk hulp,

vage posten als ‘onvoorzien’.

mantelzorgondersteuning, maar ook vervoer en cursussen

Kijk ook eens op het Idealenkompas van de Stichting

ter bevordering van een gezonde leefstijl. De gemeente stelt

Greenwish. Een online wegwijzer die initiatiefnemers met

bij haar beoordeling kwaliteitseisen en neemt ook de sociale

een goed idee ‘matcht’ met organisaties en personen die

meerwaarde van het burgerinitiatief mee (Van Xanten, 2014).

initiatieven kunnen helpen met advies, middelen of financiering (www.idealenkompas.nl).

Wel of geen subsidie van de gemeente?
Een terugkerend discussiepunt bij veel zorginitiatieven is: willen wij subsidie van de gemeente? ‘t Zorghuus in Ysselsteyn
heeft met de gemeente door de jaren heen een relatie van
‘geven en nemen’ opgebouwd. Hans Teunissen: “Als wij willen
dat de overheid ons begrijpt, moeten wij ook begrip tonen
voor de overheid. Het is een kwestie van geven en nemen.”
Zijn souplesse en geduld hebben hem een stevige startsubsidie
opgeleverd.

Ga na wat mogelijk is met gesloten
beurzen: denk aan bijdragen om niet en
ruil van diensten en expertise

‘De handen vrijhouden’

Voordelen gemeentesubsidie

Risico’s gemeentesubsidie

Pionier Jacques Allegro van StadsdorpZuid in Amsterdam kiest
een andere positie. Hij wil zo weinig mogelijk afhankelijk zijn
van overheidsfinanciering, zo veel mogelijk de handen vrijhouden en zonder randvoorwaarden van de overheid werken,
zegt hij tijdens de bijeenkomst Vliegwiel Burgerinitiatief op 21
mei 2014 in Utrecht. “Dat houdt je scherp en bevordert de creativiteit” aldus Allegro. Het bespaart bovendien veel tijd. Tijd

*
*
*
*

Meer inkomsten voor
initiatief
Lokale status, erkenning,
waardering
Feedback op plannen
door ambtenaren
Free publicity via
gemeentelijke kanalen

die besteed moet worden aan procedures voor het aanvragen

*
*
*
*

Moeten voldoen aan
allerlei eisen
Afhankelijkheid
(wisselende) beleidsmode
Maatschappelijk
rendement aantonen
vaak lastig
Veel tijd kwijt aan
procedures

en verantwoorden van subsidies, voor het onderzoeken van
voorwaarden, criteria en regels waaraan je moet voldoen,
soms al voor een paar honderd euro. Dat ziet Allegro niet

‘Hetzelfde werk met minder kosten’

zitten. “Wij hebben op dit moment een betaalde coördinator,

Ook wisselen gemeentelijke projectleiders, verantwoordelijke

die we zelf financieren uit de contributies van onze leden.

ambtenaren en politiek verantwoordelijken nogal eens, wat

Bovendien zijn er voor incidentele zaken zoals projectgelden,

invloed kan hebben op de subsidieverdeling. Hoe kun je daar

vele private fondsen te vinden via www.verenigingvanfond-

als burger op bouwen, vragen sommige actieve bewoners

sen.nl. Maar als wij zelf scherp weten wat wij willen, gaan we

zich af. Zij kijken met argusogen naar al weer de volgende

een gesprek met de gemeente niet uit de weg.”

ontwikkeling: gemeenten die kritische vragen stellen over het

Vier vormen van financiering burgerinitiatieven wonen, welzijn, zorg
Contributie
Beheer en verantwoordelijkheid binnen het eigen initia-

producten. Werkt via een internetplatform. Via sociale

tief. Structurele inkomstenbron en een goede motivatie

media worden veel potentiële donateurs of investeer-

om veel mensen te betrekken: veel leden betekent veel

ders bereikt. Een succesvolle crowdfundingscampagne

inkomsten.

geeft aan dat er maatschappelijk draagvlak is voor het

Inkomsten zijn beperkt tot wat de leden willen en kun-

initiatief.

nen bijdragen. Weinig leden betekent meestal weinig

Het opzetten van een PR-offensief via sociale me-

inkomsten.

dia is niet voor iedereen weggelegd. Succes is niet

Conclusie: geschikt voor kleine en/of gesloten projec-

gegarandeerd.

ten (toegang beperkt tot de leden) of als aanvullende

Conclusie: Vooral geschikt voor het opzetten van een

inkomstenbron.

startkapitaal. Affiniteit met netwerken en sociale media
is een must.

Aandelen
Leden kunnen een aandeel of ledencertificaat kopen en

Fondsen

zijn zo mede-eigenaar.

Voor elk wat wils: er zijn 16.000 fondsen in Nederland.

Het burgerinitiatief is afhankelijk van het aantal leden

Op het gebied van zorg en leefbaarheid zijn onder meer

dat een aandeel wil kopen.

het Oranje fonds, het VSBfonds, Stichting DOEN en

Conclusie: geschikt voor het opzetten van een startka-

Skanfonds interessant. Daarnaast zijn er talloze regio-

pitaal. Wel belangrijk om in de statuten vast te leggen

nale en plaatselijke fondsen. De meeste fondsen stellen

hoe de organisatie wil omgaan met het uitgeven van

ook kennis en faciliteiten ter beschikking.

aandelen.

Veel werk om de juiste fondsen te vinden, vaak eenmalige activiteiten, soms hoge kwaliteitseisen en lange

Crowdfunding

procedures en cofinanciering is vaak vereist.

Sterk in opkomst. Alle geïnteresseerden kunnen naar

Conclusie: Geen structurele inkomstenbron, wel geschikt

eigen inzicht een bijdrage storten en krijgen daar

voor specifieke (deel-)projecten die direct ten goede

(meestal) iets voor terug in de vorm van diensten of

komen aan de beoogde doelgroep.

In de praktijk zien we steeds vaker
mengvormen van betaalde en
onbetaalde inzet

maatschappelijk rendement. Jan Snijders van Austerlitz Zorgt

bezuinigingen echter stevig onder druk. Buurtinitiatieven zijn

is niet bang voor die discussie. Integendeel, het bestuur van

daarom hard op zoek naar andere vormen van financiering,

Austerlitz Zorgt zwengelt die zelf aan met sterke argumenten.

zeker de grotere en wijkoverstijgende initiatieven. Andere

Snijders: “Wij doen hetzelfde werk met minder kosten en wat

financieringsvormen zijn bijvoorbeeld contributie, aandelen,

we doen levert besparingen op. We krijgen dat inmiddels via

crowdfunding en fondsen. Alle hebben hun voor- en nadelen,

een gemeentesubsidie terug, waardoor we onze dorpsonder-

zie het overzicht op pagina 4.

steuner kunnen betalen.”

Creativiteit loont
Mengvormen betaalde en onbetaalde inzet

In het Noord-Limburgse Ysselsteyn, een dorp met 2200

Veel initiatieven komen na verloop van tijd voor de keuze

inwoners, werd binnen een jaar 400.000 euro opgehaald

te staan of ze personeel in dienst nemen. Denk aan een

voor de financiering van ‘ons’ Zorghuus. Alle verenigingen

coördinator, een directeur, een dorpsondersteuner of

en lokale ondernemers werkten er aan mee, met sponsoring,

uitvoerend zorgpersoneel. Sommige coöperaties huren

sporttoernooien, flessenacties, carnavalsoptochten en

zzp’ers in, om niet vast te zitten aan personeel. Werken

braderieën. Bijkomende effecten van deze campagne waren:

met professionals heeft veel voordelen. Financiers willen

veel aandacht in de media, nieuwe vrijwilligers, volop

kwaliteit zien en worden gerustgesteld door professionaliteit.

gezelligheid in het dorp en blijdschap bij de ouderen die

Professionals weten bovendien vaak hoe u aan financiering

ondanks zware zorgbehoefte gewoon in het dorp kunnen

kunt komen. Aan de andere kant kunnen financiers zich ook

blijven wonen. Het voorbeeld laat zien dat creatief inspelen

terugtrekken als een initiatief ‘te professioneel’ wordt en

op lokale krachten en hulpbronnen loont. Zo is er ook een

een deel van het geld naar professionals gaat, en niet naar

toenemend aantal social angels. Dit zijn individuele burgers,

burgers. In de praktijk zien we steeds vaker mengvormen van

soms vermogende ouderen, die delen van hun kapitaal of

betaalde en onbetaalde inzet, zoals bij ’t Zorghuus Ysselsteyn,

zelfs hun hele nalatenschap willen schenken aan een goed

waar onbetaalde bestuursleden de werkgeversrol vervullen

doel. Misschien wel uw doel?

voor betaalde medewerkers.

Bronnen
Vormen van financiering

*

Beunderman, J. & Heijden, J. van der (2014). De financiering

Voor kleinschalige buurtinitiatieven zijn gemeentelijke

van burgerproductie. Een verkenning van vraag en aanbod.

buurtbudgetten al lang een beproefde bron van inkomsten.

Zwolle: Provinciale Staten van Overijssel.

De laatste jaren staan deze laagdrempelige budgetten en
andere lokale subsidies als gevolg van de financiële crisis en de

*

Xanten, H. van (2014). Informatiekaart Zorgcoöperaties.
Den Haag: TransitieBureau Wmo (VWS/VNG)

Dit artikel is het zesde in een reeks over burgerinitiatieven in

Auteur: Kees Penninx (ActivAge)

wonen, welzijn en zorg. Vanuit het landelijk programma

Eindredactie: Mariëtte Hermans

Langer Thuis zijn drie initiatieven in beeld gebracht. De inzich-

Fotografie: 123rf

ten die in de gesprekken naar voren kwamen, staan centraal in
deze reeks. Alle artikelen samen leveren de bouwstenen voor

Meer informatie over Langer Thuis?

burgerinitiatieven om zich verder te ontwikkelen, en effectief

Kijk op www.movisie.nl/langerthuis of neem contact op met

en productief samen te werken met de gemeente en andere

Hilde van Xanten via h.vanxanten@movisie.nl

lokale partners in wonen, welzijn en zorg.
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7 Succesvolle

burgerinitiatieven in
wonen, welzijn & zorg
We doen het samen
De gemeente als partner van burgerinitiatieven in wonen, welzijn en zorg
Tegen de achtergrond van Wmo en

*

decentralisaties koesteren veel gemeenten hoge
verwachtingen van eigen initiatieven van burgers.
En terecht. Want of het nu gaat om ontmoeting,

burgers.

