
Samenspel
wat als we dat gewoon eens gaan doen?



INLEIDING

Wat als we gewoon 
gaan samenspelen?

Samenspelen, wat is er  

eigenlijk ingewikkeld aan? 

Is samenspel niet gewoon 

dóen? Maar als het zo  

gewoon was, dan deden  

we het al. 

Samenspel mag dan vrij simpel lijken, in de 

praktijk hebben we er veel woorden voor nodig. 

Een kleine inventarisatie: burger participatie, 

integraal werken, klantgericht, gebiedsgericht, de 

nieuwe buitendienst, wijkgericht, gewoon goed, 

bottom up. 

Uit al deze woorden spreekt een enorm verlangen 

om voorbij het ‘organisatorische gedoe’ te komen. 

Want we willen het ‘gewoon doen’ met elkaar: 

lekker aan de slag en soepel samenwerken. In de 

wandelgangen en informele overleggen doen 

collega’s dat ook volop. Er is veel collegialiteit in 

Velsen. We zijn enorm sterk bij elkaar betrokken. 

Maar herken je ook dit? Langs bureaus leuren met 

je werk. Het lukt niet om ook nog die collega uit 

de brand te helpen. Dat je soms een beetje 

cynisch over bewoners denkt: ze zien niet hoe 

hard we werken. En wat er allemaal wél goed 

gaat. Waar we vandaan komen en hoe ver we al 

zijn. Ze zijn eigenlijk nooit tevreden. Of dat je al 

tijden op een besluit wacht. Je planning niet haalt. 

En bestuurders die wijzen op de dingen die niet 

lukken en almaar sneller en meer willen. En dan 

moet je óók nog in gesprek met bewoners… weten 

‘ze’ wel hoeveel tijd dat kost? 

We laten elkaar dan niet vallen. We pakken op wat 

ons voor de voeten komt en waar een collega nu 

dringend aandacht voor vraagt. We helpen elkaar 

uit de brand. Maar het gebeurt vaak onder hoge 

druk en soms met knip-en-plak-werk. De kwaliteit 

leidt daaronder, maar ook soms ons humeur. 

Terwijl de samenleving en ons bestuur terecht 

hoge eisen aan ons stelt.

Hoe brengen we daar rust in, terwijl we wel 

vooruitkomen? Hoe kunnen we het zo inrichten 

dat de uitvoering minder stress oplevert, zowel 

voor onszelf als voor de onderwerpen waar we 

aan werken, ook als dat grote, integrale opgaven 

zijn als duurzaamheid, omgevingskwaliteit of zorg 

voor onze jeugd? 

Dat vraagt om inhoudelijke keuzes: welke dossiers 

hebben nu echt prioriteit? Maar ook om keuzes 

over de manier van werken en organiseren. We 

hebben de neiging ons werk ‘sectoraal’ aan te 
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pakken, vanuit onze vak-expertise of vanuit onze 

eigen afdelingsdoelen en belangen, want die 

aanpak kennen we. Afdelingen zijn dan soms 

elkaars concurrent, terwijl ze moeten samenwer-

ken om de beste resultaten voor onze inwoners te 

bereiken. Als onze kernen vragen om duurzaam-

heid, gemeenschapszin en betaalbaarheid, dan 

moeten we het anders aanpakken dan alleen maar 

sectoraal.

 

Dat ‘anders werken’ gaat niet vanzelf. Die veran-

deringen vragen sturing en regie. En programma-

management is bij uitstek een methode om deze 

interdisciplinaire veranderuitdagingen van meer-

dere partijen succesvol te realiseren.

En daarom gaan we programmatisch werken. Dat 

is een hele lichte organisatievorm, waarbij het 

meer over gaat wat je wil bereiken dan waar je 

van bent of tot welke afdeling je behoort. Ook 

gaan we met pilots oefenen met een gebieds-

gerichte aanpak. En we gaan oefenen met buiten-

spelen: naar buiten gaan is voor ons ook ‘gewoon’ 

werk. We kunnen dat leren van collega’s die dat 

altijd al doen. 

 In deze uitgave lees je hoe collega’s hier vorm 

aan geven, hoe onze bestuurders daarover denken 

en hoe de raad hiermee aan de slag gaat. De 

verhalen laten zien dat er al enorm veel gebeurt in 

Velsen, gewoon omdat we het al doen.

Maar het is nog niet genoeg, want het samenspel 

kan beter, efficiënter en fijner. En nog meer samen 

met bewoners. Ook hier draait het om taal. We 

gaan op zoek naar werkwoorden in plaats van 

zelfstandig naamwoorden. Het gaat dus niet om 

‘organisatie’, maar om ‘organiseren’. En het gaat 

dus niet om ‘samenspel’ maar om ‘samenspelen’.

