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Burgerinitiatieven: 

Alle helpers weg? 

 
 

Bas Denters 

Hoogleraar Bestuurskunde  

Universiteit Twente 
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‘Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd 

verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar 

eigen leven en omgeving. Wanneer mensen zelf 

vorm geven aan hun toekomst, voegen zij niet 

alleen waarde toe aan hun eigen leven, maar ook 

aan de samenleving als geheel’  

(Troonrede 2013) 

 Participatiesamenleving 



United Kingdom: Phillip Blond 

 “De staat moet inzetten 

op het versterken van de 

civil society en de 

veerkracht van burgers” 
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 Burgerinitiatieven  

• Collectieve activiteiten, 

gericht op gezamenlijk 

doel van burgers 

• Initiatief, doelbepaling  

door burgers en 

uitvoering (mede) door 

burgers 

Geen mantelzorg 

Geen vrijwilligerswerk 

Geen politieke vraagarticulatie  

 

 

 
 

 



 

 Consensus in tweevoud 

 Beter gebruik maken van 
de kracht van de 
samenleving!  

 

 Vraagt om andere rollen 
van professionals en 
beleidsmakers bij de 
overheid en bij gevestigde 
instellingen: 

 

WAT HOUDT DIE ROL IN?   
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Burgerinitiatieven in Overijssel  

Survey onder 134 

initiatiefnemers 

Survey onder  

1079 burgers 



 “Burgerbetrokkenheid 
vereist denken vanuit 
burgers. Dat lijkt 
vanzelfsprekend, maar 
de praktijk blijkt 
weerbarstig.”  

 

 (WRR, 2012: 51). 

Handreiking: uitgangspunten 
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Burgerinitiatieven 
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ACTIE instrument 

Acroniem: 5 factoren die 
bepalen of burgers in actie 
komen en blijven 
Gebaseerd op US en UK onderzoek (o.a. 

CLEAR model van Vivien Lowndes)  

 

 

 

 A nimo  

 C ontacten 

 T oerusting  

 I  nbedding 

 E mpathie 

 

 
Ook vijf maal twee vragen voor 
ondersteuners: 

 Is factor voldoende 
aanwezig? 

 Zo neen: wat moet ik als 
ondersteuner dan doen en 
laten? 
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 A nimo  
 

Wat motiveert 
burgers?  

 
 
  

Verleiding:  

Burgers voor eigen 
karretje  spannen:  
Burger heeft geen 
boodschap aan uw 
bezuinigingstarget 

Materieel Immaterieel 

Individueel Beter CV 

en netwerk 

Goed gevoel: 

burgerplicht 

Collectief 

 

Veilige 

straat 

NIMBY 

Sociale 

cohesie 



Onderzoek burgers in Overijssel? 
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Overijssel: ouderen actiever! 
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Wie zijn er (niet) actief?  
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• Toch 84% niet actief 

• NIET alleen “usual suspects” 

oWel oververtegenwoordiging 

ouderen (vorige slide) 

oAnders dan bij “politieke” 

participatie: geen 

diplomademocratie en geen 

oververtegenwoordiging 

mannen 

 

 
 

 
 



In welke domeinen is men actief? 
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 C ontacten 

Hebben burgers de 
nodige relaties met:   

 

 buurtbewoners en 
buurtorganisaties 
(intern)  

 

 overheden en  
instanties (extern)? 
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 T oerusting 
Beschikken burgers over  

Tijd? 

Geld en faciliteiten?  

Kennis en kunde? 
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Hulpbronnen: C & T  
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 Steun: niet altijd passend 
• 84% van de 134 initiatieven is ondersteund  

• Vooral op 3 manieren  

• Ondersteuning veelal adequaat 

• Maar niet altijd: vooral te veel ondersteuning  
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 De lamme en de blinde 
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 I nstututionalisering 

Laten bestaande kaders,  
regels en routines het toe om 
adequaat in te spelen op de 
eigen logica van initiatieven?  

 

Gevaren:  

“Het past niet in het beleid!” 

“Het schept een precedent”  

“Daar gaat een ander over” 

 

Dat kan de ondersteuner niet 
alleen doorbreken !!!! 
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 E mpathie 

Kunnen professionals en 
organisaties zich 
verplaatsen in burgers en 
adequaat in spelen op hun 
verwachtingen?  

 



23 

 

 Institutionalisering en Empathie 

% initiatieven met knelpunt (N=132)

41

29

29

32

29
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Duur procedures

Onnodige regels

Kastje naar muur

Teveel beloven

Vinden BI lastig

INBEDDING 

KADERS 

OVERHEID 

EMPATHIE:     

BEGRIP & 

MEEWERKEN 



Geen standaardreceptuur!  

 
 Maatwerk! 
 Soms loslaten  
 Soms min of meer 

intensieve 
ondersteuning 

 Ondersteunen (C&T 
initiatiefnemers): 
maatwerk niet altijd 
nodig 

 Inbedding en Empathie 
lijken belangrijker 
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 LESSEN 

Ondersteuners 

- ACTIE- instrument: geen Handboek 
Soldaat  

- Denk vanuit burger 

 (Empathie staat voorop) 

 

 

Beleidsmakers 

- Maak geen nieuw beleid en regels 

- Geef initiatiefnemers en 
ondersteuners ruimte en rugdekking 
als ze stuiten op systeemweerstand    

 

 

 



26 

 

 DOWNLOADS 

RAPPORTEN 

Burgers maken hun buurt:  

 http://www.platform31.nl/uploads/attachment_file/41/Publicatie_Bu

rgers_maken_hun_buurt.pdf 

 

 

Burgerinitiatieven in Overijssel:   

 http://www.utwente.nl/mb/pa/staff/denters/Publications/2013/2013

%20Rapport%20Burgerinitiatieven%20in%20Overijssel%20same

ngesteld.pdf 

 

 

 

 

http://www.platform31.nl/uploads/attachment_file/41/Publicatie_Burgers_maken_hun_buurt.pdf
http://www.platform31.nl/uploads/attachment_file/41/Publicatie_Burgers_maken_hun_buurt.pdf
http://www.utwente.nl/mb/pa/staff/denters/Publications/2013/2013 Rapport Burgerinitiatieven in Overijssel samengesteld.pdf
http://www.utwente.nl/mb/pa/staff/denters/Publications/2013/2013 Rapport Burgerinitiatieven in Overijssel samengesteld.pdf
http://www.utwente.nl/mb/pa/staff/denters/Publications/2013/2013 Rapport Burgerinitiatieven in Overijssel samengesteld.pdf