*
*

woonvormen voor kwetsbare mensen, burgers

Een nieuwe fase op de beroemde ‘participatieladder’.
Het ACTIE-model voor de ‘lerende gemeente’ en het pleidooi voor wederzijdse empathie.

informatie en advies, dagbesteding, eetpunten,
tuinonderhoud, thuishulp of kleinschalige

Veranderingen in de verhouding tussen overheid, markt en

Een zelfbewuste houding
Het begint allemaal met een zelfbewuste houding. De

organiseren het steeds vaker zelf. Initiatieven

initiatiefnemers in Amersfoort, Venray en Zeist zijn zich

als ‘t Zorghuus, Stichting BonaFide en Austerlitz

ervan bewust dat ze de kurk in handen hebben, waarop

Zorgt genieten waardering en steun van de

de participatiesamenleving drijft. Ze zien zichzelf niet als

gemeente. Hoe hebben ze dat voor elkaar

(subsidie) vragende partij maar als een partij die de gemeente

gekregen? Wat mogen burgerinitiatieven van de
overheid verwachten? En wat kunnen zij doen om
de gemeente mee te krijgen als partner in hun
plannen en activiteiten?

iets te bieden heeft. Ze weten wat er speelt in hun stad,
hun dorp, hun wijk. Als geen ander kunnen ze daardoor
activiteiten oppakken waar echt behoefte aan is, waarvoor
draagvlak bestaat. Activiteiten waarvoor vrijwilligers op de
been gebracht kunnen worden en waardoor mantelzorgers en
kwetsbare mensen in de buurt weer nieuw perspectief zien.

In dit artikel informatie over:

*

Het belang van een zelfbewuste houding van

Als ze over hun ideeën in gesprek gaan met de gemeente,

burgerinitiatieven.

laten ze weten dat ze er klaar voor zijn om zelf de eerste stap-

Lees deze reeks artikelen!
Dit artikel is het zevende in een reeks van 10 over
burgerinitiatieven in wonen, welzijn en zorg. Vanuit het
landelijk programma Langer Thuis is door ActivAge en
Movisie gesproken met verschillende contactpersonen
van drie initiatieven en hun samenwerkingspartners. De
inzichten die naar voren kwamen, staan centraal in deze
reeks. Alle artikelen samen leveren de bouwstenen voor

*
*
*
*
*
*
*

burgerinitiatieven om zich verder te ontwikkelen, en effectief
en productief samen te werken met de gemeente en andere
lokale partners in wonen, welzijn en zorg.
U vindt de artikelen op www.movisie.nl/langerthuis.

Artikel 1: Drie inspirerende voorbeelden
Artikel 2: Daar doe je het voor
Artikel 3: Doorpakken, maar niet voor de troepen uitlopen
Artikel 4: Draagvlak verzekerd?
Artikel 5: Het gaat niet alleen om meten
Artikel 6: Als het geld rolt
Artikel 8: Samen op de bres voor kwetsbare bewoners. Hoe
burgerinitiatieven kunnen samenwerken met professionals

*
*

Artikel 9: Zijn er grenzen aan wat je oppakt?
Artikel 10: Een kwestie van goed organiseren

Golfbewegingen organisatie wonen,
welzijn en zorg
*

*

pen te zetten. Dat ze daarvoor niet alleen gemotiveerd zijn
maar ook goed toegerust. Ze winnen daarmee vertrouwen en
verwachten dat de gemeente medewerking verleent aan hun

Vanaf 1920 werden bijna alle voorzieningen geor-

plannen, als waardering voor zo veel zelfwerkzaamheid.

ganiseerd door het maatschappelijk middenveld van

Ze durven ook voorwaarden te stellen. Ze verwachten van de

kerkelijke en wereldbeschouwelijke groeperingen.

overheid dat deze een verschuiving naar minder regie en zeg-

Opkomst zuilen met eigen kruisverenigingen, wo-

genschap accepteert. Dat deze los durft te laten en verschillen

ningcorporaties, etc. De overheid had een toetsende

durft toe te staan. Varen op burgerkracht betekent immers dat

rol en soms een financieel ondersteunende rol.

het bij ieder initiatief, in iedere wijk, anders gaat. Dat het an-

Vanaf 1970 nam de overheid door de opkomst van de

ders màg gaan. De overheid geeft een deel van zijn publieke

verzorgingsstaat deze functies over. Daarnaast werd

taken terug aan de burger. “Daar mag iets tegenover staan”

in de tachtiger jaren het maatschappelijk middenveld

zegt Jan Snijders, voorzitter van Austerlitz Zorgt.

door de politiek teruggedrongen tot een veel

*
*

geringere rol van betekenis.

Overheid, markt en burger doen het samen

Vanaf 1990 privatiseerde de overheid veel voorzienin-

De geschiedenis van wonen, zorg en welzijn laat golfbewe-

gen en droeg functies over aan de markt.

gingen zien, waarin telkens het primaat lag bij één partij. Dat

Vanaf 2010 gaf het bedrijfsleven veel overgenomen

zien we in het volgende kader links.

functies weer terug en/of beëindigde (delen van)

*

de activiteiten ( o.a. kinderopvang). Legitimatiecrisis

Na de burger, de overheid en de markt zou de bal nu weer bij

grootschalige instituties.

de burger liggen? De burger mag dan ‘aan zet’ zijn, rechts-

Vanaf 2015 hebben we een participatie wet waarbij

filosoof Andreas Kinnegin (in: Raad voor het openbaar

veel taken opnieuw terug bij de burger/samenleving

bestuur, 2012) laat een ander geluid horen. Hij vindt dat het

wordt gelegd. Verzorgingsstaat maakt pas op de

denken over nieuwe verhoudingen nooit moet doorslaan naar

plaats. Nieuwe collectieven zoals zorgcoöperaties

het primaat van één partij. Zinvoller is om de drie domeinen

zijn nog in de startfase en veel initiatieven lijken op

– burgerkracht, overheid en markt – in te zetten daar waar

die van 1920 toen dezelfde bewegingen ontstonden.

hun logica en eigenschappen winst kunnen opleveren. Alle
drie hebben ze hun eigen specifieke kracht. De kracht van de

Bron: Broos, 2014

overheid (de staat) is de waarborging van vrede en recht. Die
van de markt is het scheppen van welvaart. De kracht van de

civil society is zingeving en binding. Een goede samenleving
maakt gebruik van alle aanwezige krachten, zegt Kinnegin.

De grootste uitdaging voor de gemeente is het

Geen ervan kan gemist worden, of vervangen door één van de

verwelkomen van maatschappelijke initiatieven,

andere. Waar het in de participatiesamenleving op aankomt is

ook als die niet passen in het perspectief van

de kracht van elk zo veel mogelijk te benutten.

beleidsmakers.(WRR, 2012)

Wat mogen burgerinitiatieven in deze nieuwe maatschappelijke realiteit van de overheid verwachten?

Een andere bestuurlijke stijl
Om te beginnen een andere bestuurlijke stijl. De onderstaande

Vorm van participatie
(rol van participant)

Bestuursstijl
(rol van het bestuur)

Initiatiefnemer
Beleidseigenaar
Bevoegd gezag

Faciliterende stijl

Samenwerkingspartner

Samenwerkende stijl

Medebeslisser

Delegerende stijl

Adviseur beginspraak

Participatieve stijl

Adviseur eindspraak

Consultatieve stijl

Toeschouwer
Ontvanger informatie
Informant

Open autoritaire stijl

Geen rol

Gesloten
autoritaire stijl

Toenemende inhoudelijke openheid

Toenemende invloed participant

figuur laat dat mooi zien.

Bron: Pröpper, 2009
Een toenemende participatie van burgers vraagt om een

en ‘papierwerk’; daarnaast goede en tijdige voorlichting met

toenemende openheid van het lokaal bestuur. Op de hoogste

betrekking tot regelgeving en aansprakelijkheid (zie ook het

sport van deze participatieladder zien we dat het al lang niet

ACTIE-model verderop);

meer gaat over inspraak bij de plannen die de gemeente heeft

*

Rugdekking: bescherming door een invloedrijke ambtenaar

bedacht. Hier is de ‘participant’ – lees: het burgerinitiatief –

of wethouder die de urgentie onderstreept, de weg vrij

initiatiefnemer, beleidseigenaar en bevoegd gezag. De over-

maakt en zo nodig tegenwerking op het stadhuis pareert;

heid schuift aan, luistert en hanteert een ‘faciliterende’ stijl.

*

Aandacht en waardering van bestuurders en politici, die af

Deze richt zich op partnerschap en samenwerking, denkend

en toe hun neus laten zien en een felicitatie sturen na een

vanuit burgers. Op de een na hoogste trede zijn overheid en

geslaagde bijeenkomst.

burgerinitiatief samenwerkingspartners en is er sprake van
coproductie van diensten en voorzieningen.

Ook als u niet beschikt over een interessant aanbod van
diensten en activiteiten en nog in de ideefase bent, kan

Als leverancier van waardevolle diensten mag het burgerinitia-

de gemeente u helpen. Zoals in Zwolle, waar ambtenaren

tief de gemeente aanspreken op:

een nieuwe functie vervullen: ideeënmakelaar voor lokale

*

Bewegingsruimte: niet te veel regels en procedures, overleg

burgerinitiatieven.

ACTIE: Actieve terughoudendheid

Lerende gemeente

Betekent dit alles nu dat je er als burgerinitiatief bent als de

Voor veel ambtenaren en professionals is dat een totaal

gemeente blijk geeft van een open houding en af en toe een

nieuwe werkwijze, waar ze erg aan moeten wennen en die

waarderend mailtje stuurt? Integendeel. Participatieonderzoe-

soms de nodige weerstand oproept. Marcel van de Vaart,

kers als Evelien Tonkens en Bas Denters pleiten voor een over-

werkzaam voor de gemeente Zeist en contactpersoon voor

heid die zich zowel terughoudend als actief opstelt (Denters,

Austerlitz Zorgt, is daar heel eerlijk over: “Met zo’n burgerini-

Tonkens e.a., 2013). Terughoudend door niet alles te willen be-

tiatief hadden we geen rekening gehouden, het zit niet in de

stieren en te reguleren; actief door eigen initiatief van burgers

planning. Het kost capaciteit, het kost denkwerk, de bestuur-

te stimuleren, te faciliteren en te belonen. Om dit maatwerk

lijke overleggen moet je voorbereiden, je moet er iets van

te kunnen leveren is het ACTIE-model ontwikkeld: er moet bij

vinden.” Het bestuur van zorgcoöperatie Austerlitz Zorg zet

ondersteuning aan burgerinitiatieven door ambtenaren en

dan ook de nodige druk op de ketel. Binnen twee jaar heeft

professionals sprake zijn van ‘ACTIE’:

dit burgerinitiatief een sterke positie verworven in het dorp.