 

Zullen we het gewoon eens gaan doen, dat 

samenspelen?

 

EN DUIZELT HET JE 
VAN DE TERMEN? OP 
PAGINA 40 STAAT 
EEN BEGRIPPENLIJST!
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“Bewoners denken niet in 

hokjes die de gemeente 

bedacht heeft.” – Ron Buiting
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VERHAAL 1

Kennis en ervaring van 
bewoners benutten

Echte zeggenschap voor bewoners, 
gebruikmaken van het collectieve 
verstand van Velsen en samen 
uitvoeren. Dat zijn de uitgangs-
punten voor het nieuwe program-
ma Samenspel voor de ambtelijke 
organisatie. Martie Meijer  
(directeur) en Arie Verburg 
(programma manager) vertellen.

Waarom een programma Samenspel?

Inwoners vragen om ambtenaren die echt contact 

maken. Niet alleen in woorden, maar ook in samen 

denken en samen uitvoeren. Die opgave is urgent, 

zegt Martie. “De samenleving verandert, inwoners 

vragen om andere samenwerking, ambtenaren 

dienen anders te gaan werken. Dat gaat niet 

vanzelf.”

Hoe ziet die andere manier van samenwerking er 

dan uit?

Martie: “Bij het programma Samenspel staat de 

opgave vanuit de samenleving centraal, onafhan-

kelijk van de inrichting van de gemeentelijke 

organisatie. Als vakspecialist werk je in tijdelijke 

samenwerkingen in een gebied of aan een com-

plexe opgave buiten jouw domein. Met mensen 

binnen en buiten dit huis. Op deze manier willen 

we het samenspel tussen burgers, ambtenaren en 

andere partners beter voor elkaar te krijgen. We 

hebben het eerder gedaan met de transitie in  

het sociaal domein, alleen gaat dit nu over alle 

sectoren heen.”

Wat is er nu al zichtbaar?

Arie: “In een jaar tijd hebben we meer dan 90 

projecten gedaan waarin participatie en betrok-

kenheid een prominente rol hebben gespeeld, van 

Parkenpraat tot straatfeesten en een diner met 

actieve bewoners. Daarbij waren meer dan 1.000 

Velsenaren betrokken. We doen dus al veel. Wel 

bestaan deze projecten vaak los van elkaar en 

laten ze soms ook tegengestelde geluiden horen. 

Het programma brengt daar lijn in en biedt ruimte 

om het experiment aan te gaan.”

Waarom juist nu?

Arie: “De democratische legitimatie staat onder 

druk. De vraag hoe je serieus wordt genomen, die 

is zeer relevant. We moeten alle kracht en macht 

uit de organisatie gebruiken om daarmee aan de 

slag te gaan. Juist de input uit de samenleving is 

noodzakelijk om wijze besluiten te nemen. 

De gemeenteraad en het college vinden het heel 

belangrijk om hier serieus mee om te gaan. Ook 

past deze ontwikkeling goed in onze organisatie-

ontwikkeling en besturingsfilosofie. We kunnen 

veel meer kennis en ervaring uit de omgeving halen 

als we inwoners erbij betrekken en hen als een 

gelijkwaardige partner zien. Dat vraagt om plekken 

om elkaar te ontmoeten, om alle doelgroepen te 

bereiken en om meer wijkdemocratie.”

Hoe ziet dit eruit voor de interne  

samenwerking?

Arie: “We kunnen het samenspel met de samenle-

ving niet tot leven brengen als we intern niet goed 

met elkaar samenwerken. Met drie pilots op het 

gebied van Gebiedsgericht Werken gaan we 

samen verkennen, besluiten én daadwerkelijk 

doen.” 

Martie: “Ik zie veel ‘rijdende treinen’ voor me, die 

op een spooremplacement bij elkaar komen. We 

dringen gebiedsgericht werken niet op aan onze 

mensen. Het is eerder: we sluiten aan bij wat je al 

doet en bouwen daarop voort. Het komt dus niet 
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bovenop het bestaande werk, maar het is vooral anders 

en beter.”

Het zal niet altijd duidelijk zijn naar wie je als medewer-

ker moet luisteren, naar je eigen manager of naar de 

leider van het programma, vervolgt Martie. “Als dat 

conflicten oplevert, kijken we natuurlijk hoe we dat 

oplossen. Maar ik hoop vooral dat mensen het heel leuk 

gaan vinden om de opgave centraal te zetten. We horen 

graag je ideeën over samenspel. Doe vooral mee en lever 

je inbreng.”

