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Voorwoord 
 
De participatiesamenleving vraagt het één en ander van de inwoners. Maar ook wat van jou als 
ambtenaar. Echte raamambtenaren zijn nodig. Nee, niet zo één waar je toch niet bang voor hoeft te zijn, 
omdat hij niets doet. Een echte raamambtenaar. Zo één die zijn raam open doet en naar buiten stapt: 
https://www.youtube.com/watch?v=M-hB4dQ49cw&t=13s 
 
Dit E-book is geschikt voor de ambtenaar wiens raam op een kiertje staat en deze graag helemaal open 
wil gooien. In 40 stappen wordt je vanachter je beeldscherm losgetrokken en langzaam, maar zeker 
richting het open raam geduwd. Die 40 stappen zijn onderverdeeld in vier categorieën: 

1. Mindful ambtenaar: een mindful ambtenaar is zich bewust van zijn of haar eigen fysieke 
ervaringen, gevoelens en gedachten, zonder onmiddellijk over te gaan op automatische reacties. 
De werk-privé balans is dik in orde. 

2. 9-5 ambtenaar: deze ambtenaar werkt niet harder, maar slimmer. 
3. Zichtbare ambtenaar: deze staat graag met inwoners, collega’s en partners in verbinding. 
4. Scharrelambtenaar: dit is de ambtenaar die inwonersinitiatieven opspoort en door het gemeentelijk 

apparaat loodst. 
 
Let op! Dit E-book kan leiden tot lege bureaus, frisse lucht in de overheidskantoren, nieuwe ideeën, een 
betere samenwerking met inwoners en andere externen, blijere inwoners en zelfs tot meer efficiëntie. 
 
Heb je vragen of wil je meer de diepte in met een workshop of lezing? Neem dan gerust contact. 
Website: http://ikbenraamambtenaar.nl/diensten/  
E-mail: info@ikbenraamambtenaar.nl  
 
Ik wens je veel leesplezier! En nu hup het raam uit! 
Debby 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=M-hB4dQ49cw&t=13s
http://ikbenraamambtenaar.nl/diensten/
mailto:info@ikbenraamambtenaar.nl
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MINDFUL AMBTENAAR 

 
 Een mindful ambtenaar is zich bewust van zijn of haar eigen fysieke 

ervaringen, gevoelens en gedachten, zonder onmiddellijk over te gaan 
op automatische reacties. 
 
En hoe helpt je dit een betere raamambtenaar te worden? 
+ je hebt een betere werk-privé balans 
+ je denkt voordat je doet 
+ je werkt van buiten naar binnen 
+ je beweegt meer en bent daardoor gezonder 
+ je eet gezond en hebt daardoor meer energie om naar buiten te gaan 
+ je bent meer buiten 
+ je kunt je werk beter loslaten 
 
 

 
 
 
Wist je dat … 
 
Zit je 8 tot 11 uur per dag dan 
heb je een 15% hogere kans op 
vroegtijdig overlijden dan 
iemand die 4 uur of minder zit. 
 
Zit je meer dan 11 uur per dag 
dan heb je een 40% hogere 
kans op vroegtijdig overlijden 
dan iemand die 4 uur of minder 
zit. 
 

Bewegen 
 
Stap 1 Ga lunchwandelen 
Ik heb ervaren dat de lunches in de kantine verkapte werkoverleggen 
zijn. Daardoor had ik nog geen pauze. Kwam ik nog niet los van mijn 
werk. Van Esther van Apeldoorn kreeg ik de tip om in de lunch te gaan 
wandelen. Even genieten van de omgeving. Niet praten over het werk. 
En rustig lopen met aandacht voor je ademhaling en de natuur.  
 
Stap 2 Stretchen op kantoor 
Heb je er al eens op gelet hoe je achter je bureau zit? Het viel mij ook 
dat ik vaak helemaal verkrampt bent. De kaken op slot. Mijn schouders 
zo ongeveer opgetrokken tot aan mijn oren. Bij de gemeente waar ik 
werk hebben we de mogelijkheid om één keer in de week mee te doen 
met Office Yoga. Je krijgt dan stretch oefeningen om de boel eens 
lekker los te maken. Het fijne daarvan is dat je ook spierherinnering 
opbouwt. Na verloop van tijd voel je dan zelf al aan dat je niet goed zit. 
Heb je nou geen Office Yoga? Zoek dan eens op YouTube met de 
zoekterm stoel yoga. 
 
