
Aanpak 

 

Onze eerste stap bestaat uit een inventariserend onderzoek naar de bestaande 

participatievisie en/of –praktijk binnen de overheid. We gaan hiervoor met zowel de 

overheid als burgers in gesprek. Hierdoor ontstaat zicht op wat er tot op heden is 

gebeurd, welke wederzijdse beelden en gevoelens hierbij horen, wat de wensen en 

behoeften zijn en waar de angsten en twijfels zitten. 

Daarna volgt een bijeenkomst met zowel overheid en burgers. Hierin presenteren 

we onze bevindingen. Verdiepingsvragen als “Wat zie je, voel , verwacht en hoop je 

voor jezelf en anderen”, worden gesteld. Dit onder het motto: ”Wat niet aan de orde 

komt, komt niet in orde”. De kracht van onze aanpak is dat burgers en overheid met 

elkaar in gesprek gaan. Door onze intermediaire rol brengen we de verbinding tot 

stand. Het resultaat is een concept participatievisie. Deze bespreken we met alle 

partijen totdat een definitieve, breed gedragen participatievisie ontstaat. 

 

De laatste en niet onbelangrijke stap zijn de afspraken over houding en gedrag. 

Hiervoor wordt bovenstaande participatievisie getoetst aan een aantal praktijk-

casussen. Zowel overheid als burgers kijken naar de rol en taken zoals zij ze voor 

zichzelf zien.  Maar ook naar wat ze van anderen verwachten . Daarna bekijken we 

in hoeverre deze beelden overeen komen en wordt op de verschillen ingegaan. Op 

basis hiervan worden de ambities in houding en gedrag op elkaar afgestemd.  

De VKKNB wil in haar aanpak voornamelijk maatwerk leveren. Geen overheid of 

gemeentelijk apparaat is hetzelfde alsmede de vertegenwoordigende burgeriniti-

atieven. Onze aanpak is gericht om de kracht van beiden naar boven te halen en 

vervolgens de verbinding tot stand te brengen die tot de gewenste cultuurverander-

ing kan leiden.  

 

 Voor overheid lees: gemeentelijke organisatie en gemeenteraad. 

 Voor burger lees: alle vertegenwoordigende burgerinitiatieven zoals wijk     

 dorpsraden.  

 

Een Maatwerk aanpak voor Burger en Overheid in de Participatiemaatschappij. 

Met de overgang naar een participatiemaatschappij veranderen de rollen van 

burgers en de  overheid. Burgers treden steeds meer op als initiatiefnemer én 

uitvoerder van een grote diversiteit aan projecten. De zorg-, energie-, vervoers-, 

wooncoöperaties en het eigen beheer van buurt- en gemeenschapshuizen zijn 

voorbeelden hiervan. De rol van de overheid verandert van een initiërende in een 

participerende en faciliterende. Deze nieuwe rollen vereisen een nieuwe 

oriëntatie en wederzijdse afstemming als “sleutel” tot versterking van de lokale 

democratie .  

 

De VKKNB ondersteunt deze ontwikkeling van harte en wil vanuit haar expertise 

de verbinding tussen Overheid en Burgers tot stand brengen. Daarom hebben we 

“Naar een Doe Democratie, een maatwerk aanpak voor Burger en Overheid in de 

Participatiemaatschappij” ontwikkeld.  

 

In deze “aanpak” treden wij op als intermediair tussen burgers  

en overheid bij hun nieuwe rol. Waar voorheen burgers en overheid ieder 

afzonderlijk vanuit eigen belang opereerden, gaan wij samen met  

partijen op zoek naar de verbinding en de gemeenschappelijke  

belangen. Het resultaat is een gedeelde participatievisie van burger en over-

heid, een gemeenschappelijke blik op de toekomst met een groot draagvlak bij 

alle partijen.  

NAAR EEN DOE-DEMOCRATIE 