Meer werkplezier?

Arie: “De interne samenwerking verloopt soms stroef, 

blijkt uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek. We 

willen de samenwerking en de uitvoering graag makkelij-

ker en gestroomlijnder maken, zodat het leuker wordt 

om hier te werken. Goede 

ideeën, ergernissen en oplossin-

gen: laat maar komen. Maar ook: 

waar gaat het goed en waar wil 

je meer van? Waar gaat deze 

manier van werken jou helpen?”

Drijfveren?

“Omdat ik er echt in geloof”, 

zegt Arie. “Ik heb mijn eigen 

ontslagbrief als manager alge-

mene zaken geschreven om dit 

programma te gaan leiden. We 

kunnen als overheid van veel 

meer betekenis zijn voor onze 

inwoners. Het gaat gewoon 

lukken, want het moet! Hoe, wie 

en wat, dat weten we nog niet. 

Maar ik weet wel dat iedere 

collega graag iets wil doen wat er 

echt toe doet, anders werk je hier 

niet.”

MARTIE MEIJER EN ARIE VERBURG:

‘Niet méér werk, maar anders en beter’

STAPPEN VERHELDEREN
“In vele gevallen wordt de 

burger nu goed betrokken 

bij gemeentelijke zaken. Dit 

staat nog in de kinder-

schoenen, maar ik vind het 

zeker de goede kant op 

gaan. Ik hoop er dan ook op 

dat burgers hierdoor meer 

hun gezicht en stem laten 

zien en horen. Dan stopt 

dat negatieve gepraat 

sneller. Er kan nog meer 

communicatie komen over 

hoe de gemeente werkt, 

zodat mensen ook begrijpen 

welke stappen er nodig zijn 

om tot een stemming van 

een plan te komen. Rich-

ting de raad bedoel ik dan. 

Ik weet dat al deze stappen 

en uitwerking veel tijd 

kosten.”

Bewoner

Samenspel –  7



VERHAAL 2

Verhelderen en 
overzicht creëren

Ron Buiting maakte het plan voor 
een gebiedsgerichte aanpak voor 
Velsen, waarbij met drie pilots erva-
ringen opgedaan worden. Gebiedsge-
richt werken, wat is dat eigenlijk en 
waar helpt dat bij? En wat betekent 
dat concreet voor Velsen?

De gemeente Velsen wil gebiedsgericht gaan 

werken. Hoe dan?

“Bij deze aanpak is de opgave in een gebied leidend, 

niet de gemeentelijke organisatie. Hoe houd je een 

kern leefbaar bijvoorbeeld. Bewoners denken immers 

niet in hokjes die de gemeente bedacht heeft. In een 

buurt hangt alles met elkaar samen: verkeer, wonen, 

veiligheid, winkels, en ga zo maar door. Vervolgens 

benut je de kennis en ervaring uit de gemeenschap 

om tot wijze besluiten te komen. Best logisch, dus, 

maar niet vanzelfsprekend gemakkelijk te organise-

ren.”

Aanpak?

“Voor integrale opgaven in een gebied dienen we als 

gemeente, naast de gebruikelijke manier van werken, 

meer gebiedsgericht te werken. Dat vraagt om de 
RON BUITING:

‘Niet nog meer praten, maar doen’

Samenspel –  8



nodige aanpassingen. 

Ik geloof erg in het werken van onderop en wil 

gebiedsgericht werken zo simpel mogelijk inrich-

ten. Dat betekent aansluiten op de bestaande 

organisatie en al werkende leren hoe we verder 

gaan. Je kunt heel lang werken aan een plan, maar 

veel belangrijker is het om aan te sluiten bij wat al 

goed werkt. In samenspel dus. Geen praatclubjes 

oprichten, maar doen.” 

Voorbeeld?

“In Driehuis hebben de bewoners het gevoel dat 

ze de grip kwijt zijn geraakt, omdat er allerlei 

projecten tegelijkertijd plaatsvinden. De afdeling 

Ruimte was op zoek naar een manier om hiermee 

om te gaan. Hoe komen al die projecten in Drie-

huis samen in de logica van gemeente én bewo-

ners? Daarom willen we samen met bewoners een 

dorpsagenda opstellen. Daarbij hoort ook de 

verdeling van de zeggenschap. Die mag meer bij 

de bewoners liggen, zodat zij meer grip hebben 

op hun dorp.”

Wat is de rol voor participatie?

“We participeren niet om het participeren, maar 

het is wel een belangrijke randvoorwaarde.