Stap 3 Wees aan asociale koffiehaler 
Wees geen luie donder die koffie laat halen door zijn of haar collega’s. 
Kom zelf van je stoel af en ga het halen. Da’s goed voor je. Kom je nog 
eens in beweging. En je hoort nog eens wat er speelt in de organisatie 
als je even tijd maakt voor een kletspraatje met collega’s. Dat gun jij je 
collega’s toch ook? Dus niet meer sociaal zijn en koffie voor je collega’s 
te halen. Dat is niet goed voor hun gezondheid.  
 
 

 
 
Wist je dat … 
 
Stress geen nadelige gevolgen 
voor je gezondheid heeft 
wanneer je voldoende tijd 
neemt om te herstellen. 

Waarnemen 
 
Stap 4 Neem waar zonder oordeel 
Probeer eens een gesprek te voeren zonder oordeel. Zet die gekleurde 
bril eens af. Neem alleen waar wat je hoort en ziet. Door op die manier 
te oefenen met waarnemen, zul je na verloop van tijd gaan merken dat 
je opener wordt. Je kunt makkelijker anderen ontmoeten en hen zien 
zoals ze werkelijk zijn. 

http://ikbenraamambtenaar.nl/open-je-raam-en-ga-de-natuur-in-hoofdstuk-27/
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Stap 5 Ga lummelen 
Die ouderwetse raamambtenaar deed het helemaal zo gek nog niet. 
Een vergadering. Dan even lekker uit het raam staren. Niets doen. De 
nieuwe input laten zakken en verwerken. Zoals Leonardo da Vinci al 
zei: “De grootste genieën presteren soms meer door minder te doen.” 
Neem dus regelmatig afstand van je werk. Plan lummelmomenten in. 
Daar word je creatiever van. En dat is precies wat er steeds meer wordt 
gevraagd van ons ambtenaren. Meer weten over lummelen? Lees dan 
mijn gesprek met Marieke van Dijk. 
 
Stap 6 Ga op tijd slapen 
Slaap is van belang voor het normaal functioneren van ons 
zenuwstelsel. Al na één doorwaakte nacht kunnen we daardoor minder 
goede prestaties leveren, worden we motorisch gezien onhandiger en 
functioneren we vooral op de automatische piloot. En als je als 
ambtenaar verschil wilt maken voor de samenleving is dat niet handig. 
Wat kun je dan doen? 

1. Spreek een avondroutine-tijd met jezelf af.  
2. Geef jezelf de tijd om te wennen aan die routine.  
3. Maak de volgende ochtend leuk. Heb je wat om naar uit te 

kijken. 
4. Probeer niet te veel af te wijken. Anders is het geen routine 

meer. 
5. Kijk geen t.v., iPad of smartphone meer ’s avonds. De blauwe 

schermen zorgen ervoor dat je minder goed in slaap komt. 
 

 
 
Wist je dat … 
 
Veruit de meeste ambtenaren 
nemen boterhammen mee naar 
hun werk. Brood bevat veel 
koolhydraten (suikers). Dat heb 
je alleen nodig als je fysiek 
zwaar werk doet of veel sport. 
Dus ambtenaren hebben dat 
niet nodig. 
 
Het meenemen van de eigen 
lunch mee scheelt maandelijks 
€ 50.  

Eten 
 
Stap 7 Neem je avondeten van gisteren mee 
Eet je ’s avonds veel groenten, rijst of lekker gebakken aardappeltjes? 
Deze zijn ook koud heel erg lekker. Dan noem je het een rijstsalade of 
aardappelsalade. Eventueel kieper je nog een blikje zalm, tonijn of feta-
blokjes doorheen. En klaar is de raamambtenaar. Het is nog duurzaam 
ook. Met onze voorbeeldfunctie mogen we best promoten dat we 
voedselverspilling tegengaan.  
 
Stap 8 Maak ’s ochtends je lunch klaar 
Heb je grote eters of ben je een grote eter? En heb je daardoor zelden 
eten van de avond daarvoor over? Maak dan ’s ochtends je lunch klaar. 
Ik heb ooit in een efficiënte bui mijn lunches voor een hele maand 
klaargemaakt en ingevroren. Bleek niet zo efficiënt te zijn. Was echt niet 
te eten, zo goor. Dus ’s ochtends even wat groenten of fruit snijden. 
Een omelet bakken. Je hebt zo een lunch in elkaar gedraaid. 
 
Stap 9 Gebruik handige meeneembakjes 
Dacht je bij stap 7: “Maar dat blijft toch helemaal niet lekker als je dat 
allemaal door elkaar gooit?”. Daar heb je helemaal gelijk in. Je hebt 
tegenwoordig van die handige meeneembakjes. In het ene bakje doe je 
dit. En in het andere bakje dat. En in het derde bakje een beetje saus. 
Het geheel stapel je heel handig in elkaar en op je werk mix je het 
allemaal samen. Super handig! 
 