*
*

*

*

*

Animo: ambtenaren, wethouders en raadsleden weten aan

Het neemt taken van de gemeente over - “wij zijn een sociaal

te sluiten bij de motieven van de initiatiefnemers;

wijkteam-light” - en schuwt het machtsspel met de gemeente

Contacten: ambtenaren en professionals helpen met het leg-

en de instituties niet als het proces in hun ogen te langzaam

gen van verbindingen tussen partijen als bewonersgroepen,

gaat. Van der Vaart vindt het prachtig. De gemeente wordt

professionele instellingen en lokaal bestuur;

in zijn ogen getrakteerd op “één groot leerproces.” Hij is in

Toerusting: waar nodig en in een vroeg stadium reiken

wezen op zoek naar wat we in het ACTIE-model verstaan on-

gemeenten kennis en instrumenten aan, onder meer over

der ‘inbedding’. Van der Vaart: “Ik denk dat je ook een stukje

regelgeving waarmee initiatieven rekening moeten houden;

regelvrije ruimte mogelijk moet maken. Dat moet je faciliteren

ook stellen zij middelen ter beschikking;

door je verordeningen erop aan te passen, je beleidsregels of

Inbedding: de gemeentelijke organisatie (front- en back-

je financiële besluitvorming. Op het moment dat we burgeri-

office) is zodanig ingericht dat zij optimaal in staat is om

nitiatieven hebben en ze kunnen het zelf regelen, dan kunnen

burgerinitiatieven te ondersteunen;

we dat als algemene voorzieningen bestempelen.”

Empathie: ambtenaren en professionals verplaatsen zich in
burgers en spelen adequaat (dienstbaar, betrokken) in op

Beweging van twee kanten

hun wensen en verwachtingen.

Wilco van der Bas, beleidsmedewerker bij de gemeente Venray
beaamt: “Het heeft ons drie jaar gekost, maar we hebben door
de ervaringen met ‘t Zorghuus geleerd dat wij oude patronen
moesten doorbreken.” Om dit mogelijk te maken is in Venray

De ideeënmakelaar

een groepje koplopers van ambtenaren en initiatiefnemers

Deze ambtenaar helpt inwoners van Zwolle met

der Bas: “We hebben samen met een aantal actieve burgers

hun maatschappelijk initiatief. De makelaar trekt de

werkconferenties op het stadhuis georganiseerd en workshops

wijken in om initiatieven op te sporen en waar nodig

gehouden voor ons management en de afdelingen. We legden

te ondersteunen. Het gaat hierbij om het ontwik-

allerlei vragen voor. Wat zien wij veranderen in de buiten-

kelen van gezamenlijke doelen vanuit de ambities en

wereld? Hoe kijk je naar de burger? Wat betekent dat voor

belangen van alle betrokkenen. De ideeënmakelaar

ieders vakgebied? Hoe zou je zelf als burger bejegend willen

kan mensen in contact brengen met organisaties die

worden?” Deze open, lerende opstelling van de gemeente

iets voor hen kunnen betekenen. Hij of zij neemt

heeft aan beide kanten veel ruimte gecreëerd. Starre verhou-

het initiatief nooit over, de initiatiefnemer blijft zelf

dingen hebben plaats gemaakt voor empathie, over en weer.

verantwoordelijk voor de uitvoering van het project.

“De beweging komt van twee kanten” zegt ook Hans Teunis-

De ideeënmakelaar is onderdeel van het programma

sen, voorzitter van ‘t Zorghuus. Venray was er vroeg bij. In veel

Samen maken we de Stad, dat kennis en ondersteuning

gemeenten worden momenteel lokale conferenties georgani-

biedt aan maatschappelijke initiatieven. Ook in andere

seerd over burgerkracht in wonen, welzijn en welzijn.

uit het dorp aan de slag gegaan met een verandertraject. Van

gemeenten zijn ambtenaren voor deze nieuwe functie
actief. Ze werken in de wijken werken ten behoeve van

Voor de focusgesprekken die we in het kader van deze

maatschappelijk initiatief onder noemers als ideeën-

artikelenreeks hebben gehouden, hebben we stellingen

makelaar, participatiemakelaar, initiatievencoach en

geformuleerd die de meningsvorming en het gesprek een

opbouwwerker nieuwe stijl.

handje kunnen helpen.
U vindt ze op de volgende pagina.

Bron: BZK, 2013

Tien stellingen voor meningsvorming
en debat over burgerinitiatieven en
de rol van de gemeente
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*

1.	De gemeente moet niet afwachten tot burgers
met eigen initiatieven zich melden, maar dit actief

*
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een vitale samenleving. Den Haag: BZK.

*
*

van de overheid diensten en/of zorg leveren aan

Raad voor het openbaar bestuur (2012). Loslaten in vertrouwen. Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt

deningen wegnemen als die belemmerend zijn voor
4.	Kleinschalige burgerinitiatieven die met subsidie

Pröpper, I. De aanpak van Interactief beleid: elke situatie is
anders. Bussum: Coutinho.

3.	De gemeente moet lokale regels, wetten en verorhet succes van burgerinitiatieven.

Ministerie van Binnnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(2013). De doe-democratie. Kabinetsnota ter stimulering van

geving waar het initiatief rekening mee te houden
heeft.

Denters, B., E. Tonkens, I. Verhoeven en J. Bakker (2013).
Burgers maken hun buurt. Den Haag: Platform 31.

2.	De gemeente moet nieuwe burgerinitiatieven in
een vroeg stadium voorlichten over wet- en regel-

Broos, G. (2014). Position paper ActivAge Academy.

én samenleving. Den Haag: ROB.

*

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2012).
Vertrouwen in burgers. Amsterdam: Amsterdam University
Press.

kwetsbare mensen moeten aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen als gefinancierde instellingen.
5.	Burgerinitiatieven zijn de parate hulptroepen van
een bezuinigende overheid.
6.	De wens van lokale politici om snel te scoren met
beleid en beloftes aan de kiezer staat haaks op
eigen (maar niet planbaar) initiatief van burgers.
7.	Iedere gemeente zou een vraagbaak moeten
instellen, waar actieve burgers informatie en
advies kunnen krijgen bij het opzetten van een
burgerinitiatief.
8.	Bouwplannen van burgerinitiatieven met een aantoonbaar draagvlak moeten het primaat krijgen op
die van projectontwikkelaars.
9.	Burgerinitiatieven die snel zaken willen doen, moeten meer geduld opbrengen voor gemeenten en
instellingen die gebonden zijn aan procedures voor
zorgvuldigheid, kwaliteit en gelijke behandeling.
10. Burgerinitiatief: neem geen subsidie aan van de
gemeente, komt alleen maar narigheid van.

Dit artikel is het zevende in een reeks over burgerinitiatieven in

Auteur: Kees Penninx (ActivAge)

wonen, welzijn en zorg. Vanuit het landelijk programma

Eindredactie: Mariëtte Hermans

Langer Thuis zijn drie initiatieven in beeld gebracht. De inzich-

Fotografie: Marc Bolsius

ten die in de gesprekken naar voren kwamen, staan centraal in
deze reeks. Alle artikelen samen leveren de bouwstenen voor

Meer informatie over Langer Thuis?

burgerinitiatieven om zich verder te ontwikkelen, en effectief

Kijk op www.movisie.nl/langerthuis of neem contact op met

en productief samen te werken met de gemeente en andere

Hilde van Xanten via h.vanxanten@movisie.nl

lokale partners in wonen, welzijn en zorg.
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burgerinitiatieven in
wonen, welzijn & zorg
Samen op de bres voor
kwetsbare bewoners
Hoe burgerinitiatieven kunnen samenwerken met professionals
Voor veel burgerinitiatieven is onvrede

*

over het functioneren van instituties als
woningcorporaties, zorgaanbieders en

deren maar niet worden opgegeven?

*

welzijn en zorg begeven ze zich daarmee op

Hoe kunnen professionals samen met burgers de schouders
onder een sociale wijkagenda voor kwetsbare bewoners

welzijnsorganisaties de aanleiding om zelf
dingen op te pakken. Burgerinitiatieven in wonen,

Waarom moeten instituties in wonen, welzijn en zorg veran-

zetten?

*

Hoe kunt u als burgerinitiatief daarbij waakhond, werkpaard of olifant zijn?

het werkterrein van professionele instellingen.
Dat kan lastig zijn in de samenwerking.

Verwachtingen van burgerinitiatieven

Niettemin loont het als sociale doe-het-zelvers

In opdracht van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

en maatschappelijke instellingen de handen

hield Daan Dictus een enquête onder dertig senioreninitiatie-

ineenslaan om prettig wonen, zelfredzaamheid

ven in zorg en welzijn (Dictus, 2013). De meeste ondervraagde

en participatie in de wijk mogelijk te maken.

initiatieven zien zichzelf als een goede aanvulling op het
professionele zorg- en dienstenaanbod in de regio. Ze ervaren
de samenwerking over het algemeen als prettig en waardevol:

Dit artikel geeft antwoord op vier vragen:

*

door samenwerking kunnen burgerinitiatieven en professione-

Wat verwachten burgerinitiatieven van professionele

le organisaties partner worden in de ontwikkeling van nieuwe

organisaties?

vormen van zorg- en dienstverlening.

Lees deze reeks artikelen!
Dit artikel is het achtste in een reeks van 10 over
burgerinitiatieven in wonen, welzijn en zorg. Vanuit het
landelijk programma Langer Thuis is door ActivAge en
Movisie gesproken met verschillende contactpersonen
van drie initiatieven en hun samenwerkingspartners. De
inzichten die naar voren kwamen, staan centraal in deze
reeks. Alle artikelen samen leveren de bouwstenen voor
burgerinitiatieven om zich verder te ontwikkelen, en effectief
en productief samen te werken met de gemeente en andere
lokale partners in wonen, welzijn en zorg.
U vindt de artikelen op www.movisie.nl/langerthuis.