Het doel is om meer overzicht en meer zeggen-

schap te creëren voor bewoners. De inhoud staat 

dus centraal, maar de democratische kwaliteit is 

wel de toetssteen voor al ons werk.” 

Belangrijkste obstakel?

“Voor mij is dat vooral de vraag hoe we de 

meerwaarde van deze aanpak laten zien, in de 

eigen organisatie en aan bewoners en andere 

betrokkenen. Wat levert het op om samen met de 

gemeenschap op te trekken? Want het kost wel 

tijd en geld.”

Wat betekent dit voor collega’s bij de  

gemeente Velsen?

“De kunst is om de kennis en ervaring van bewo-

ners in het gezamenlijke proces te brengen en 

daar ruimte aan te geven. Daarbij hoef je als 

ambtenaar niet al je eigen kennis overboord te 

zetten, maar jouw kennis dien je wel minder 

dwingend en sturend in te brengen. De ambtelijke 

organisatie kan ook helpen om meer actieve 

bewoners bij elkaar te krijgen, zodat niet alleen de 

bekende mensen aan tafel zitten, maar een 

bredere afspiegeling van de samenleving. En 

ambtenaren kunnen meedenken hoe we de kernen 

leefbaar houden. 

Bij meer ingewikkelde opgaven hebben we hierbij 

nog veel in te leren. Veel bewoners ervaren de 

gemeente een black box: ze hebben geen idee 

hoe hier de keuzes gemaakt worden. Dus verhel-

dering is ook een belangrijke taak.”

Waar hoop je op?

“Ik wil niet heel lang praten over de ideale vorm of 

de meest democratische aanpak voor gebiedsge-

richt werken. Ik wil liever dat we aan de slag gaan 

en dat we het allemaal zelf gaan ervaren. Mensen 

zijn moe over al het praten over processen, dus 

daar moeten we vanaf. Er is ook momentum: de 

raad vindt het belangrijk. 

Bovendien: we zijn al tot hier gekomen. We zijn 

het al aan het doen.”

DRIE PILOTS
Binnen het programma Samenspel 

onderzoeken we in drie gebieden hoe 

we gebiedsgericht werken het beste 

kunnen uitvoeren. 

·  In Velsen-Noord onderzoeken we de 

koppelkansen van het verbeteren van 

de gezondheid en welzijn en het 

versterken van de lokale gemeen-

schap, waarbij het wijkplatform 

meebepaalt. 

·  In Driehuis werken we zoals de 

omgevingswet bedoeld is: vanuit de 

agenda van het dorp, binnen de 

werkelijkheid van eerder genomen 

besluiten, en met toevoeging van alle 

kwaliteiten van onze collega’s die 

daarbij nodig zijn. 

·  In Velserbroek (en trouwens ook in 

IJmuiden-Noord en -Zuid) maken we 

samen met bewoners en organisaties 

een voorstel voor voorzieningen en 

plekken voor ontmoeting die rele-

vant zijn voor bewoners en waar zij 

zich mede-eigenaar van kunnen 

voelen. Dat zich vertaalt in samen 

uitvoeren.
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VERHAAL 3

Van verbitteren  
naar verbeteren

Fred Schweitzer gaat in buurthuizen en 
op andere plekken direct in gesprek 
met bewoners over hun klachten en 
radicale opvattingen. Het werkt, vindt 
hij. Vooral als hij bewoners een verras-
sende spiegel voorhoudt of de volgende 
dag al een antwoord levert op een  
kwestie die de bewoner hoog zit.

Wat was de aanleiding?

Als beleidsadviseur bestuur en veiligheid bij Algemene 

Zaken heeft Fred Schweitzer discriminatie en polarisatie 

in de samenleving in zijn pakket. Extremisme hoort er 

ook bij. Geen gemakkelijke gespreksonderwerpen, omdat 

ze vooral negatieve associaties oproepen. Velsen heeft 

gekozen voor een ander perspectief, namelijk samenspel. 

Iedereen in Velsen doet mee. Fred: “Maar hoe geef je dat 

dan handen en voeten? Want je kunt moeilijk met 67.000 

inwoners om de tafel gaan zitten.”

Hoe?

Fred stapte naar stichting Welzijn Velsen, gaf een 

presentatie van zijn werk en en werd uitgenodigd eens te 

komen eten met bewoners in wijkcentrum De Stek in 

Velsen-Noord. Hij schoof aan en raakte direct met een 

van de bewoners aan de praat. Deze bewoner foeterde 

over buitenlanders die alle banen en huizen in beslag 

nemen. 