 
 
 
 
 
 

http://ikbenraamambtenaar.nl/de-lummelende-raamambtenaar-hoofdstuk-16/
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9-5 AMBTENAAR 

 
 Een 9-5 ambtenaar werkt niet harder, maar slimmer. De 9-5 ambtenaar 

is niet druk, maar productief. 
 
En hoe helpt je dit een betere raamambtenaar te worden? 
+ je werkt efficiënt en effectief 
+ je beperkt het tijdsverlies tot een minimum 
+ je hebt rust in je hoofd 
+ het kost je minder energie 
+ het verkleint negatieve emoties en uitstelgedrag 
+ je hebt het gevoel echt iets bereikt te hebben 
+ houdt tijd over om het raam open te doen en naar buiten te klimmen 
 
 

 
 
 
Wist je dat … 
 
Iedere mail die je ziet 
binnenkomen leidt tot 64 
seconden tijdsverlies. Met zo’n 
50 mails per dag is dat 
ongeveer een uur tijdsverlies. 
 
 
 

Mailen 
 
Stap 10 Plan e-mailmomenten 
De hele dag door komen op je werk mails binnen. En hierdoor word je 
iedere keer afgeleid. Spreek met jezelf af dat je op gezette tijden je mail 
doorneemt. Zet deze momenten ook in je agenda. Bijvoorbeeld aan het 
eind van de ochtend of na de lunch. Je kunt dit ook in je e-
mailhandtekening zetten zodat mensen weten dat ze niet direct 
antwoord krijgen. Je mag wel schuiven met je e-mailmomenten, maar 
ze niet verwijderen. 
 
Stap 11 Zorg dat jij geen e-mails stuurt die nieuwe vragen oproepen 
Wil je iemand iets vragen? Stel je vraag zo duidelijk mogelijk? Zorg dat 
je vraag geen wedervraag oproept. En e-mail niet elke vraag; maak een 
lijstje vragen en stel ze in één mail. 
Wil je iemand informeren? Dan is vraag 1 of dit nodig is. Vraag 2 is of e-
mail het juiste medium is. Denk goed na voordat je gaat mailen. Gaat dit 
een heel gesprek  worden? Probeer dan een telefoongesprek. 
 
Stap 12 Verleng je vakantie 
Vergelijken jullie na de vakantie ook onderling het aantal e-mails? Alsof 
je eraan kan aflezen hoe belangrijk iemand is.  Beetje jammer.  
Iedereen kampt na de vakantie met een volle mailbox. De tip is om je 
afwezigheidsmelder nog een dag langer aan te laten staan. Plan op de 
eerste dag na je vakantie geen afspraken. Ga eerst je mailbox 
wegwerken. En begin dan bovenaan. Je zult zien dat een groot aantal 
e-mails niet meer relevant zijn. 
 
Meer tips? Lees mijn gesprek met Sophia van Tiel.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

http://ikbenraamambtenaar.nl/de-opgeruimde-raamambtenaar-hoofdstuk-32/


 

7 

 
 

Wist je dat … 
 
Een epidemie van slechte en  
inefficiënte vergaderingen 
teistert onze overheid, en maakt   
raamambtenaren 
doodongelukkig. 
 
 
 
 

Vergaderen  

 
Stap 13 No-MAS 
De nummer 1 tip is om de TED-talk van David Grady te kijken: link. Hij 
vertelt dat wij wereldwijd lijden aan het “Mindless Acceptence 
Syndrom”, kortweg MAS. Hoe kunnen we dat oplossen? Door no-MAS 
toe te passen.  
 

No-MAS werkt in 5 stappen: 
1. Klik op de voorlopig-knop. 
2. Ga naar de persoon toe. 
3. Zeg dat je hem of haar graag wilt helpen bij zijn of haar werk. 
4. Vraag naar het doel van de vergadering. 
5. En zeg hem of haar dat je graag wilt weten hoe je kunt helpen. 

 
Wedden dat ze daar 9 van de 10 keer nog niet over na hebben 
gedacht? Het wordt tijd om onszelf en onze collega’s hierin op te 
voeden. 
 
