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VERSLAG CONFERENTIE ‘HET NIEUWE SAMENWERKEN’ VAN VRIJDAG 14 SEPTEMBER 2012 
 

VAN DE HOED EN DE RAND 
 
 
AMERSFOORT    Precies  een  jaar  geleden  startten  vijf  Amersfoorters(*  Burgerinitiatief  ‘Het  Nieuwe 
Samenwerken’.   Doel  is om te komen  tot andere vormen van samenwerking  tussen het  stadhuis en de 
stadsbewoners. Dit  omdat  de maatschappij  verandert  en  er  geen  (of  onvoldoende)  rek meer  zit  in  de 
huidige samenwerkingsvormen. Er is een doorbraak nodig. 
 
Op 14 september 2012 werd een rondetafelconferentie georganiseerd waar een brede vertegenwoordiging uit 
de Amersfoortse samenleving, inclusief politici en ambtenaren, aanwezig was. Op deze conferentie dachten bijna 
120    Amersfoorters  in  11  werkgroepen  mee  met  de  vraagstelling  hoe  Het  Nieuwe  Samenwerken  gestalte  te 
geven. De inleiding van de conferentie werd verzorgd door Annemarth Idenburg (WRR) en Alex Brenninkmeijer 
(Nationale Ombudsman), die een onderbouwing gaven van het doel van de conferentie.  
 
Uit  de  werkgroepen  kwamen  diverse  praktische  ideeën  die  door  het  Burgerinitiatief  zijn  vertaald  in 
onderstaande concrete voorstellen en opdrachten die worden voorgelegd aan het college van burgemeester en 
wethouders  en  aan  de  gemeenteraad.  Verdere  onderbouwing  is  te  vinden  op  onze  website 
www.hetnieuwesamenwerken.net onder het kopje conferentie. 
 
 
Van de hoed en de rand 
Bleek uit de grote belangstelling voor de conferentie al dat de problematiek onder veel Amersfoorters leeft, de 
uitkomsten  van  de  conferentie  onderschrijven  de  opvatting  dat  de  rol  van  de  inwoners  structureel  versterkt 
moet  worden.  Wij  initiëren  daarom  drie  werkgroepen  die  daarvoor  binnen  afzienbare  tijd  met  concrete 
voorstellen moeten  komen. Dit  proces wordt  begeleid  door  een  stuurgroep,  door  ons  ‘de Hoed’  genoemd,  die 
uiteraard nauw contact heeft met, en toeziet op de voortgang van, de werkgroepen, oftewel haar ‘randen’. 
 
 
Voorstel Burgerinitiatief:   Er komt een stuurgroep Hoed, die het proces van Het Nieuwe Samenwerken 

begeleidt, toeziet op de voortgang en zorgt voor tussentijdse rapportage(s). Hoed 
moet volgens ons bestaan uit de gemeentesecretaris, een wethouder, de 
raadsgriffier, twee vertegenwoordigers van de raad (coalitie resp. oppositie) en 
de initiatiefnemers van het Burgerinitiatief. 
Tweede taak van deze stuurgroep is het maken van een eerste inventarisatie van 
(beleids)terreinen waarop het stadhuis in concrete zin een ’stap terug’ kan doen 
om daarmee de ruimte voor de inbreng van de inwoners te vergroten. 
 
 

Structuur of cultuur? 
Uit de discussie in de werkgroepen kwam, aan de hand van casussen, een kenmerkende ‘rode draad’. Ligt het aan 
de  structuur of  aan de  cultuur dat  inwoners  zo vaak ontevreden zijn over met name participatieprojecten. De 
conclusie luidt: aan beide. Het ene functioneert niet zonder het andere. Het Nieuwe Samenwerken vereist andere 
structuren en tegelijkertijd andere culturen. Bijvoorbeeld erkennen dat veel kennis ‘in de stad’ zit en vervolgens 
bereid zijn meer aan de stad over te laten. Gelijkwaardigheid, wederzijds respect en vertrouwen en het delen van 
verantwoordelijkheden zijn daarbij kernbegrippen. 
 

                                                        
* Gerard Chel, Carla Hartog, Peter de Langen, Roelie Norp, Theo Stubbé 
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Voorstel Burgerinitiatief:   Er komt een werkgroep Stap Terug, bestaande uit burgers, raadsleden en 

ambtenaren die binnen zes maanden met voorstellen komt  voor nieuwe 
omgangsvormen – een gedragscode desgewenst – voor raadsleden, ambtenaren 
en bestuurders om de deelname van inwoners aan de bestuurlijke besluitvorming 
structureel te vergroten. Als deze werkgroep onder voorzitterschap van een 
burger staat, zou dat een goed voorbeeld zijn. 
 