“Dan wordt dit een kort gesprek”, zei Fred. “Hoezo”, 

vroeg de bewoner. “Nou, Schweitzer is niet direct een 

Hollandse naam, denkt u wel?”, zei Fred. “U heeft een 

punt”, gaf de bewoner meteen toe. Op die manier 

probeert Fred het thema bespreekbaar te maken. 

Fred probeert ook te bevorderen dat mensen vaker 

andere mensen ontmoeten. “Als we elkaar meer in de 

ogen kijken en moeite doen elkaar te begrijpen dan leren 

we met elkaar om te gaan. Als het glad is, maak je de 

straat schoon voor de buurvrouw die dat zelf niet kan. 

Het gaat me erom het zo laag mogelijk in te steken: zo 

alledaags mogelijk.”

Wat is lastig?

“De moeilijkste groep zijn de mensen met extremistische 

opvattingen. Zij lopen vaak weg of komen niet op 

afspraken. Maar het is beter om door de lompheid van 

hun uitspraken heen te kijken. Ik zoek naar een haakje 

om wel met hen in gesprek te gaan.”

Fred maakt altijd duidelijk dat je in Nederland alles mag 

denken en je mening mag uiten, maar dat je wel je 

handen thuishoudt. “Ik hoef het er niet mee eens te zijn 

of daarvoor begrip te hebben, als ik het maar wel 

GOED GELUISTERD
“Jaren geleden ergerde ik 

mij aan het feit dat er zo 

hard bij ons in de straat 

werd gereden en maakte ik 

mij zorgen om de spelende 

kinderen. Na melding 

hiervan zijn zeer snel 

drempels geplaatst in de 

straat. Ik doe regelmatig 

mee aan peilingen, dus dat 

geeft het gevoel dat er naar 

de inwoners geluisterd 

wordt.”

Bewoner
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begrijp. Want dat kan leiden tot een gesprek en een 

oplossing voor een probleem. Overigens is ‘nee’ is 

ook een antwoord, want dat geeft duidelijkheid. Als 

je dat uitlegt, accepteren mensen dat ook.”

Werkt het?

Vaak wel, merkt Fred. “Je kunt altijd op een nette 

manier met mensen in gesprek gaan en de nuance 

zoeken. Mensen in een buurthuis staan met elkaar in 

contact en vertellen het al snel verder. Dat heeft ook 

positieve kanten. ”

Tip voor collega?

“Kom uit je stoel en ga de wijk in”, adviseert Fred. 

“Praat er met collega’s over hoe je dit aanpakt en 

vraag feedback. Of spreek mij erop aan, want ik wil 

best meedenken. Een beleidsnota is fantastisch, maar 

niemand ligt er wakker van als die nota een maand 

later klaar is. Als je daarentegen kleine dingen oplost 

die burgers dwars zitten, dan bouw je direct aan 

relaties en werk je aan vertrouwen. Stap gewoon op 

de fiets en ga tussen de mensen zitten. Informeer 

hoe hoog een bepaalde kwestie zit en houd zo nodig 

mensen direct een spiegel voor, want dat mag ook.”

Wat nog meer?

Freds geheime wapen: geef snel antwoord. “Als je 

ergens iets over hoort, probeer er dan meteen iets 

mee te doen. Doe geen toezeggingen, maar zeg wel 

dat je erop terugkomt. Geef dan de volgende dag al 

antwoord. Je deelt daarmee een enorme verrassing 

uit, want dat verwachten ze niet van de gemeente. En 

dat onthouden mensen.”

VLONDER VOOR EEN HONDJE
“Tijdens de vernieuwing van de Lange Nieuwstraat enkele jaren 

geleden werd echt geluisterd naar omwonenden en winkeliers. Een 

mooi voorbeeld van dit laatste was een matje dat werd neergelegd 

op de houten vlonders omdat er in de betreffende flat een hondje 

woonde met zere pootjes. Erg vriendelijk opgelost!”

Bewoner

FRED SCHWEITZER:

‘Kom uit je stoel en verras mensen’
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VERHAAL 4

Suggesties, vragen en 
beste tips delen

Maaike de Ruijter (beleidsadviseur 
Openbare Werken) stond met  
collega Edwin van ’t Hart voor  
een uitdaging: hoe maak je het 
omgaan met loslopende honden in 
parken bespreekbaar zonder dat 
die discussie alles domineert? On-
der de vlag ‘Parkenpraat’ kregen 
de bewoners een bredere oproep 
voorgelegd: deel je tips om de  
negen parken van de gemeente 
beter te gebruiken.

Aanleiding?