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Artikel 1: Drie inspirerende voorbeelden
Artikel 2: Daar doe je het voor
Artikel 3: Doorpakken, maar niet voor de troepen uitlopen
Artikel 4: Draagvlak verzekerd?
Artikel 5: Het gaat niet alleen om meten
Artikel 6: Als het geld rolt
Artikel 7: We doen het samen
Artikel 9: Zijn er grenzen aan wat je oppakt?
Artikel 10: Een kwestie van goed organiseren

Zonder inbreng van actieve burgers, het
fundament, zakt de piramide als een
kaartenhuis in elkaar

Men vindt dat er weinig sprake is van overlap of concurrentie,
bij de welzijnsaanbieders wat vaker dan bij de zorgaanbieders.
De zorgaanbieders bieden vaker lijfgebonden zorg (‘billen
wassen’), iets waar burgerinitiatieven zelden voor kiezen.
Sommige professionals zien de inzet van vrijwilligers niet altijd
als ‘volwaardige’ zorg. Daar staat tegenover dat burgerinitiatieven hun eigen aanpak meestal persoonlijker vinden en dat
de cliënt hierin meer zeggenschap heeft. Zij vinden dat de be-

Teunissen echter niet van zijn stuk. Hij blijft de samenwerking

staande zorg erg verticaal en bureaucratisch is georganiseerd.

opzoeken met het institutionele veld. Dat sluit aan bij de visie

Voor goede samenwerking moeten de zorgorganisaties zich

van hoogleraar burgerschap Evelien Tonkens. In de Socratesle-

aanpassen aan de visie en handelwijze van de burgerinitiatie-

zing 2014 van het Humanistisch Verbond spoort zij de overheid

ven, zo vinden de ondervraagde senioren.

aan om het verbeteren van de grootschalige, formele arrangementen niet op te geven en ook niet exclusief te vertrouwen

Sociale instituties veranderen maar niet
opgeven

op de informele verbanden van de participatiesamenleving

In dat opzicht is er nog een lange weg te gaan. Instituties

moeten her-uitvinden. Daarbij gaat het onder meer om het in

als woningcorporaties, welzijns- en zorgorganisaties zijn zelf

ere herstellen van de menselijke maat en het leren samenwer-

ooit voortgekomen uit initiatieven van (verzuilde) groepen

ken met initiatieven van burgers.

(www.evelientonkens.nl). Ook de sociale instituties zullen zich

in de samenleving, zoals ook te lezen valt in artikel 7 over de
samenwerking met de gemeente. In de loop der jaren zijn

Een groter beroep op eigen kracht

ze via de overheid in het domein van de markt beland. Om

Het beroep op de burger zal de komende jaren toenemen.

te kunnen concurreren en sterk te staan ten opzichte van

Door veranderingen in de zorgwetgeving, de decentralisatie

financiers werden ze grootschaliger, maar ook anoniemer en

van de jeugdzorg, de invoering van de nieuwe Wmo en de

bureaucratischer.

Participatiewet, krijgen gemeenten meer taken in het sociale
domein. Tegelijkertijd moeten ze bezuinigen. Ze proberen de

Verbinding met de samenleving

zorg daarom weer dichter bij de leefwereld van de mensen

De verbinding met de samenleving moet daarom worden her-

te brengen, de wijk in te gaan en daar de eigen kracht van

steld. Dat gaat met vallen en opstaan. Hans Teunissen was vijf

bewoners aan te spreken. Ook zorg- en welzijnsaanbieders

jaar geleden verbijsterd over de reactie van een grote regiona-

verlaten schoorvoetend hun institutionele cocon. Al is dat nog

le zorgaanbieder, toen hij deze uitnodigde om ouderenzorg te

wel even zoeken.

leveren in het door burgers opgezette Ysselsteynse Zorghuus:
“Ysselsteyn? Veel te klein. Doe het maar in Horst.” Deze

De inspanningen van gemeenten zijn erop gericht dat mensen

weinig invoelende opstelling van de zorgaanbieder bracht

meer zelf voorzien in hun welzijn en gezondheid, dat ze
investeren in maatregelen om zelfredzaam te blijven en dat
ze daarbij gebruik maken van sociale netwerken, vrijwilligers
en andere informele hulpbronnen in de wijk. Ook de inzet
van collectieve voorzieningen moet ertoe bijdragen dat het

“Mijn medewerkers zeggen: ‘Wanneer moet ik nou

gebruik van dure individuele, specialistische en/of intramurale

loslaten. We initiëren, ondersteunen, faciliteren.

zorg wordt beperkt.

Loslaten hoort er ook bij, maar wanneer moet je nou
op je handen gaan zitten en wanneer bied je hulp?’

Dat is niet alleen goedkoper, het is vaak ook beter. Een maal-

Het blijft voor de professional erg zoeken. Het is een

tijdservice aan huis is comfortabel, maar een bewoner zou

leerproces.”

ook eens kunnen aanschuiven bij een eetgroep in de buurt.
Wie daarin is opgenomen krijgt veel gratis voedingstips, leert

Astrid Glissenaar, manager MeanderOmnium,

nieuwe recepten koken, heeft geen diëtiste nodig en voelt

welzijnsorganisatie in Zeist

zich minder eenzaam. Het nieuwe ordeningsmechanisme kan
worden weergeven als de piramide van eigen kracht.

Individuele
voorzieningen

Collectieve voorzieningen

Sociale netwerk

Eigen kracht

De piramide van eigen kracht

heid, zelfredzaamheid en zorg voor elkaar. Iedereen levert een

Het besef groeit dat overheid, instituties en burgers elkaar

stukje van de puzzel. Zonder inbreng van actieve burgers, het

nodig hebben in een nieuw samenspel, gericht op leefbaar-

fundament, zakt de piramide als een kaartenhuis in elkaar.

Sociale professionals en de kracht van de wijk
Een programma voor participatie van kwetsbare bewoners.

*

Uitgangspunten: gebiedsgericht werken, de vraag centraal en eigen kracht benutten;

*
*

ruildiensten, formulierenbrigades, klussendiensten,
vrijwillige ouderenadvisering, telefooncirkels, enzovoort;
7.	Werk met ervaringsdeskundigen en lotgenotencontact:

Rol professionals: versterken van de betekenis die bewo-

zij staan dicht bij de doelgroep, lotgenoten zijn vaak be-

ners kunnen hebben voor elkaar;

reid om elkaar te helpen, breng ze met elkaar in contact

Hoe? Door middel van deze agenda voor professionals:

(patiënten en cliënten met lichamelijke en/of psychische
aandoeningen, mensen in re-integratietrajecten);

1.	Wees aanwezig en aanspreekbaar in de haarvaten van

8.	Wees kwartiermaker: stimuleer sociale netwerken en

de wijk: laat uw gezicht zien, heb aandacht voor wat er

steunsystemen voor mensen die ‘anders’ zijn of die voor-

speelt en laat u voeden door inbreng van bewoners;

heen werden verzorgd in instituten; zoek en ondersteun

2.	Versterk de ontmoetingsfunctie: mensen helpen elkaar

buurtbewoners die iets voor hen willen betekenen en

niet omdat ze toevallig in dezelfde wijk wonen maar

spoor (vrijwilligers)organisaties aan hun deuren ook te

omdat ze elkaar kennen; help bewoners die zelf ontmoetingsactiviteiten willen organiseren;
3.	Zorg voor signalering: vang signalen op (huiselijk ge-

openen voor mensen met een beperking;
9.	Werk aan preventieve gezondheidsbevordering in de
wijk: ondersteun wijkprojecten en groepen bewoners die

weld, verwaarlozing, sociaal isolement) en zorg samen

een gezonde leefstijl bij bewoners willen bevorderen:

met burgers en hulpverleners voor passende zorg;

samen een moestuin aanleggen, voorlichting over

4.	Ondersteun burgerinitiatieven: wees een steun in de
rug voor bewoners die iets willen doen rond veiligheid,
opvoeding, openbare ruimte, zorg en aandacht voor
elkaar;
5.	Ondersteun wooncomplexen en zelf beheerde projecten

gezonde voeding, samen sporten en bewegen,
bijvoorbeeld.
10. Wees verbinder 2.0: help ouderen bij het gebruik
van ICT en nieuwe media, zodat ze zich veilig voelen
(alarmering) en gemakkelijk in contact kunnen

rond gemeenschappelijk wonen bij behoud van sociale

komen met hulpverleners én met elkaar; ondersteun

levendigheid, onderlinge hulp en contact met de omlig-

bewoners die digitale middelen, zoals een buurtwebsite,

gende wijk;

willen inzetten voor ontmoeting, onderlinge zorg en

6.	Ondersteun vrijwilligersorganisaties die actief

ruildiensten in de wijk.

zijn in de wijk: dagbesteding, maatjesprojecten,
intergenerationele service voor jong en oud, (digitale)

Bron: Kees Penninx & Ard Sprinkhuizen, 2011

Er zijn grofweg drie opties om de
samenwerking met professionele
instituties vorm te geven. We noemen ze de
waakhond, het werkpaard en de olifant.

organisaties, Wmo-raden en een project als ‘Is uw gemeente
dementievriendelijk?’ zijn het terrein van de waakhond. Waar
sociale wijkteams worden gevormd, kunnen waakhonden
lid zijn van de sollicitatieprocedures en plaatsnemen in het
bestuur. De rol van gemeenten en professionals is hier om te
luisteren naar ideeën van bewoners en hun feedback serieus
te nemen.

Een sociale wijkagenda voor kwetsbare
bewoners

Het burgerinitiatief als werkpaard

Het komt dus aan op samenwerking. De vraag is dan: waar

ook hulpvaardig; het zorgt ervoor dat de boer kan ploegen.

ga je samen de schouders onder zetten? Belangrijk is dat alle

Het werkpaard houdt van aanpakken, het is een doener.

partijen zich kunnen vinden in een gezamenlijke agenda.

Typische werkpaarden zijn kleinschalige bewonersinitiatieven

Gebiedsgericht werken, de vraag centraal en eigen kracht

die veel goed werk doen in de wijk. Het zijn doorgaans

benutten zijn de uitgangspunten.

enkelvoudige, soms tijdelijke projecten voor mensen die

Het werkpaard is niet alleen een harde werker. Het paard is

graag de handen uit de mouwen steken voor een ander.
De rol van sociale professionals is niet langer om zelf overal

De organisatiegraad van werkpaardprojecten is laag en

voor te zorgen, maar om voort te bouwen op de betekenis

veelal informeel. Werkpaarden organiseren straatfeesten

die wijkbewoners voor elkaar kunnen en willen hebben.

en braderieën, vervoeren zieken en gehandicapten, gaan

Om dat vorm te geven, kan een krachtgerichte sociale

op huisbezoek bij eenzame ouderen en klussen er lustig op

wijkagenda voor kwetsbare bewoners een leidraad zijn. Goed

los. De rol van sociale professionals is hier zo veel mogelijk

oud worden en ‘gewoon leven’ voor iedere buurtbewoner,

nieuwe werkpaarden opsporen, stimuleren dat ze in actie

ongeachte eventuele beperkingen, is de centrale missie.

komen, faciliteiten bieden, kleine beloningen geven (zoals

Burgerinitiatieven kunnen professionals hierop aanspreken en

een buurtbudget), helpen bij subsidieaanvragen, verbindingen

er desgewenst actief aan bijdragen.

leggen met andere initiatieven en ondersteuning bieden bij
vragen op het gebied van werving, organisatie en uitvoering.