 
 
 
 
Participatie 
Kijkend naar de toekomst werd op de conferentie duidelijk dat de participatiestructuur dringend aan herziening 
toe is. De kaders blijken niet helder, onduidelijk is hoe deze kaders tot stand komen en of en hoe participanten 
vooraf  invloed op die kaders kunnen hebben. Dit is essentieel omdat de gemeenteraad met deze kaders in feite 
aan  participanten  een mandaat  geeft.  Alle  betrokkenen  (college,  raad,  ambtenaren  en  burgers)  dienen  zich  te 
realiseren  dat  participatie  niet  vrijblijvend  is.  Ook  is  het  van  belang  dat  de  gemeenteraad  tussentijds  (en 
neutraal)  wordt  geïnformeerd  over  de  voortgang  van  de  participatie.  Tenslotte  dienen  alle  participanten  op 
hetzelfde tijdstip over dezelfde ‐ en alle ‐ relevante informatie te beschikken. 
 
 
 
Voorstel Burgerinitiatief:  Er komt een werkgroep Participatie, bestaande uit burgers, raadsleden en 

ambtenaren die binnen drie maanden met de eerste concrete voorstellen komt tot 
verbetering van participatie(trajecten). Als deze werkgroep onder 
voorzitterschap van een burger staat zou dat een goed voorbeeld zijn. 
De werkgroep wordt gevraagd om richtlijnen te geven hoe, aan het begin van een 
project, de kaders tot stand moeten komen en hoe de raad deze kaders kan 
aanpassen. De werkgroep wordt ook gevraagd suggesties aan te dragen voor 
pilots. Deze pilots moeten eind 2013 geëvalueerd worden zodat de aanbevelingen 
na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 omgezet worden in praktisch beleid. 
Daarnaast beschrijft de werkgroep hoe de raad (inhoudelijke) voeling houdt met 
het verloop van de participatie. Tenslotte komt de werkgroep met voorstellen 
over de onderlinge samenhang tussen projecten (participatiekalender). 
 

 
 
 
Inspraak 
Ingegeven  door  wettelijke  bepalingen,  is  in  Amersfoort  De  Ronde  één  van  de  vormen  van  inspraak.  Op  de 
conferentie bleek de onvrede over De Ronde breed gedragen. Niet alleen burgers, maar ook raadsleden gaven 
aan  dat  de  huidige  vorm  niet  werkt.  Wij  hebben  drie  argumenten  gehoord:  1.  Er  is  geen  mogelijkheid  om 
fatsoenlijk meningen uit te wisselen, cq geen ruimte voor een dialoog; 2. In de praktijk blijkt dat de standpunten 
van de fracties al vastliggen voor De Ronde plaatsvindt en 3. Iedereen heeft het recht van spreken, maar er vindt 
geen transparante afweging plaats van de impact of draagvlak van de betreffende spreker. 
 
 
Voorstel Burgerinitiatief:   Er komt een werkgroep Inspraak, bestaande uit burgers, raadsleden en griffie die 

binnen drie maanden met de eerste concrete voorstellen komt voor procedures 
waarbij burgers voldoende tijd krijgen met de raad inhoudelijk in discussie te 
gaan. De werkgroep wordt ook gevraagd suggesties aan te dragen voor pilots. 
Deze pilots moeten eind 2013 geëvalueerd worden zodat de aanbevelingen na de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2014 omgezet worden in praktisch beleid. Als 
deze werkgroep onder voorzitterschap van een burger staat zou dat een goed 
voorbeeld zijn. 
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Communicatie 
Uit de werkgroepen kwam naar voren dat er in de stad behoefte bestaat aan eerlijke, neutrale, toegankelijke en 
regelmatige  communicatie  over  bestaande  plannen,  nieuwe  initiatieven  én  hun  eventuele  onderlinge 
samenhang.  Ook  over  de  voortgang  van  processen moet  frequenter  worden  gecommuniceerd.  Communicatie 
vanuit  het  stadhuis wordt  vaak  ervaren  als  ‘niet  neutraal’.  De  bekende  communicatiekanalen,  aangevuld met 
persoonlijke  contacten,  moeten  niet  alleen  informatie  zenden  maar  ook  ontvangen,  zodat  er  van 
tweerichtingsverkeer sprake is. Communiceer ook als er geen besluit wordt genomen.  
 
 
 
Voorstel Burgerinitiatief:   De afdeling communicatie van de gemeente komt met een nieuw 

communicatiebeleid, dat niet alleen de gemeente ondersteuning geeft en niet 
alleen bekende communicatiekanalen gebruikt. Het moet ook raadsleden en 
burgerinitiatieven ondersteunen, meer neutrale informatie geven en daarvoor 
ook de netwerken (fysiek en digitaal) in de stad gebruiken. Binnen zes maanden 
wordt dit nieuwe beleid besproken in de raad. In 2013 wordt daarmee 
geëxperimenteerd zodat het in 2014 in de praktijk kan worden gebracht. 