De aanleiding voor Parkenpraat was het college-

besluit om de hondenlosloopplaatsen te verklei-

nen. Dat leverde een stroom aan bezwaren op van 

hondenliefhebbers, vooral bij het Burgemeester 

Rijkenspark in Santpoort. Op de hoorzitting in 

Santpoort kwamen niet alleen de veertig bezwaar-

makers, maar ook vijftig andere mensen. 

Het college trok een deel van het besluit terug en 

besloot opnieuw naar het gebruik van parken te 

gaan kijken. Dat dreigde een discussie te worden 

van voorstanders versus tegenstanders van 

loslopende honden in parken. 

Waarom Parkenpraat?

De gemeente wilde het daarom breder aanpak-

ken: niet alleen de hondenliefhebbers, maar ook 

ouders van spelende kinderen, sporters, mensen 

die honden het liefst mijden en andere gebruikers 

van de parken. Daarbij ontstond het idee van 

Parkenpraat, waarbij de gemeente op aparte 

bijeenkomsten in gesprek ging met de aanwezi-

gen. De nadruk lag daarbij op de voorzieningen in 

de parken (bijvoorbeeld bankjes en prullenbak-

ken) en minder op het beheer en onderhoud. Alle 

omwonenden van de parken kregen daarnaast 

ook een uitnodiging om aan een digitale enquête 

mee te doen. 

Wie kwamen op de bijeenkomsten?

Maaike: “We kregen een redelijk gemengde groep 

van gebruikers aan tafel. Mensen met een hond 

komen drie keer per dag in het park. Het is wel 

logisch dat er meer hondenbezitters reageren dan 

mensen met kleine kinderen, die in de winterperi-

ode maar af en toe naar het park komen. Alles bij 

elkaar waren we tevreden over de samenstelling.”

Hoe pakten jullie het gesprek aan?

Op grote plattegronden van de parken konden 

mensen zelf aangeven waar ze bijvoorbeeld 

banken, prullenbakken en bakken voor honden-

poepzakjes wilden hebben. Aan het einde van de 

avond waren sommige plattegronden helemaal 

volgeplakt met kaartjes. Ook maakten Maaike en 

haar collega’s een matrix, die ze samen met 

bewoners invulden. Waarmee moeten we stop-

pen? En waarmee moeten we vooral doorgaan? 

En nu?

“We hebben heel veel informatie verzameld, dus 

we zoeken nu naar manieren om het compacter te 

maken. Vervolgens willen we met een kleinere 

groep nogmaals in gesprek. Er zijn best veel 

mensen die zich aangemeld hebben om mee te 

praten.”

AANGEPAST BESLUIT
“De hondenlosloopplaatsen zouden beperkt 

worden. Na commotie onder de burgers werd dit 

besluit in de ijskast geplaatst. Per gemeentedeel 

werd er eerst overlegd met burgers. Daarna werd 

er opnieuw een aangepast besluit genomen.”

Bewoner

Samenspel –  12



KLEINE KINDEREN
“Parkenpraat lijkt goed 

verlopen te zijn, met 

nadruk op ‘lijkt’. Want 

tachtig procent van de 

aanwezigen waren 

hondenbezitters. Gezin-

nen met kleine kinderen 

kunnen in de avonduren 

niet altijd aanschuiven. 

Een deel van een park 

dient hondenvrij te zijn, 

zodat kinderen of 

gezinnen daar rustig 

kunnen zitten. Zonder 

honden die komen 

snuffelen of kinderen in 

risicovolle situaties 

brengen.”

Bewoner

Hoe beviel het?

“De avonden waren soms pittig. We kregen te 

horen dat we geen begrip hadden voor de hon-

denbezitters of ‘dat het allemaal toch al besloten 

was’. Maar we hoorden vooral dat mensen enorm 

blij zijn met het gemeentelijke beheer. Het is erg 

leuk om te horen dat mensen met heel veel plezier 

hun bootcamps houden in onze parken. De parken 

gaan de mensen echt aan het hart.”

 

Iets nieuws gehoord?

“Een bewoner die tegenover het park woont, had 

er last van dat de honden meteen al uit de auto 

springen en dan direct de tuinen inlopen. Daar 

hadden we zelf niet aan gedacht. De bewoner 

heeft een suggestie gedaan hoe dit opgelost kan 

worden. We weten niet of dat een goed idee is, 

dus dat gaan we nog bekijken.”

Opbrengst?

“We willen zoveel mogelijk ideeën overnemen. 

Ook hopen we hiermee een goed besluit te 

kunnen nemen over de hondenlosloopplaatsen. In 

de maand van de bewonersavonden was ik er 75 

procent van mijn tijd mee bezig, dus het kost wel 

veel tijd. Daardoor moest ik wel zaken laten 

liggen, maar het was de moeite waard.”