Om ervoor te zorgen dat wijkprofessionals deze agenda (zie
kader vorige pagina) op maat van de wijk uitvoeren, kunnen

Het burgerinitiatief als olifant

zij zelf het initiatief nemen. Ook u als bewonersinitiatief of de

Waar de olifant verschijnt, verandert het landschap. Het dier

gemeente kan het voortouw nemen. De ontwikkeling van so-

heeft de kracht en de gedrevenheid van het werkpaard, maar

ciale wijkteams kan hierbij een versneller zijn, mits deze teams

is ook nogal slim. “Ik werk ook hard”, zegt de olifant, “maar

zijn ingebed in de sociale netwerken in de wijk en samenwer-

ik regel vooral dat anderen een steentje bijdragen. We doen

ken met actieve burgers.

het als collectief.” Bij de olifant kunnen we denken aan de
bestuursleden van burgerondernemingen, zoals zorg- en

Waakhond, werkpaard of olifant

buurtcoöperaties, buurtondernemingen en sociale trusts. Ze

Hoe kunt u als burgerinitiatief samenwerken met professio-

organiseren activiteiten en runnen accommodaties in eigen

nals? Er zijn grofweg drie opties om de samenwerking met

beheer.

professionele instituties vorm te geven. We noemen deze
collectieve burgerschapsrollen de waakhond, het werkpaard
en de olifant. De keuze hangt af van het doel van uw initiatief
en de manier waarop u mensen en middelen inzet. De drie
varianten hebben verschillende eigenschappen en kennen elk

“Samen met onze vrijwilligersprojecten, onze

een eigen rolverdeling tussen actieve burgers en professionele

dorpsondersteuner, de zorgcoördinator en een

instituties.

huisarts vormen wij voor Austerlitz eigenlijk een
sociaal wijkteam-light. We doen zowat het hele scala

Het burgerinitiatief als waakhond

van hulp- en dienstverlening. En we doen het beter

De waakhond is erop gespitst dat maatschappelijke institu-

en goedkoper. De welzijnsorganisatie is hier een

ties hun werk zo goed mogelijk doen. De waakhond denkt

tweedelijns instelling geworden. De gemeente erkent

mee over de aanpak en kijkt kritisch naar de kwaliteit van

dat ook, waardoor we vanaf 1 januari 2015 officieel

geleverde diensten. Hij is trouw en functioneert goed in een

functioneren als het sociale team voor Austerlitz.”

formele, hiërarchische omgeving. De waakhond komt bijvoorbeeld in actie via inspraak van de cliënten- of bewonersraad
en het wijkcomité. Ook beleidsbeïnvloeding door ouderen-

Jan Snijders, voorzitter Austerlitz Zorgt

Het burgerinitiatief als:

Waakhond

Werkpaard

Olifant

Eigenschappen

Waakzaam
Trouw

Harde werker
Hulpvaardig

Zorgzaam
Slim en ondernemend

Rol burgerinitiatief

Kwaliteit bewaken

Werk verzetten

Samenwerken

Rol instituties

Luisteren

Ondersteunen

Co-produceren

Olifanten zijn vaak hoog opgeleid, hebben een businessplan,

poraties, zorgaanbieders en vooral welzijnsorganisaties over.

roepen werkgroepen in het leven voor deeltaken, nemen pro-

Zijn sociale professionals dan uitgespeeld? Nee, maar hun rol

fessionals in dienst, mobiliseren een achterban die hen steunt

verandert wel van monopolist naar teamplayer, precies zoals

maar hen ook kritisch volgt. Ze leggen verantwoording af aan

de olifant het wil. Het voorbeeld van welzijnsaanbieder Welzin

de leden via een informatiebulletin, website en ledenvergade-

Amersfoort kan dat verduidelijken.

ring. Ze onderhandelen op basis van gelijkwaardigheid met de
gemeente en met instituties als woningcorporaties, vervoers-

Ook hier is samenwerken, elkaar aanvullen en versterken het

bedrijven, onderwijsinstellingen en aanbieders van zorg en

devies. Want ook de olifant heeft zijn beperkingen, juist in

welzijn. Hier nemen burgerinitiatieven taken van woningcor-

wijken met veel kwetsbare bewoners kan de olifant opereren
in de spreekwoordelijke porseleinkast. Veel wijkprofessionals
kennen de wijk al jaren. Hun rol is dat zij de olifant leren
navigeren. Dat zij niet doen wat de olifant wil en kan doen,

“Het is juist goed dat wijkbewoners zelf taken op zich

maar dat zij expertise aandragen over specifieke kwetsbare

nemen. Maar niet iedereen heeft het vermogen tot zel-

groepen, helpen bij toegang tot netwerken en samen met

forganisatie. Daar ligt een taak voor ons. We zijn ook

waakhonden, werkpaarden en andere olifanten zorgen voor

bezig met ondersteuningsvragen van specifieke, kwets-

passende voorzieningen in de wijk.

bare groepen, zoals mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Daarvoor moet je meer op buurtoverstijgend

Bronnen

niveau zoeken naar hulpbronnen. Ik zie genoeg ver-

*

Dictus, D. (2013). Samen sterk. Instituties voor collectieve

schillen met BonaFide als burgerinitiatief; we kunnen

actie in het verleden en heden. Een vergelijkend onderzoek

prima met elkaar in gesprek gaan om te kijken wat we

naar Gilden en burgerinitiatieven. Masterscriptie. Utrecht:

in de wijk voor elkaar kunnen betekenen.”

Universiteit Utrecht / Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen
Zorg

Eveline Hennink, manager productontwikkeling en
innovatie Stichting Welzin Amersfoort

*

Penninx, K. & Sprinkhuizen, A. (2011). Krachtgerichte sociale
zorg. Sociaal werk in de participatiesamenleving. Een verkenning. Utrecht: Movisie.
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ten die in de gesprekken naar voren kwamen, staan centraal in
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© Movisie 2014

9 Succesvolle

burgerinitiatieven in
wonen, welzijn & zorg
Zijn er grenzen aan wat je oppakt?
Over groeien en blijven b(l)oeien
Elke organisatie heeft een bepaalde levenscyclus.

van tijd hun aanbod uitbreiden. Leidend in het bepalen van

Kleine, succesvolle initiatieven kunnen uitgroeien

het dienstenaanbod is de vraag van leden en van de omgeving.

tot grote publieke of private ondernemingen waar
veel geld en menskracht in omgaat. Maar hoe
groot kan een burgerinitiatief groeien? Of houdt
het ergens op?

Een grote pan soep
Een bekend scenario gaat als volgt. Een groepje enthousiaste
pioniers begint met een maaltijdproject. Uit een inventarisatie
van de behoeften van dorpsbewoners blijkt namelijk dat zij
graag af en toe gezamenlijk eten. Sommige initiatiefnemers

In dit artikel gaan we in op de vragen:

*
*
*
*

steken letterlijk de straat over met een grote pan soep. De

Is groeien altijd zinvol?

soep is in de keuken van de ene bewoner bereid, terwijl de

Wat is het verschil tussen buurtbouwers en projecttrekkers

maaltijd zelf aan de overkant plaatsvindt, bij een andere

als het gaat om groei?

bewoner in het dorp of de wijk. Later komt er een vaste

Legt u bewust ergens de grens en zo ja, hoe bewaakt u die?

ruimte beschikbaar en groeien dergelijke projecten uit. Al

En hoe gaat u om met de druk om te groeien, bijvoorbeeld

gauw komt er een voorziening bij, zoals dagopvang. Beetje bij

omdat voorzieningen in het dorp anders verdwijnen?

beetje organiseert het initiatief meer activiteiten en krijgen
de bestuursleden steeds meer voor elkaar. Soms tot en met het

Klein beginnen

realiseren van zorgwoningen voor mensen met dementie aan

De meeste initiatieven beginnen klein met het aanbieden van

toe. Het groeiende wensenlijstje van de bewoners stuwt het

‘eenvoudige’ diensten zoals vervoer, klussen, tuinonderhoud

initiatief vooruit.

en koffiemomenten. Toch willen veel initiatieven na verloop

Lees deze reeks artikelen!
Dit artikel is het negende in een reeks van 10 over
burgerinitiatieven in wonen, welzijn en zorg. Vanuit het
landelijk programma Langer Thuis is door ActivAge en
Movisie gesproken met verschillende contactpersonen
van drie initiatieven en hun samenwerkingspartners. De
inzichten die naar voren kwamen, staan centraal in deze
reeks. Alle artikelen samen leveren de bouwstenen voor
burgerinitiatieven om zich verder te ontwikkelen, en effectief

*
*
*
*
*
*
*
*

en productief samen te werken met de gemeente en andere
lokale partners in wonen, welzijn en zorg.
U vindt de artikelen op www.movisie.nl/langerthuis.

Artikel 1: Drie inspirerende voorbeelden
Artikel 2: Daar doe je het voor
Artikel 3: Doorpakken, maar niet voor de troepen uitlopen
Artikel 4: Draagvlak verzekerd?
Artikel 5: Het gaat niet alleen om meten
Artikel 6: Als het geld rolt
Artikel 7: We doen het samen
Artikel 8: Samen op de bres voor kwetsbare bewoners. Hoe
burgerinitiatieven kunnen samenwerken met professionals

*

Artikel 10: Een kwestie van goed organiseren

Al gauw komt er een voorziening bij, zoals
dagopvang. Beetje bij beetje organiseert
het initiatief meer activiteiten

ondersteunend. Zij treden coachend op en helpen met kleine,
ondersteunende interventies bewoners de grenzen van het
project te bewaken (Van de Wijdeven, 2012). Niet alle projectentrekkers hebben immers de ambitie om buurtbouwers te
worden. Maar ze kunnen wel onverhoeds in die rol terecht

Aansluiten bij doelstelling

komen, zoals Jurgen van der Heijden, onderzoeker, consultant

Maar niet alle initiatieven zijn gericht op groei. Als iemand

en auteur van Productie door de burger (2011) constateert.

een buurtmoestuin start, kan die persoon ook andere activiteiten aanbieden, maar vaak blijft het bij de moestuin. Ook

Grenzen bewaken

een moestuinproject kan overigens groeien van het aanleg-

In de praktijk is het niet altijd makkelijk de grens te bewaken.

gen en onderhouden van de tuin tot voorlichting geven over

‘t Zorghuus Ysselsteyn koos bewust voor een afgebakend doel:

tuinieren, groepen ontvangen, tijdelijke speciale projecten

het oprichten van een woonvorm voor mensen met dementie

doen, bijvoorbeeld met de scholen uit de buurt, of de oogst

en mensen met een verstandelijk beperking. Dat doel lijkt

verkopen. Veel te doen, maar het wordt geen maatjesproject

overzichtelijk. Toch hebben de pioniers menig slapeloze nacht

of een woonvoorziening. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor

gehad.