Stap 14 Kun je niet? Dan weigeren. 
Vroeger – lees twee jaar geleden – verzette ik mijn afspraken als ik een 
uitnodiging kreeg waar ik eigenlijk niet naartoe kon. Ik kwam ervoor 
terug. Ik regelde oppas. Ik wrong mij in allerlei bochten. Om er 
vervolgens achter te komen dat de afspraak of was verzet of dat het 
eigenlijk niet nodig was om aan te schuiven. Dat doe ik dus niet meer. 
Mijn agenda is bijgewerkt. Je kunt zien wanneer ik kan. Als je plant op 
een moment dat ik niet kan, ga ik ervanuit dat ik eigenlijk niet echt nodig 
ben voor deze afspraak. Ik ben collegiaal. Dus ik klik op “weigeren met 
reactie”. Ik leg uit dat ik helaas niet kan, maar wel graag wil helpen met 
zijn of haar werk. En ik vraag of ik via de mail een reactie of informatie 
kan delen. 9 van de 10 keer hoor ik niets meer. En ik houd daardoor 
meer tijd over voor de kerntaken waarvoor ik ben aangenomen.  
 
Stap 15 Schuif alleen aan bij de vergaderpunten die voor jou van 
belang zijn. 
Ik zat bij een vergadering. Ik heb een uur lang niets gezegd. Toen we 
eindelijk bij mijn agendapunt waren, was de vergadertijd verstreken. Er 
werd een nieuwe vergadering geprikt. In dat uur had ik ook 
werkzaamheden kunnen verrichten. Daarom pleit ik ervoor om alleen 
aan te schuiven bij de vergaderpunten die jouw belang raken. En 
hoewel het zeer nuttig en informatief kan zijn om alle andere punten bij 
te wonen, zijn er maar weinig punten waar je echt iets mee moet. Heb 
niet de angst om iets te missen. Als je informatie nodig hebt, laat je dan 
informeren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ted.com/talks/david_grady_how_to_save_the_world_or_at_least_yourself_from_bad_meetings
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Wist je dat … 
 
Een  raamambtenaar heeft dus 
niet: 

- ellenlange takenlijst. 
- veel verstoringen door 

de dag heen. 
- aan het einde van de 

dag het gevoel dat je 
niets hebt gedaan en 
niets hebt bereikt. 

 
 
 
Een raamambtenaar heeft rust 
en overzicht, focus en 
concentratie. 

Focus 
 
Stap 16 De raamambtenaar focust zich met hulp van de 
Pomodorotechniek in 5 stappen (+ herhaalstap = 6).  
 
1. Zoek een goede plek om te werken 
Ga ergens zitten waar je geconcentreerd (lees: zonder afleiding) kan 
werken. Zorg dat je een kookwekker klaar hebt staan.  
 
2. Pomodoro’s voorbereiden 
Maak een to-do-list. Kies een aantal grotere taken waar je minstens 25 
minuten mee bezig bent. Kleinere, soortgelijke taken kun je bundelen. 
En als een taak meer dan 2 uur duurt, kun je deze opsplitsen in kleinere 
taken. 
Maak ook een ontspanningslijstje. Let wel: probeer dingen op je lijstje te 
zetten die je in 3 of 25 minuten kan doen. 
 
3.  Kies de eerste Pomodorotaak 
Welke taak ga je als eerste doen? En welke ontspanningsactiviteit ga je 
daarna doen. De volgorde is volstrekt willekeurig. Pak vooral de taken 
op waar je inspiratie voor hebt. Taken vink je af, en zijn dus op een 
gegeven moment op, maar ontspannings activiteiten zijn te recyclen. 
 
4.  Werk 25 minuten 
Start je pomodoro en werk door tot de wekker afloopt. Wees niet 
teleurgesteld als je taak niet klaar is. Het gaat om het boeken van 
voortgang. 
 
5. Pauze 
Als je echt geconcentreerd hebt gewerkt, schrik je nu ‘wakker’ van de 
kookwekker. Je stopt met werken en gaat je ontspannen. Je hebt nu 
drie minuten pauze. Als dit vierde pomodoro is, mag je genieten van 25 
minuten pauze.  
 
6. Een nieuwe pomodoro 
Na deze herstellende activiteit ben je weer helemaal opgeladen en klaar 
voor je nieuwe taak. Je herhaalt de stappen 3 t/m 5 net zo lang tot je 
lijstje compleet afgevinkt is, of je genoeg uren aan werk hebt besteed 
voor vandaag. 
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ZICHTBARE AMBTENAAR 

 
 De zichtbare ambtenaar staat graag met inwoners, collega’s en partners 

in verbinding. Alleen ga je sneller, samen kom je verder. 
 
