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Programma

Achtergrond burgerinitiatieven

Factoren die duurzaamheid (continuïteit) van initiatieven 
beïnvloeden

Discussie over de rol van de overheid: sturingsstijlen, 
instrumenten en competenties



Achtergrond

Opkomst van burgerinitiatieven in verschillende domeinen

• Leefbaarheid, sociale cohesie
• Zorg
• Energie
• Gebiedsontwikkeling
• Veiligheid

Vaak combinatie van doelen en thema’s



Achtergrond

Opkomst van burgerinitiatieven in verschillende domeinen
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Onderzoek EUR, survey burgerinitiatieven (N = 683)



Enkele gemeenschappelijke kenmerken
Burgers ontwikkelen lokaal eigenaarschap en nemen
initiatief in de ontwikkeling van diensten of goederen om 
hun sociale en/of fysieke omgeving te verbeteren
• Vaak gericht op het vormgeven van langdurige samenwerking

tussen burgers/betrokkenen
• Hands-on karakter, actie gerichtheid
• Informeel, losjes gestructureerd
• Ontstaan vanuit

• Gevoeld tekort of ontevredenheid tav dienstverlening overheid/markt
• Ook als reactie op overheidsterugtreding
• Compassie
• Welbegrepen eigenbelang



Enkele bevindingen burgerinitiatieven

Organisatorische vormgeving burgerinitiatieven (N=56)

Organisatorische
vormgeving

Frequentie

Beschikking over fysieke
plek

59%

Formalisatie (stichting of 
vereniging)

70%

Website 75%
Aantal vrijwilligers: tussen
de 12 en 60

50%

Bron: Igalla en Van Meerkerk, 2015



Duurzame burgerinitiatieven?

Duurzaamheid verwijst hier naar het vermogen om 
langdurig activiteit(en) en organisatie te kunnen blijven 
runnen

Componenten van duurzaam burgerinitiatief
• Zekere mate van doelbereiking
• Structurele interne capaciteit (actief betrokkenen, 

competenties, stabiele inkomsten)
• Legitimiteit en erkenning (publieke erkenning / steun van 

belangrijke stakeholders)



De duurzaamheid van bewonersbedrijven
Onderzoek onder 12 bewonersbedrijven (Van Meerkerk, Kleinhans, Molenveld, 

2017), enkele illustraties:
Zaandam Hengelo

Amersfoort



De duurzaamheid van bewonersbedrijven

Survey en interviews onder groot aantal burgerinitiatieven

• Onderzoek Igalla & Van Meerkerk, 2015 (N = 54)
• Grootschalig survey onderzoek in 6 landen onder betrokkenen bij

burgerinitiaitieven vanuit onderzoeksteam Repolis (Van Meerkerk, 
Edelenbos en Igalla, 2017/2018)



Factoren die duurzaamheid beïnvloeden

1. Toegang tot sterk sociaal kapitaal
• Bonding (kerngroep) 
• Bridging (wijk, bredere schil)
• Linking capital (institutionele partijen)

2. Ondernemend en verbindend leiderschap
• Mobiliserend vermogen
• Vermogen om samenwerking te ontwikkelen
• Ontwikkelvermogen



Factoren die duurzaamheid beïnvloeden

3. Sterk verdienmodel
• Variëteit aan inkomstenbronnen

Inkomstenbronnen burgerinitiatieven (N = 54)
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Factoren die duurzaamheid beïnvloeden

4. Ondersteuning vanuit overheid
• Faciliterende en ondersteunde stijl en instrumenten
• Verbindende ambtenaar (verbindingsofficier)

(Bron: Van Meerkerk en Edelenbos, 2017)

Ondersteuning
overheid

Functioneren
burger-

initiatieven

Verbindende
ambtenaar



Condities hangen met elkaar samen

Leider-
schap

Sociaal
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Discussie: welke stijl van sturing…..

Wat betekent ruimte geven aan burgerinitiatief voor de 
overheid?

• Passief en afwachtende bestuursstijl?
• Actief en mobiliserende bestuursstijl?

Focus op versobering Focus op verrijking

Passief en 
afwachtend

Overlaten als 
bestuursstijl

Faciliteren als 
bestuursstijl

Actief en 
mobiliserend

Inschakelen als 
bestuursstijl

Uitnodigen als 
bestuursstijl

(Van Buuren, 2017)



Sturingsinstrumenten overheid

Clear Instrumentarium voor stimulerende en
faciliterende overheid

Can do (kunnen) Scholing, vouchers, beschikbaar stellen van 
faciliteiten, verbreding netwerk, open data

Like to (willen) Aanjaagsubsidies, maatwerkprocedures,
positieve incentives

Enabled to (in staat zijn) Vergoedingen, ambtelijke ondersteuning, 
regelluwe zones, beschikbaar stellen vastgoed

Asked to (gevraagd
worden)

Prijsvragen, open calls, maatschappelijk
aanbesteden, nieuwe vormen van inkoop

Responded to (gehoord
worden)

Digitale participatie, deelname aan sociale
netwerken, gebiedsmakelaars en
verbindingsofficieren, spreekuren

(Bronnen: Van Buuren, 2017; Lowndes e.a. 2006 CLEAR model)



Discussie: welke stijl van sturing…..
Zoeken naar nieuwe rollen, werkwijzen en procedures (voor
ambtenaren, bestuurders, raad en initiatiefnemers)….

• In plaats van spelbepalen, beleid maken en uitvoeren naar ruimte
geven, ruimte maken en faciliteren

• Positie en competenties verbindingsofficier belangrijk
• Ambtenaren (verbindingsofficieren) hebben behoefte aan

bewegingsruimte. Steun bestuurder / topmanagement hierbij
cruciaal.

• Maar ook behoefte aan bepaalde mate van zekerheid, geeft
spanning met ontwikkelingproces (risico van regelreflex)

• Maatwerk en managen van verwachtingen erg belangrijk
• Spanning tussen vertrouwen geven en controle houden



Conclusies en discussie

• Belangrijk om naar verschillende condities te kijken: gaat om 
gecombineerd effect en interactie
• Aanwezigheid van meerdere condities leidt tot duurzame 

burgerinitiatieven (sociaal kapitaal, leiderschap, verdienmodel)
• Zekere mate ondersteuning en facilitering overheid in veel gevallen 

belangrijk om tot verdere ontwikkeling burgerinitiatief te komen
• Betekent zoektocht naar nieuwe rollen, werkwijzen en 

arrangementen
• Gezien verschillen in professionaliteit, ontwikkelstadium, context van 

initiatief geen blauwdruk
• De vorm en behoefte aan sturing/begeleiding kan per initiatief en per 

ontwikkelingsstadium verschillen
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