een woongemeenschap. Bewoners van het pand of complex
kunnen activiteiten met elkaar ondernemen en daar eventueel

In de fuik zwemmen

meer buurtbewoners bij betrekken. Zij kunnen de gemeen-

Het dorp mobiliseren was niet moeilijk: hierbij waren de

schappelijke ruimte verhuren en buurtfeesten organiseren.

vrijwilligers geheel in hun element. Dit was hun kracht. Maar

Beide initiatieven kunnen groeien, maar zijn vooral gericht op

de gewenste woonzorgvoorziening realiseren bleek veel

één bepaald doel. De initiatiefnemers en de leden zijn daar

complexer dan zij konden vermoeden. Er kwam enorm veel

tevreden mee.

bij kijken: onderhandelen met institutionele partijen, een
sluitende exploitatie maken, omgaan met regelgeving op het

Groei is dus alleen zinvol als het aansluit bij de doelstelling van

gebied van kwaliteit en veiligheid, enzovoort. De vrijwilligers

uw initiatief en bij de wensen van uw leden. Daarbij bestaan

werden zo projectontwikkelaars en lieten zich bijstaan door

er verschillende typen burgerinitiatieven, grofweg in te delen

externe adviseurs.

in buurtbouwers (grotere, meervoudige projecten zoals een

In zijn blogbericht ‘De vrijwilliger is geen projectontwik-

zorgcoöperatie) en projectentrekkers (kleinere, veelal eenvou-

kelaar’ noemt Jurgen van der Heijden dit risico een vorm

dige projecten, zoals de moestuin).

van “zwemmen in de fuik.” Vrijwilligers zijn daarin terecht
gekomen, aldus Van der Heijden, omdat ze eerst hun legitimi-

Grote buurtbouwers en kleine
projectentrekkers

teit moesten verdienen door zelf projecten te realiseren. Voor

Onderzoeker Ted van de Wijdeven onderscheidt verschillende

en blijven doen, maar voor dezelfde geloofwaardigheid is ook

typen vrijwilligers bij lokale burgerinitiatieven, waaronder de

cruciaal dat zij een relatie leggen met professionele project-

buurtbouwers en de projectentrekkers.

ontwikkelaars. Ten eerste om de kwaliteit van hun projecten te

hun geloofwaardigheid is cruciaal dat zij dit hebben gedaan,

waarborgen, en ten tweede om boven het tempo uit te stijgen

Complexe projecten

dat de vrijwilliger kan maken bij het ontwikkelen van een

Buurtbouwers zetten zich in voor de grotere, complexe projec-

duurzaam project (Van der Heijden, 2014).

ten met veel werkgroepen en projectteams. Austerlitz Zorgt
is daarvan een goed voorbeeld. De initiatiefnemers zijn vaak

De juiste mensen

hoog opgeleid en hebben veel ervaring met complexe organi-

’t Zorghuus heeft bewust gekozen om kleinschalig te

saties, veelal opgedaan in eerdere beroepssituaties. Buurtbou-

blijven. “In het begin hebben we gesproken met een grote

wers kunnen leiding geven aan grote, complexe organisaties

zorgorganisatie. De directeur vond ons een goed initiatief,

en hebben weinig ondersteuning van professionals nodig, ook

wilde de zorg ook leveren, maar dan zouden wij worden

niet als de organisatie groter en complexer wordt.

ingelijfd in de Zorggroep. Dat wilden wij niet.”, aldus een

Coachend ondersteunen
De projectentrekkers richten zich op de wat kleinere, overzichtelijke projecten. Projectentrekkers kunnen worden aangestuurd door buurtbouwers. Denk daarbij aan het bestuur dat
leiding geeft aan werkgroepen. Bij met name kleinere stand
alone-initiatieven in de buurt zijn soms sociale professionals

Gestage groei van het initiatief kan enorm
belangrijk zijn voor het hele dorp

Bespreek of er voldoende actieve leden zijn
voor de realisatie van nieuwe doelen
bestuurslid van ‘t Zorghuus. “Zo’n Zorghuus is het sluitstuk
van de zorg in een dorp, niet het beginpunt. Als je in
een dorp nog geen eetpunt hebt, begin dan niet aan een
Zorghuus”, meent oud-voorzitter Hans Teunissen. Om de
grens te bewaken is het nodig om hierover in gesprek te
blijven met elkaar als bestuur, met de leden en toekomstige
gebruikers. Of juist met frisse buitenstaanders. Wat voor
diensten wilt u leveren? Waar wilt u naartoe groeien? Bij
groei is het belangrijk om te kijken of er dan de juiste mensen
in het bestuur zitten en de juiste mensen betrokken zijn om
de groei te kunnen vormgeven en te begeleiden.

Groei vaak niet te vermijden
Zo maakt een burgerinitiatief voortdurend afwegingen.
Niettemin is de vraag hoe vrij u daarin bent. Gestage groei
van het initiatief kan enorm belangrijk zijn voor het hele
dorp. Als voorzieningen langzaam verdwijnen uit een dorp
en dorpsbewoners zich inspannen om deze te behouden of
terug te krijgen, moeten ze misschien wel groeien. Het is dan
in ieder geval belangrijk dat ze een scala aan voorzieningen
realiseren.

Slimme zet
De opgaven zijn legio. Een huisarts terughalen naar het dorp,
voorkomen dat een school sluit, bijvoorbeeld. En als de laatste
supermarkt, bakker of kinderopvang wegvalt – kortom de

nen met collectieve energieprojecten en groeien door naar

sociale en economische infrastructuur aan duigen dreigt te

andere diensten, veelal richting zorg en welzijnsdiensten.

vallen – zit er niet veel anders op dan het zelf te doen. De
inwoners van het Brabantse Elsendorp denken daarom over de

Knelpunt of stimulans voor groei

collectieve inkoop van duurzame energie. Dat is een slimme

Als een startend initiatief succesvol is en de organisatie groeit,

zet, want daarmee trek je andere bewoners aan, jongeren

kunnen er knelpunten ontstaan, bijvoorbeeld rond vraagstuk-

bijvoorbeeld, en dat is weer handig voor het draagvlak en de

ken als beheer, management of hiërarchie. Uit een enquête

continuïteit. Ook andere energiecoöperaties in het land begin-

onder zorgcoöperaties (Dictus, 2013) blijkt ook dat sommige
burgerinitiatieven last hebben van bepaalde wet- en regelgeving: “Regelgeving, juridische constructies en bureaucratie

Tips voor vraagstukken rond groei:
*
*
*
*
*

houden groei en continuïteit tegen”. In artikel 5 van deze
reeks is meer te lezen over regelgeving rondom kwaliteit en

Blijf telkens met elkaar bespreken wat het doel is van

veiligheid. En in artikel 3 gaat het over effectief leidinggeven:

het initiatief.

doorpakken maar niet voor de troepen uitlopen, is de veel-

Kijk naar de wensen van leden en het draagvlak

zeggende titel van dat artikel.

onder de leden.

De decentralisaties van taken naar gemeenten kunnen echter

Bespreek of er voldoende actieve leden zijn voor de

een factor van betekenis zijn voor de groei van het aantal en

realisatie van nieuwe doelen.

de omvang van burgerinitiatieven. Een extra impuls zal uit-

Onderzoek of er elders al hetzelfde of een vergelijk-

gaan van het right to challenge in de Wmo. Daarmee hebben

baar aanbod is.

bewonersinitiatieven het recht om de gemeente uit te dagen

Analyseer of het initiatief voldoende middelen heeft

als ze denken dat ze lokaal betere voorzieningen kunnen

of kan vergaren voor eventuele uitbreiding.

leveren. Lees hierover meer in artikel 6 van deze reeks, dat
over financiering van burgerinitiatieven gaat.

Blijf in gesprek met elkaar als bestuur, met de leden en
toekomstige gebruikers. Of juist met frisse buitenstaanders

Samenwerking tussen vrijwilligers en
professionals

Zoektocht

Of initiatieven van burgers nu klein of groot zijn, hoogleraar

werkbare omvang en de beste verhoudingen tussen formele

Evelien Tonkens (2014) waarschuwt ervoor om te veel van bur-

en informele instituties begonnen. Als groeiend burgerinitia-

gers te verwachten en te veel op hun bord te leggen. Zij ziet

tief staat u middenin die zoektocht. Dat is ook de uitdaging

kansen in de samenwerking tussen burgers en professionals.

voor initiatieven in wonen, welzijn en zorg: met een heldere

Al met al is de zoektocht naar de juiste verbanden, de meest

doelstelling groeien, de grenzen verleggen en de grenzen

Vertrouwen spreiden

bewaken.

Tonkens (2014) stelt dat er bureaucratische processen zijn
gekomen omdat burgers contoleerbare procedures wilden en

Bronnen

gelijkheid verlangden. “Met een eenzijdig vertrouwen in het

*

Dictus, D. (2013). Enquête Burgerinitiatieven. Resultaten

informele koerst de participatiesamenleving slechts aan op de

en analyse. Utrecht: Universiteit Utrecht / Aedes-Actiz

volgende teleurstelling en de volgende golf van geschonden

Kenniscentrum Wonen Zorg.

vertrouwen, wanneer ook informele verbanden niet heilig

*

blijken.”

Heijden, J. van der (2011). Productie door de burger.
Democratischer dan volksvertegenwoordiging. Delft/
Zutphen: Uitgeverij Eburon.

Zij meent dat er een reëlere blik op de verhouding tussen

*

formeel en informeel moet komen. “Veel initiatieven zijn door
steun van professionals succesvol geworden. Het is slim om ons

projectontwikkelaar. Blog op www.energieplus.nl

*

vertrouwen beter te spreiden over formele en informele verbanden.” Het verbeteren van formele instituties moet volgens
haar doorgaan en ervoor zorgen “dat professionals in geves-

Heijden, J. van der (2014). De vrijwilliger is geen
Tonkens, E. (2014). De participatiesamenleving inhumaan?
Socrateslezing 2014, Utrecht: Universiteit van Humanistiek.

*

Wijdeven, T. van de (2012). Doe democratie. Over actief
burgerschap in buurten. Delft/Zutphen: Eburon.

tigde zorginstellingen minder door registratiegekte van hun
werk gehouden worden.” Meer over de samenwerking met
professionals en instanties leest u in artikel 8 van deze reeks.