En hoe helpt je dit een betere raamambtenaar te worden? 
+ je relaties worden sterker 
+ je netwerk wordt groter 
+ je netwerk is een uitstekende bron van nieuwe perspectieven en ideeën 
die jou in je functie kunnen helpen 
+ netwerken verhoogt je zichtbaarheid, zowel binnen als buiten je 
organisatie 
+ je krijgt een reputatie als een deskundig, betrouwbaar en hulpvaardig 
persoon door het delen van nuttige informatie aan mensen die dit kunnen 
gebruiken 
+ door je contacten uit te breiden, open je deuren naar nieuwe zakelijke 
mogelijkheden of kansen voor je carrière/ persoonlijke groei  
+ een warm netwerk aan geïnformeerde en verschillende contacten 
betekent toegang tot nieuwe en waardevolle informatie 
+ het aanbieden van échte hulp aan je contacten vergroot de kans op 
assistentie wanneer u dit een keer kunt gebruiken 
 
 

 
 
 
Wist je dat … 
 
Netwerken is voor veel 
mensen eng. Weet dat 
mensen niet met jou bezig 
zijn, maar met zichzelf. 
Mensen staan open voor 
nieuwe mensen en oude 
bekenden.  

Jij  
 
Stap 17 Ga op een groep af van drie personen in plaats van twee 
Het is mijn ervaring dat je beter niet bij twee mensen kunt gaan staan die 
een gesprek voeren. Je hebt de introductie gemist en meestal heeft het 
gesprek een bepaalde intensiteit waar het lastig is tussen te komen. Een 
grote groep is ook niet handig. Mensen moeten dan letterlijk ruimte voor 
jou maken, een stapje opzij doen, om jou op te nemen in de groep. Dat is 
vaak wat veel gevraagd. Het beste is een groepje van drie uit te kiezen. 
Er is vaak één persoon veel aan het woord, vaak uit enthousiasme, en 
deze richt zijn aandacht voor het grootste deel op één van de twee 
anderen. Het derde wiel aan de wagen vind het dan niet erg als jij erbij 
komt. Het brengt balans in de groep. 
 
Stap 18 Ga direct naar de bar 
Ga bij aankomst op een evenement direct naar de bar. Je bestelt wat te 
drinken, en vraagt aan degene die achter je staat of die ook iets wilt. Je 
hebt dan gelijk een aanknopingspunt om een gesprek te beginnen. Een 
andere tip is om te letten op andere mensen die alleen staan. Die zijn erg 
blij als er iemand bij ze komt staan en een praatje met ze begint. 
 
Stap 19 Zorg dat jij je pitch paraat hebt 
Bereid je voor wanneer je naar een evenement gaat. Vaak is er een 
deelnemerslijst beschikbaar. Wie wil je ontmoeten? Waarom? Wat kan jij 
voor diegene betekenen? En andersom. Zie je kansen en grijp ze. Zorg 
dat jij je pitch paraat hebt. 
 
Meer weten? Lees dan mijn gesprek met Judith Smits. 
 

http://ikbenraamambtenaar.nl/a-window-civil-servant-just-wants-to-have-fun-hoofdstuk-10/
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Wist je dat … 
 
 
De pitch is een betoog van 
zo’n zestig seconden waarin jij 
jezelf of een idee verkoopt. 
 
De elevator pitch heeft zijn 
naam te danken aan de korte 
tijd (ongeveer 60 seconden) 
die je hebt om je verhaal te 
doen. Deze tijdsduur stemt 
ongeveer overeen met de tijd 
die het duurt om in New York 
met de lift te gaan.  

Pitch 
 
In de pitch vertel je kort maar krachtig: 

 Wie je bent 

 Wat je te bieden hebt 

 Wat je toevoegt 

 Wat je zoekt 
 
Stap 20 Schrijf je pitch op 
Het is niet makkelijk om een goede pitch te schrijven. Dus schrijf je pitch 
op. Laat ‘m een poosje liggen. En kijk er dan nog eens met een frisse blik 
naar. Zorg dat er alleen relevante informatie in staat. Je hebt maar kort 
de tijd.  
 
Stap 21 Oefen je pitch hardop 
Jezelf hardop horen praten geeft een extra dimensie aan het oefenen. Zo 
kun je focussen op de overtuiging waarmee je je verhaal brengt en kun je 
letten op belangrijke zaken als intonatie, stemvolume en je lichaamstaal. 
 
Stap 22 Vraag anderen om hun mening 
Het is belangrijk dat je zelf overtuigd bent van je pitch, maar nog 
belangrijker is het dat de boodschap helder overkomt bij anderen. De 
enige manier om hier zeker van te zijn is door het te oefenen met een 
bekende en te vragen naar hun eerlijke mening. Je kunt je pitch maar 
één keer doen en een eerste indruk heeft een enorm effect op het 
verloop van de rest van het gesprek. 
 