 
 
 
Initiatieven 
Uit  de  werkgroepen  kwam  op  diverse  manieren  naar  voren  dat  initiatieven  en  initiatiefnemers  uit  de  stad 
(burgers  en  bedrijven)  vastlopen  in  bureaucratische  doolhoven.  De  WRR  beschreef  dat  de  moderne  mens 
getraind is om een stapje naar achteren te zetten om overzicht te verkrijgen bij complexe zaken, maar dat voor 
het  ontdekken  van  de  netwerkstructuren  in  de  stad  er  juist  een  stap  naar  voren  gezet  moet  worden  en  in 
netwerken geparticipeerd moet worden. Ook is in de werkgroepen genoemd dat de schotten binnen het stadhuis 
geen bijdrage leveren aan de daadkracht van het stadsbestuur. Deze schotten bestaan tussen ambtenaren, raad 
en college én tussen de verschillende afdelingen van het ambtelijk apparaat. 
  
 
 
Voorstel Burgerinitiatief:   De volgende aanbevelingen worden voorgelegd aan het college van b&w: 

1) Initieer  dat  burgers  en  bedrijven  vaker  met  ideeën  komen.  Reduceer  het 
aantal  initiatieven  vanuit  het  stadhuis.  Een  initiatief  vanuit  het  stadhuis 
krijgt  niet  per  definitie  voorrang  op  dat  van  een  burger  of  bedrijf 
(‘meebewegen met de stad’); 

2) Organiseer  één  loket  waar  alle  burgerinitiatieven  aangemeld  kunnen 
worden. Dit  loket neemt de verantwoording om    initiatieven  soepel door de 
bureaucratie te leiden; 

3) Organiseer  een maandelijkse markt  waarbij  elk  nieuw  initiatief  toebedeeld 
wordt  aan  één  ambtenaar,  die  persoonlijk  zorgt  dat  dit  initiatief  langs  alle 
benodigde afdelingen geleid wordt. Deze ambtenaar  zorgt  voor  een  interne 
kickstart  en  voelt  zich  ‘eigenaar’  van  dit  initiatief.  Hij/zij  rapporteert, 
behalve intern aan dat ene loket, ook aan de initiatiefnemers en aan de raad. 
Stimuleer dat ook de raad actief bij deze markt betrokken wordt; 

4) Organiseer  met  deze  handelwijze  dat  er  een  interne  wegwijzer  ontstaat 
binnen  de  diverse  bevoegdheden  en  verantwoordelijkheden  van  ambtelijke 
afdelingen; 

5) Kom met een Plan van Aanpak om de schotten te slechten; 
6) Deze aanbevelingen moeten binnen zes maanden ter besluitvorming worden 

voorgelegd aan de gemeenteraad. 
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Tenslotte 
De laatste, maar niet de minste, cadeautjes vanuit de conferentie: 
 
Aangaande de inwoner 
Hij/zij moet: 
* zelf meer initiatief nemen (bijvoorbeeld zich organiseren) 
* ook zelf informatie ophalen (actief ipv passief) 
* meer contact zoeken met de politiek 
* zich goed voorbereiden en ambtenaren in een vroeg stadium bij hun ideeën betrekken 
* vaker de dialoog opzoeken in plaats van zich consumptief opstellen 
* de kaarten open op tafel durven leggen 
* multidisciplinair (leren) denken 
* geduld betrachten, want zorgvuldigheid is een vereiste 
* gewezen kunnen worden op onredelijk gedrag 
* beseffen dat de gemeente ook gehouden is aan wet‐ en regelgeving 
* bereid zijn binnen Het Nieuwe Samenwerken een bredere verantwoordelijkheid te dragen 
 
Aangaande het stadhuis 
* zorg voor respect, gelijkwaardigheid, wederzijds vertrouwen en een gedragen gezamenlijke 
verantwoordelijkheid  
* zoek het vertrouwen in de kracht van de stad/burgers, niet alleen in woord, maar vooral in daad 
* stadsbestuur moet burgerinitiatieven faciliteren in plaats van een ‘sta in de weg’ te zijn (hindermacht) 
* zoek persoonlijk contact en interactie, niet alleen schriftelijke – en daardoor formele en éénrichting – 
communicatie 
* individuen  moeten zich eigenaar voelen van een initiatief en/of project, ondersteun dat eigenaarschap 
* stadsbestuur moet de kaarten open op tafel durven leggen, de spelregels niet tussentijds veranderen, vooraf 
duidelijk maken wat wel en niet mogelijk is 
* het stadsbestuur moet de kennis van de stad beter gebruiken, participeren in netwerken, netwerken benaderen 
en niet defensief reageren op burgerinitiatieven 
* raadsleden en ambtenaren moeten multidisciplinair (leren) denken 
* ga nuchter om met verwachtingsmanagement en durf ook te investeren in levendige en kortstondige 
initiatieven 
* wees innovatief! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Burgerinitiatief Het Nieuwe Samenwerken 
Amersfoort, 6 oktober 2012 