Dit artikel is het negende in een reeks over burgerinitiatieven

Auteur: Yvonne Witter (KCWZ)

in wonen, welzijn en zorg. Vanuit het landelijk programma

Eindredactie: Mariëtte Hermans

Langer Thuis zijn drie initiatieven in beeld gebracht. De inzich-

Fotografie: 123rf

ten die in de gesprekken naar voren kwamen, staan centraal in
deze reeks. Alle artikelen samen leveren de bouwstenen voor

Meer informatie over Langer Thuis?

burgerinitiatieven om zich verder te ontwikkelen, en effectief

Kijk op www.movisie.nl/langerthuis of neem contact op met

en productief samen te werken met de gemeente en andere

Hilde van Xanten via h.vanxanten@movisie.nl

lokale partners in wonen, welzijn en zorg.
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10 Succesvolle

burgerinitiatieven in
wonen, welzijn & zorg
Een kwestie van goed organiseren
Over groeistadia, rechtsvormen en organisatieprincipes bij burgerinitiatieven
Heel wat burgerinitiatieven in wonen, welzijn en

de juiste mensen. Vaak zien we dat na verloop van tijd de vrij-

zorg beginnen klein, met één activiteit of dienst,

willigers van het eerste uur zich alleen nog als adviseur blijven

maar groeien soms snel. Dit heeft gevolgen voor

verbinden, zich terugtrekken in een specifiek onderdeel van de

de keuze van organisatievormen

organisatie of helemaal van het toneel verdwijnen.

en organisatieprincipes.

Sommigen stijgt de groei boven het hoofd, anderen verzetten zich tegen schaalvergroting en institutionalisering. Die
waren voor hen nu juist een reden om zorg en diensten zelf,

In dit artikel gaan we in op de volgende vragen:

*
*
*

en vooral anders, te gaan organiseren. Weer anderen houden

Welke groeistadia maken burgerinitiatieven veelal door?

vast aan hun pioniersrol die beter tot zijn recht komt in een

Welke rechtsvormen zijn daarbij bruikbaar?

andere context, waar nieuwe dingen te ontwikkelen zijn. In

Wat zijn werkzame principes om betrokkenheid te

een gestabiliseerde onderneming gaat het niet meer alleen om

organiseren?

vernieuwen, maar steeds meer ook om beheren en consolideren. Daar zijn doorgaans andere mensen met andere compe-

Groeistadia in beeld

tenties bij nodig.

In De grote kleine-kansenatlas beschrijven Voogt & Broekman
(2003) drie groeistadia die maatschappelijke associaties zoals

Gevoelige beslissingen

burgerinitiatieven door kunnen maken (zie kader pagina 2).

Ook komt het voor dat bepaalde diensten zich losmaken uit de
organisatie, bij voorbeeld omdat ze bij een andere organisatie

Andere mensen nodig

worden ondergebracht of omdat een sociaal ondernemer zich

Bij iedere overgang naar een volgend stadium komt de vraag

opwerpt. Vanuit functioneel en zakelijk oogpunt zijn dit be-

op tafel of de initiatiefgroep of het bestuur nog beschikt over

grijpelijke, vaak ook onontkoombare ontwikkelingen. Vanuit

Lees deze reeks artikelen!
Dit artikel is het tiende in een reeks van 10 over
burgerinitiatieven in wonen, welzijn en zorg. Vanuit het
landelijk programma Langer Thuis is door ActivAge en
Movisie gesproken met verschillende contactpersonen
van drie initiatieven en hun samenwerkingspartners. De
inzichten die naar voren kwamen, staan centraal in deze
reeks. Alle artikelen samen leveren de bouwstenen voor
burgerinitiatieven om zich verder te ontwikkelen, en effectief

*
*
*
*
*
*
*
*

en productief samen te werken met de gemeente en andere
lokale partners in wonen, welzijn en zorg.
U vindt de artikelen op www.movisie.nl/langerthuis.

Artikel 1: Drie inspirerende voorbeelden
Artikel 2: Daar doe je het voor
Artikel 3: Doorpakken, maar niet voor de troepen uitlopen
Artikel 4: Draagvlak verzekerd?
Artikel 5: Het gaat niet alleen om meten
Artikel 6: Als het geld rolt
Artikel 7: We doen het samen
Artikel 8: Samen op de bres voor kwetsbare bewoners. Hoe
burgerinitiatieven kunnen samenwerken met professionals

*

Artikel 9: Zijn er grenzen aan wat je oppakt?

Het verschil tussen succes en falen
zit hem voor een belangrijk deel in
organisatiekracht

Passende rechtsvorm
Als burgerinitiatief zult u op een bepaald moment afwegen
of u de activiteiten in een juridische vorm, ofwel rechtsvorm,
onder wilt brengen. Het is van belang om u goed te informeren over de verschillende rechtsvormen in relatie tot de doelen

individueel perspectief gaat het nogal eens om gevoelige, pijn-

en de werkwijze van uw initiatief.

lijke beslissingen. Ze kunnen mensen diep raken: “Doe ik het
soms niet goed?” en “We hebben het toch altijd zo gedaan?”

Omdat de meeste burgerinitiatieven kiezen voor een vereni-

In alle stadia van ontwikkeling is open communicatie over de

ging, stichting of coöperatie, zetten we deze drie rechtsvor-

koers, de mensen en de middelen daarom cruciaal. Afscheid

men hieronder op een rij. In de publicatie Rechtsvormen (2014)

nemen van vrijwilligers is vaak een probleem in organisaties

van de Kamer van Koophandel - gebruikt voor onderstaand

waar deze openheid ontbreekt. In die zin is het verschil met

overzicht - is meer informatie te lezen over belastingen en so-

het bedrijfsleven flinterdun.

ciale zekerheid. Over het onderwerp ‘aansprakelijkheid’ kunt u
meer lezen in de Checklist aansprakelijkheid , ook beschikbaar
via www.verenigingen.nl.

Vereniging

Stadia bij voortgaande groei

*

Wanneer u met anderen wilt samenwerken aan een (ideëel)

1. Kring rond de leider

doel kunt u een vereniging oprichten. Het doel mag niét het

De oprichters en leider(s) bazuinen hun idee rond,

maken van winst ter verdeling onder de leden zijn. Maar het

waarna een groep mensen zich verenigt met een

is ook niet verboden om winst te maken, als de winst maar

gezamenlijke doelstelling. Zij werken samen aan een

wordt aangewend om het doel te bereiken.

plan. Het vrijwillige enthousiasme bindt de mensen. In
dit stadium gaat veel aandacht uit naar draagvlak voor

*
*

het idee en naar vorming van onderling vertrouwen.
Onafhankelijk van de (rechts)vorm is het belangrijkste
hoe de mensen met elkaar omgaan. De horizon om

Een vereniging heeft minstens twee leden.
Leden bepalen de koers; de hoogste macht ligt bij de
ledenvergadering.

*
*

De leden hebben in principe allemaal één stem.
De ledenvergadering benoemt het bestuur.

een (eerste) doel te bereiken is weken en maanden.
Motief: groeien in getal en betekenis.

De rechtsvorm ‘vereniging’ kent verschillende vormen waaronder de ‘vereniging met volledige rechtsbevoegdheid’. Deze is

2. Bondgenoten in actie

via de notaris opgericht. In de notariële akte staan de statuten.

De initiatiefnemers leggen hun plan extern neer: bij de

Hierin staan onder meer naam, vestigingsplaats en doel van

bevolking, gemeente, maatschappelijke organisaties

de vereniging, verplichtingen van de leden en de regels voor

of bedrijven. Zij werven extra middelen, zoals geld, ge-

benoeming en ontslag van bestuurders. Ook staat in de sta-

zag, medewerking, informatie en/of kennis. De groep

tuten hoe een algemene vergadering bijeen wordt geroepen

gaat aan de slag en is in staat diensten en/of producten

en wat er gebeurt na ontbinding van de vereniging. Als u de

voor en met de doelgroep te realiseren. Er komt meer

statuten wilt wijzigen, moet u langs de notaris. De vereniging

structuur in hun manier van organiseren. De tijdshori-

kan onroerende zaken op naam hebben. De bestuurders zijn

zon is maanden en tot halve jaren.

in principe niet met hun privévermogen aansprakelijk voor de

Motief: bloeien als georganiseerd samenwerkverband.

verplichtingen.

3. Gestabiliseerde onderneming

Stichting

In dit stadium groeit de organisatie uit van een im-

*

Wanneer u een bepaald sociaal of ideëel doel wilt realiseren

proviserend naar een gestructureerd verband. Men

en u hiervoor een vermogen beschikbaar hebt, kunt u een

sluit leveringscontracten af en komt deze ook na. De

stichting in het leven roepen. Een stichting kan een onder-

tijdshorizon is meerjarig.

neming hebben, de winst daarvan moet worden besteed aan

Motief: overleven als zelfstandige politiek-culturele

het doel.

onderneming in een omgeving die eisen stelt aan de

*

schaal, de effectiviteit en de kwaliteit.

Een stichting heeft een bestuur, maar geen leden en dus ook
geen ledenraad.

*
Bron: Voogt & Broekman, 2003

De bestuurders zijn niet in loondienst, maar kunnen wel een
vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden.

*

De stichting kan personeel in dienst nemen.

*

U kunt een stichting alleen oprichten óf samen met ande-

Coöperatie

ren. Bij oprichting wordt een notariële akte opgesteld met

*

Wanneer u zowel een ideëel doel als een economisch doel

de statuten. Daarin staat: de naam, de vestigingsplaats, het

nastreeft en wilt profiteren van de voordelen van een col-

doel, hoe bestuurders benoemd en ontslagen worden en

lectief, dan kan de coöperatie een passende rechtsvorm zijn.

waar het geld naartoe gaat als de stichting wordt opge-

De coöperatie is een speciale vereniging, die overeenkom-

heven. Meestal staan er ook regels over de organisatie in

sten aangaat met en voor haar leden. Eventuele winst gaat

de statuten. Om statuten te wijzigen, is een akte van de

naar (nieuwe diensten voor) de leden en soms ook naar de

notaris nodig. De stichting moet worden ingeschreven in het

gemeenschap.

Handelsregister.

*

De leden zijn gezamenlijk eigenaar; zij hebben via de Algemene Ledenvergadering zeggenschap over de koers. De
ledenvergadering benoemt het bestuur.

*

De leden hebben naast het lidmaatschap een zakelijke
relatie met de organisatie; zij kunnen klant zijn, leverancier
of werknemer.

Austerlitz Zorgt: keuze voor coöperatie

*

U kunt samen met minimaal één partner een coöperatie
oprichten. Voor de oprichting wordt een notariële akte

Bij het opzetten van de zorgorganisatie keek Aus-

opgesteld, gevolgd door inschrijving in het Handelsregister.

terlitz’ Belang naar een viertal mogelijkheden: een

De leden betalen mee aan de kosten voor oprichting en het

werkgroep als onderdeel van de Vereniging Austerlitz’

in stand houden van de coöperatie. Winst kan worden ver-

Belang, een aparte vereniging, een stichting of een

deeld op basis van het werk dat een lid voor de coöperatie

coöperatie.

heeft uitgevoerd. De leden mogen hier zelf afspraken over
maken.