Stap 23 Stem de pitch af op de persoon die je spreekt 
Op welk evenement ben je? In welke afspraak zit je? Met welk doel? Wie 
zit er tegenover je? Neem dit mee in jouw pitch.  
Je weet natuurlijk niet altijd van tevoren wie je gaat spreken. De truc is 
dan om eerst de ander een vraag te stellen en daar je pitch op af te 
stemmen. 
 
Stap 24 Wees enthousiast 
Enthousiasme is aanstekelijk. Zelfs wanneer een verhaal inhoudelijk saai 
is, kan het door de juiste manier van vertellen toch leuk worden om naar 
te luisteren. Mensen voelen zich aangetrokken tot positieve mensen.  
 
Stap 25 Eindig met een vraag 
Door je pitch af te sluiten met een vraag zorg je ervoor dat er geen abrupt 
einde ontstaat. Je geeft degene die je spreekt de uitgelezen mogelijkheid 
om direct in te haken op je pitch, waardoor hij of zij de kans heeft om 
dieper in te gaan op de informatie die jij zojuist hebt gedeeld. 
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Wist je dat … 
 
De zeven argumenten voor 
raamambtenaren om mee te 
doen met social media zijn: 

1. direct contact met 
belanghebbenden 

2. bereiken nieuwe 
doelgroepen 

3. inspelen op actuele 
ontwikkelingen 

4. aanboren creativiteit 
5. onjuiste informatie 

corrigeren 
6. draagvlak voor beleid 

verwerven 
7. gebruikmaken frisse 

blik van buiten 

Social Media 
 
Stap 26 Ook na het uitklokken blijf je ambtenaar 
Je bent ambassadeur van je organisatie en dus dien je je te gedragen 
zoals het een ambtenaar betaamt (onpartijdig, betrouwbaar, zorgvuldig, 
dienstbaar). Ten tweede gelden de normale rechten en plichten, de 
vrijheid van meningsuiting laat kritische uitlatingen toe, maar wees 
voorzichtig met gevoelige uitlatingen met naarmate het onderwerp dichter 
ligt op het eigen beleidsterrein. Ook online geldt de gedragscode voor 
ambtenaren. Ten derde is er verschil tussen privé en publiek, al is dat 
onderscheid niet scherp. Toestemming vooraf is niet nodig. Ten vierde is 
meedoen een bewuste keus, neem anderen serieus, waarborg 
vertrouwelijkheid en archiveer bijdragen. 
Als het goed is heeft jouw organisatie een social media code opgesteld. 
Lees deze goed door voordat je begint. 
 
Stap 27 Bedenk wat je wil bereiken 
Wat is exact jouw doel met social media? Wat moet het je opleveren? Wil 
je input voor beleid? Wil je inwoners informeren? Vraag jezelf ook af of 
het kanaal/gebruik van social media je helpt bij het behalen van die 
overheidsdoelen. 
 
Stap 28 Waar bevindt jouw doelgroep zich? 
Nu je weet wat je wilt bereiken, ga je bekijken waar jouw inwoners en 
partners zich bevinden. Vraag gerust eens aan je inwoners en partners 
op welke social mediakanalen zij actief zijn.  
 
Stap 29 Reserveer tijd en houd je kennis op peil 
Social media is heel belangrijk en heeft, om het succesvol te kunnen 
inzetten, je tijd en enige kennis nodig. Dat betekent dat je er een extra 
taak bij krijgt. Realiseer je dat dus goed en maak tijd voor de invulling van 
die kanalen vrij. Besef je ook dat je niet alleen informatie zendt, maar ook 
iets met de reacties moet doen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12 

 
 

 

 
SCHARRELAMBTENAAR 

 
 Een scharrelambtenaar is een ambtenaar die inwonersinitiatieven opspoort 

en door het gemeentelijk apparaat loodst. 
 
En hoe helpt je dit een betere raamambtenaar te worden? 
+ je bent geen legbatterij ambtenaar meer 
+ je knuffelt of knuppelt geen initiatieven dood 
+ je helpt de samenleving mooier te maken 
+ je komt meer buiten 
+ je ziet en hoort wat er echt nodig is 
 
 

 
 
 
Wist je dat … 
 
Onder inwonersinitiatieven 
verstaan we initiatieven van 
individuele inwoners of 
groepjes burgers die zich 
inzetten om een bijdrage te 
leveren aan de (lokale) 
samenleving. Dat kan te 
maken hebben met 
individuele ondersteuning 
van mede-inwoners, de 
leefbaarheid van de buurt of 
de sociale cohesie. Het 
initiatief kan betrekking 
hebben op anderen maar 
ook wel op de 
initiatiefnemers zelf. 
Kenmerk van het initiatief is 
dat er geen gevestigde 
organisatie achter zit. Het 
gaat om de eigen ideeën en 
inzet van inwoners.