Tip voor collega’s?

“Als je een maximum aantal deelnemers in je 

hoofd hebt om mee te denken, geef dan van 

tevoren aan dat je gaat loten. Anders loop je het 

risico dat je een hoop mensen teleurstelt.”

MAAIKE DE RUIJTER:

‘We hoorden veel tevredenheid  
over het gemeentelijke beheer’
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VERHAAL 5

Luisteren naar 
ervaringsdeskundigen

Statushouders omzichtig behandelen 
vanwege de trauma’s die zij bij hun 
vlucht mogelijk opgelopen hebben?  
Niet in alle gevallen nodig, vertelden de 
statushouders in een spiegelgesprek 
met de gemeente en andere betrokken 
organisaties. Astrid Spiering (beleids-
adviseur sociaal domein) vond het leer-
zaam. “De statushouders waren vooral 
ongeduldig en wilden aan het werk.”

Wat is een spiegelgesprek?

Onder leiding van een onafhankelijke gespreksleider 

delen bewoners (of cliënten, mantelzorgers, deelnemers 

aan een project) hun ervaringen over een bepaald thema. 

De professionals zitten er in een tweede kring om heen 

en luisteren alleen toe.

Jacqueline Hauwertjes (casemanager statushouders) 

organiseerde zo’n gesprek met statushouders om hun 

wensen en ideeën op te halen over werk, onderwijs, 

gezondheid, daginvulling, etcetera. Als beleidsadviseur 

was Astrid een van de toehoorders. Ook de wethouder, 

de stichting Welzijn Velsen en Vluchtelingenwerk luister-

den mee.
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Waarom?

“We hadden de statushouders zo goed mogelijk gehol-

pen bij de huisvesting, maar we wilden ook aan hun 

integratie werken”, vertelt Astrid. “Maar we kenden de 

doelgroep niet goed, dus we vroegen ons af wat de 

statushouders zelf hiervan vonden.” 

In twee ronden deelden de deelnemers in het spiegelge-

sprek hun ervaringen, onder meer over inburgering en 

werk. “Het was best pittig voor de deelnemers”, zegt 

Astrid. “De groep vulde elkaar aan. Het was mooi om te 

zien hoe ze dat zelf deden, want daar ging veel kracht 

van uit.”

Hoe beviel het?

“Het was een hele leuke manier om direct van statushou-

ders te horen hoe zij het leven hier ervaren”, vindt Astrid. 

“Voor andere doelgroepen doen we het ook, bijvoor-

beeld in de GGZ. Het is heel goed om alleen te luisteren, 

want anders ga je het invullen en het gesprek overne-

men. Wij mochten op onze tong bijten, want onze 

vooroordelen deden niet ter zake.”

Iets nieuws gehoord?

“We hoorden dat de deelnemers echt ongeduldig 

waren”, vertelt Astrid. “Ze wilden graag contacten 

leggen en hun eigen geld verdienen. Dat was heel 

interessant.” 

Het was vooral verrassend hoe zij op de vragen over 

trauma’s reageerden. “Wij denken dat zij het moeilijk 

hebben met al hun ervaringen. Maar zij zeiden: hoezo 

trauma’s? Ze benadrukten dat het best goed met hen 

ging en dat ze blij waren dat hun kinderen naar school 

konden gaan. Geef maar gewoon werk, zeiden ze. Help 

ons om aan de slag te gaan.”

Kanttekeningen?

De deelnemers konden zich prima verstaanbaar maken 

en waren assertief genoeg om aan dit gesprek deel te 

nemen. Astrid: “Daarmee krijg je wel een bepaald 

perspectief op tafel, dat niet representatief hoeft te zijn. 

Denk dus niet na afloop dat je alles weet.”

Het is volgens Astrid wel een mooie aanpak als je van 

een bepaalde groep weinig weet. “Je kunt op deze 

manier bij de direct betrokken mensen snel kennis 

ophalen. Ik denk dat dit vooral in het sociaal domein een 

handige aanpak is. Ik vind dit een gemakkelijke manier 

om je ideeën te toetsen, dus dit is zeker geen trucje.”

Opbrengst?

“De inbreng van de statushouders kwam overeen met 

wat wij zelf al dachten”, vertelt Astrid. “We hebben onze 

koers dan ook niet gewijzigd. Het is wel fijn om ons 

beleidsplan te baseren op de ervaringen van statushou-

ders zelf. Deze ervaringen ondersteunden ons bij de 

ingezette koers, waardoor we onze ideeën over integra-

tie en werk konden versnellen en concreter maken.”