De initiatiefnemers kozen ervoor als werkgroep te

*

De coöperatie is als rechtspersoon aansprakelijk. Als de

beginnen en daarna snel als coöperatie verder te gaan;

coöperatie wordt ontbonden en er zijn schulden, dan zijn de

goed geworteld in het dorp, letterlijk voor en door het

leden voor een gelijk deel aansprakelijk hiervoor. Het is mo-

dorp. Een coöperatie beoogt door een bundeling van

gelijk de aansprakelijkheid uit te sluiten door een ‘coöpera-

krachten op een zo eenvoudig en goedkoop moge-

tie met beperkte aansprakelijkheid’ (BA) of een ‘coöperatie

lijke wijze te voorzien in de gelijkgerichte behoeften

met uitgesloten aansprakelijkheid’ (UA) op te richten; dat

van een aantal personen. In haar doelstelling komt

laatste heeft Austerlitz Zorgt gedaan (zie kader).

het tweeledig karakter van de coöperatieve vereniging tot uitdrukking: enerzijds vereniging, anderzijds

Op internet zijn voorbeelden van (model)statuten van vereni-

onderneming.

gingen, stichtingen en coöperaties te vinden.

Een coöperatie wordt bestuurd door een bestuur, dat

Een paar organisatieprincipes

bestaat uit een aantal leden van de coöperatie. Het

Een burgerinitiatief heeft zowel intern – binnen de eigen ver-

belangrijkste orgaan is de algemene ledenvergade-

eniging, stichting of coöperatie – als in relatie tot de externe

ring. De verhoudingen tussen bestuur en algemene

omgeving – de gemeenschap, lokale overheid en maatschap-

ledenvergadering wordt geregeld in de statuten. Het

pelijke partners – heel wat te organiseren. Niet alle burgerini-

bestuur vertegenwoordigt de coöperatie naar buiten

tiatieven slagen bovendien. Het verschil tussen succes en falen

en heeft verder vooral een facilitaire taak.

zit hem voor een belangrijk deel in organisatiekracht: van plan

De leden van de coöperatieve vereniging in Austerlitz

tot uitvoering komen, in goede verbinding met andere par-

zijn tijdens het bestaan van de coöperatie niet aan-

tijen. We stippen hieronder enkele aspecten van organisatie-

sprakelijk voor haar schulden anders dan hun lidmaat-

kracht aan; veel van deze aspecten komen in andere artikelen

schapsbijdrage, omdat de vorm wordt gekozen van een

in deze reeks aan de orde.

coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid.

Interne organisatie
Bron: Bedrijfsplan Coöperatie ‘Austerlitz Zorgt’ in

Bij de start van een burgerinitiatief zijn de vorming en manier

oprichting, 2012

van werken van de initiatiefgroep belangrijk. Ze bepalen
grotendeels het succes van het initiatief. Aspecten die daarbij

Meer informatie over de statuten: Statuten Coöperatie

een rol spelen zijn: de grootte van de groep, de kwaliteiten

Austerlitz Zorgt

van de deelnemers en de manieren waarop besluiten tot stand
komen. Ook is het belangrijk dat de groep een gezamenlijke
kijk op het probleem heeft, een gezamenlijke visie op het doel

mensen actief aan de slag kunnen met iets wat dicht bij hen
staat. Ook is het een manier om een verbinding te maken
tussen de lange termijndoelen van de organisatie en een
aantal concrete, operationele doelen op het niveau van de
uitvoering.

Werkgroepen
Austerlitz Zorgt kent de volgende aparte werkgroepen: Austerlitz Rijdt, Austerlitz Eet, Austerlitz Beweegt, Austerlitz Klust
en Austerlitz Belt. Rond elk van deze werkgroepen ontstaan
kleine netwerken en verschillende deeltaken waarin ieder zijn
of haar talent kan inzetten.
Ook Stadsdorp Zuid in Amsterdam heeft iets bedacht om te
voorkomen dat de grotere schaal, die meekomt met de groei
van het aantal leden, leidt tot anonimiteit. Dit burgerinitiatief
organiseert betrokkenheid tussen leden onder andere door
het werken met ‘binnenbuurten’. De leden in zo’n binnenbuurt treffen elkaar bij kleinschalige huiskamerbijeenkomsten.

Ook valkuilen
In de publicatie Actieve burgers en vrijwilligersorganisaties (2005) noemen de auteurs ook enkele valkuilen
die burgerinitiatieven tegen kunnen komen. Dit soort
en de aanpak van dat probleem. Welke stappen moeten zij

valkuilen zijn kenmerkend voor organisaties in het eer-

daarbij zetten? Tot slot speelt de haalbaarheid natuurlijk een

ste en tweede stadium, waar ‘de kring rond de leider’

rol: wat is het maatschappelijk draagvlak, hoe haalbaar en

aan het groeien is naar ‘de bondgenoten in actie’.

realistisch is het plan?
Aan de ene kant kan het misgaan als de initiatiefne-

Nieuwe zaken op tafel

mers zich ‘te open’ gedragen, met andere woorden als

Naarmate het burgerinitiatief groeit, komen er nieuwe zaken

men te opportunistisch is, zoals:

op tafel. Lukt het de initiatiefnemers of het bestuur om resul-

*

taten te boeken? Weten zij (nieuwe) ideeën om te zetten in
uitvoerbare activiteiten? Het gaat dan ook over leiderschap

subsidie-eisen.

*

en interne taakverdeling: wie doet wat, wie zijn de interne
trekkers en welk bestuurslid is contactpersoon naar buiten?

Eigen ideeën loslaten of aanpassen in de richting van
Als er te veel compromissen worden gesloten, geeft
dat interne spanningen.

*

De groep kartrekkers moet continuïteit bieden. Als er iemand

Zie ook artikel 3 in deze reeks Doorpakken, maar niet
voor de troepen uitlopen.

uitvalt, moet de opengevallen plek weer ingevuld worden.
Uit de verkenning van Daan Dictus onder initiatieven in de

Ook is het gevaarlijk wanneer initiatiefnemers zich ‘te

ouderenzorg (2013) blijkt dat het nog niet altijd eenvoudig is

gesloten’ gedragen:

om vervanging voor kartrekkers te vinden.

*

Sommige initiatiefnemers vragen niet makkelijk om
de hulp van anderen, ook niet als zij zelf bepaalde

Betrokkenheid organiseren
In het tweede en derde groeistadium is ook de vraag hoe de

kennis of vaardigheden missen.

*

Sommige initiatiefnemers zetten een van tevoren uit-

relatie met de achterban er uitziet; op welke manier vindt

gedacht model te strikt of dogmatisch in, waardoor

informatieverstrekking plaats, hoe verloopt de besluitvorming

het initiatief zich niet vrij kan ontwikkelen.

en hoe moedigt het bestuur de actieve inzet van leden aan? In
artikel 4 in deze reeks wordt daar op ingegaan.

*

Leden kunnen het gevoel hebben dat ondanks
inspraak en schijnbare openheid een inner circle de
touwtjes in handen heeft.

Vaak zie je dat burgerinitiatieven werken met commissies of
werkgroepen, die aan het bestuur en/of de algemene ledenvergadering terugkoppelen. Dat is een manier waarop meer

Bron: Müjde & Daru, 2005

Vaak werken burgerinitiatieven met commissies of
werkgroepen. Zo kunnen meer mensen actief aan de
slag met iets wat dicht bij hen staat

Zij leren elkaar daardoor beter kennen en kunnen zo meer

Bronnen

voor elkaar gaan betekenen.

*

Dictus, D. (2013). Enquête Burgerinitiatieven. Resultaten
en analyse. Utrecht: Universiteit Utrecht / Aedes-Actiz

Relatie met externe partijen
In andere artikelen in deze reeks wordt ingegaan op:

*
*

Kenniscentrum Wonen-Zorg.

*

contacten en samenwerking met de gemeente in artikel 7,
contacten en samenwerking met professionele organisaties

Kiezen voor de juiste rechtsvorm.

*

in artikel 8,

*

financiering in artikel 6.

Kamer van Koophandel (januari 2014). Rechtsvormen.
Müjde, A. & Daru, S. (2005). Actieve burgers en
vrijwilligersorganisaties. Utrecht: CIVIQ.

*

Voogt, P.W. & Broekman, H. (2003). De grote kleinekansenatlas. Den Haag: Landelijk Centrum Opbouwwerk.

Twee basisvragen

*

Werkgroep Austerlitz Zorgt (2012). Bedrijfsplan ‘Austerlitz

In dit artikel zijn enkele aspecten aan de orde geweest van

Zorgt’. Versie 3.0. Austerlitz: Coöperatie ‘Austerlitz Zorgt’

organisatie bij burgerinitiatieven. Daarbij zijn verschillende ju-

u.a. in oprichting.

ridische vormen besproken en ook enkele werkzame principes
in het proces van organisatieontwikkeling. Het is belangrijk
om hierover met elkaar in gesprek te blijven. Zeker als de
organisatie groter wordt, kan er een taakcultuur ontstaan,
waarin het alleen nog maar gaat over de inhoud, de doelen of
de streefcijfers. En waarin steeds minder over het proces wordt
gesproken.
Uiteindelijk zijn er slechts twee basisvragen. De eerste is: Doen
we het goede? Die vraag gaat over de inhoud. De tweede is:
Doen we het goed? Dat is de vraag over de processen en de
manier waarop mensen met elkaar omgaan. De tweede vraag
is vaak het moeilijkst te stellen en te beantwoorden en wordt
meestal in de wandelgangen besproken. Succesvolle initiatieven zorgen ervoor dat beide vragen volledig en in volle openheid tot hun recht komen.

Dit artikel is het tiende in een reeks over burgerinitiatieven in

Auteurs: Hilde van Xanten (Movisie) en Kees Penninx (ActivAge)

wonen, welzijn en zorg. Vanuit het landelijk programma

Eindredactie: Mariëtte Hermans

Langer Thuis zijn drie initiatieven in beeld gebracht. De inzich-

Fotografie: Daan Stringer

ten die in de gesprekken naar voren kwamen, staan centraal in
deze reeks. Alle artikelen samen leveren de bouwstenen voor

Meer informatie over Langer Thuis?

burgerinitiatieven om zich verder te ontwikkelen, en effectief

Kijk op www.movisie.nl/langerthuis of neem contact op met

en productief samen te werken met de gemeente en andere

Hilde van Xanten via h.vanxanten@movisie.nl

lokale partners in wonen, welzijn en zorg.
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