1
 

 

Zien 
 
Stap 30 Signaleren 
Als raamambtenaar heb je een antenne. Je weet waar inwoners mee bezig 
zijn, ook als je niet direct de capaciteit hebt om er iets mee te doen. Houdt 
constant contact met sleutelfiguren, zodat je weet wat er speelt. 
 
Stap 31 Zoeken: opsporen van initiatieven 
Je bent meer dan een antenne in de wijk. In plaats van signalen af te 
wachten, ga je actief op zoek naar en in gesprek met inwoners. Wees je 
ervan bewust dat contact met inwoners over hun initiatief beschouwd kan 
worden als een veelzeggende erkenning. 
 
Stap 32 Legitimeren: wel of niet toestaan van initiatieven 
Je bent een afgevaardigde van de publieke zaak. Wees een eerlijk en open 
deskundige die inwoners zo goed als mogelijk vertelt over het functioneren 
van de overheid. Laat mensen niet maanden aan een initiatief werken 
waarvan u al weet dat het niet zal worden overgenomen, omdat het niet 
binnen de regels past. Laat inwoners direct weten of hun initiatief wel of niet 
past in het gemeentelijk beleid. 
 
Meer weten? Lees mijn blog over scharrelambtenaren. 
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https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/bijlage/Burgerinitiatieven%20waar%20een%20wil%20is
%20rapport%202018-020.pdf  

http://ikbenraamambtenaar.nl/de-raamambtenaar-is-een-scharrelambtenaar/
https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/bijlage/Burgerinitiatieven%20waar%20een%20wil%20is%20rapport%202018-020.pdf
https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/bijlage/Burgerinitiatieven%20waar%20een%20wil%20is%20rapport%202018-020.pdf
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Wist je dat … 
 
De verhoudingen tussen 
overheid en samenleving 
zijn gewijzigd. Gemeenten 
worden niet meer alleen 
vanuit het gemeentehuis 
bestuurd. Inwoners, 
maatschappelijke 
organisaties en bedrijven 
trekken steeds meer hun 
eigen plan. Overal worden 
initiatieven ontplooid om 
gezamenlijk 
maatschappelijke doelen te 
bereiken. 
De participatiesamenleving 
bestaat al; het is de 
overheid die moet 
veranderen om die 
samenleving ruimte te 
geven. Niet alleen om te 
bezuinigen, maar vooral 
omdat de overheid haar 
taken niet kan uitvoeren 
zonder gebruik te maken 
van de kennis en ervaring 
van anderen.

2
 

 
 
Wist je dat … 
 
In 2018

3
 vroeg de 

ombudsman aan initiatieven 
naar hun ervaringen in het 
contact met de overheid. 
Punten die initiatiefnemers 
vooral belangrijk vinden: 
+ biedt ondersteuning en 
hulp op maat, bijvoorbeeld 
door financiering en 
huisvesting mogelijk te 
maken 
+ denk in mogelijkheden in 
plaats van regels 
+ treedt op als één geheel 
en handel voortvarend 
+ biedt duidelijkheid over de 
mogelijkheden 
+ neem het initiatief serieus. 

Oerverhaal 
 
Stap 33 Help een initiatiefnemer met zijn of haar oerverhaal 

1. wat is het probleem? 
2. Zien meer mensen dit probleem? 
3. Welke oplossing ziet de initiatiefnemer? 
4. Zijn er alternatieve oplossingen? 
5. Draagvlak? 
6. Wat heb je nodig voor deze oplossing? 
7. Wat heb je dan van de gemeente nodig? 

 
Meer weten? Lees mijn gesprek met Juul Martin. 
 
 

Ondersteunen 
 
Hoe kun je initiatieven verder helpen zonder deze over te nemen? Dat kun 
je op deze manier aanpakken: 
 
Stap 34 Praktische ondersteuning 
Als raamambtenaar denk je bij ondersteuning misschien snel aan hulp bij 
het maken van plannen of aanvragen van subsidies. Initiatieven kunnen al 
snel geholpen zijn met een paar praktische zaken, zoals voorbeelden van 
projectplannen, kopieerfaciliteiten, PR of kunnen beschikken over ruimtes. 
 
Stap 35 Expertise inbrengen 
In gesprek met de burger ben je een deskundige op het gebied van de 
overheid. Je kent de regels, gebruiken en procedures. Inwoners hebben 
behoefte aan uitleg, zodat ze weten wat ze wanneer en in welke volgorde 
moeten doen. 
 
Stap 36 Inbrengen van ervaringen van andere initiatieven 
Als je al eerder met initiatieven hebt samengewerkt, ben je waarschijnlijk in 
staat om op basis van deze ervaringen nuttige tips mee te geven aan 
initiatiefnemers. Als je altijd voorheen hebt geëvalueerd met 
initiatiefnemers, zitten in deze evaluaties mogelijk ook aandachtspunten die 
voor dit ontluikende initiatief bruikbaar zijn. 
 
Stap 37 Procesondersteuning 
Initiatiefnemers hebben soms een mooi idee, maar weten niet hoe ze dit 
moeten omzetten in concrete activiteiten en resultaten. Procesbegeleiding 
kan helder maken welke stappen genomen moeten worden en wat hierbij 
komt kijken. 
Soms is faciliteren niet voldoende om een initiatief van de grond te krijgen. 
Dan is een meer sturende rol van de overheid nodig. Dit hoort – naar mijn 
mening – meer uitzondering dan regel te zijn. 
 
Stap 38 Het initiatief mede initiëren 
Als inwoners aangeven een initiatief te willen starten, kun je daarop 
inspelen en je als mede-initiator opwerpen. Je kunt helpen de eerste stap te 
zetten en in het begin de kar te trekken, bijvoorbeeld door een eerste 

                                                      
2
 

https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/bijlage/Burgerinitiatieven%20waar%20een%20wil%20is
%20rapport%202018-020.pdf  
3
 

https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/bijlage/Burgerinitiatieven%20waar%20een%20wil%20is
%20rapport%202018-020.pdf  
 

http://ikbenraamambtenaar.nl/de-raamambtenaar-is-een-wereldverbeteraar/
https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/bijlage/Burgerinitiatieven%20waar%20een%20wil%20is%20rapport%202018-020.pdf
https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/bijlage/Burgerinitiatieven%20waar%20een%20wil%20is%20rapport%202018-020.pdf
https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/bijlage/Burgerinitiatieven%20waar%20een%20wil%20is%20rapport%202018-020.pdf
https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/bijlage/Burgerinitiatieven%20waar%20een%20wil%20is%20rapport%202018-020.pdf
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bijeenkomst met deze inwoners te organiseren, of op een A4-tje het plan te 
concretiseren. Hierdoor kunnen mensen net dat zetje ervaren om zelf 
enthousiast verder te gaan. 
 
Stap 39 Het initiatief aanjagen 
Een initiatief uitwerken kost vaak veel tijd en energie van de 
initiatiefnemers. Soms zakt een initiatief in, en is er behoefte aan een beetje 
extra energie. Als aanjager zorg je daarvoor. Bedenk dat er een paar 
risico’s zitten aan stimuleren. Ten eerste loop je het risico dat je het initiatief 
gaat overnemen. Bedenk daarom wanneer je moet stoppen met stimuleren. 
Een ander gevaar is dat je in je enthousiasme niet het initiatief stimuleert 
om zijn eigen doelen na te streven, maar dat je het initiatief stimuleert om 
gemeentelijke doelen te behalen. 
 
Stap 40 Als een van de partners producten inbrengen: Kwartet en domino 
Inwoners hebben tal van ideeën over het gebruik van wat er al is. Ze slagen 
er als geen ander in om binnen bestaande gebouwen en gebieden te 
komen met initiatieven die zorgen voor een beter en intensiever gebruik. 
Om dit te ondersteunen kun je als raamambtenaar twee stappen zetten, 
kwartet en domino.  
 
Kwartet bestaat uit het delen van vierkante meters: mag ik jouw kantine en 
sportvelden huren voor kinderopvang, als ze niet gebruikt worden, dan 
heeft de sportvereniging meer inkomsten.  
 
Domino bestaat uit het versterken van producten: jouw sport maakt mijn 
kinderopvang leuker, en mijn kinderopvang versterkt jouw sport en 
sportvereniging.  
 
Je kunt dit zelfs uitrekenen. Kwartet brengt de kosten omlaag, omdat je 
samen vierkante meters deelt, en domino brengt de inkomsten omhoog als 
je een beter product levert. 
 
Als raamambtenaar heb je niet alleen het netwerk om inwoners hierin bij te 
staan, maar soms heb je zelf de vierkante meters voor kwartet ter 
beschikking, en ook activiteiten voor domino. Met hulp van kwartet en 
domino kun je als raamambtenaar de inwoner heel snel en direct helpen 
aan ruimte en samenwerkingspartners. 
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E-book 
 

Hoe word ik een raamambtenaar? 
In 40 stappen het raam uit 
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http://www.ikbenraamambtenaar.nl/