ASTRID SPIERING:

‘Ervaringen van statushouders 
ondersteunden onze koers’

NIET INZICHTELIJK
“Ik doe altijd mee aan het 

bewonerspanel, maar het is 

mij niet duidelijk wat er 

met de informatie die 

daaruit wordt verzameld 

wordt gedaan. Ik krijg 

altijd een link naar wat er 

uitgekomen is. Maar de 

conclusie is dan meestal dat 

er verder naar gekeken 

wordt. Hoe een besluit 

wordt genomen vind ik niet 

inzichtelijk.”

Bewoner
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VERHAAL 6

Door de wijken 
struinen

Bram Diepstraten (wethouder over-
heidsparticipatie, openbare ruimte en 
mobiliteit) is blij met alle initiatieven 
om het samenspel met bewoners,  
partnerorganisaties, raad en ambtelijke 
organisatie vorm te geven. Dat smaakt 
naar meer.

Wat is er tot nu toe bereikt op het gebied van  

participatie?

“We hebben meer inspraak georganiseerd voor bewo-

ners en andere betrokkenen. We hebben hele goede 

ervaringen opgedaan met het schetsen van diverse 

varianten bij de herinrichting van de openbare ruimte,  

bij het Kennemerplein, Van Poptaplantoen en Pontplein 

bijvoorbeeld. Deze varianten hebben onze medewerkers 

heel goed technisch voorbereid, zodat we in samenspel 

met bewoners, andere betrokkenen en de raad keuzes 

kunnen maken. 

Met een goede voorbereiding kom je tot een gedragen 

plan. Bij de mobiliteitsagenda geldt iets soortgelijks. Als 

we dat gaan uitvoeren, weten we ons gesteund bij de 

uitvoering.”

BRAM DIEPSTRATEN:

‘Wees niet bang voor het gesprek’
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Wat kan beter?

“We hebben relatief weinig initiatiefrijke beïnvloe-

ders in Velsen, blijkt uit onderzoek. Veel samen-

spel start dus bij ons; dat is een grote verantwoor-

delijkheid. We werken met goede methodes om 

inwoners te betrekken, maar dat mag nog wel 

intensiever. De ene keer doen we dat met een 

burgerpanel, de andere keer met een straatrefe-

rendum. Een online democratisch platform komt 

binnenkort in de lucht om dat makkelijker en vaker 

te kunnen doen.”

Nog meer?

“Ik wil de samenwerking met wijkplatforms echt 

op een hoger plan krijgen. De wijkplatforms 

hebben nogal last van het verleden waarin ze zich 

niet als een volwaardige partner behandeld 

voelden. Dit wil ik graag verbinden met Right to 

Challenge, waarbij bewoners taken van de ge-

meente overnemen als zij denken het slimmer, 

beter, goedkoper of anders te kunnen doen. 

Hebben bewoners betere ideeën? Laat ze dan 

maar komen. 

Het samenspel is niet een doel op zich, maar 

weten dat je het juiste doet, is wel heel belangrijk 

voor ons als gemeente. Daarnaast vind ik het erg 

belangrijk om mensen ruimte te geven om hun 

leefomgeving te beïnvloeden. Leefbaarheid is een 

groot thema waarop mensen invloed willen 

uitoefenen.”

Wat betekent dit voor de gemeentelijke  

organisatie?

“We zijn op de goede weg, want er gebeurt al 

veel. Dat vind ik een compliment waard aan alle 

collega’s die zich daarvoor inzetten. Wat nog 

beter kan: het is nog geen automatisme om 

inwoners er altijd bij te betrekken. Ik zie graag dat 

onze mensen de wijk ingaan en mensen meer 

opzoeken. Ga zelf ervaren hoe de situatie is. Laten 

we het zo organiseren dat dat buiten en binnen 

beter kunnen samenwerken. Bij de onderlinge 

samenwerking in onze organisatie worden even-

eens stappen gemaakt, maar de integrale afstem-

ming kan nog beter.”

Voorbeeld?

“Dat zie ik met name bij bewoners die met eigen 

initiatieven komen. Als een plan net niet binnen de 

afgesproken normen valt, kijk dan hoe je het wel 

mogelijk maakt. En bekijk de brede impact: in eco-

nomisch opzicht kan een plan heel gewenst zijn, 

maar je dient ook naar de gevolgen voor bewo-

ners te kijken. We moeten het lef hebben om 

hierover het gesprek aan te gaan en fouten te 

durven maken. Wees niet bang voor het gesprek 

en kleur soms buiten de lijntjes.”

Hoe is het samenspel in het college als het gaat 

om participatie?

“Ik krijg veel ruimte voor dit onderwerp en merk in 

het college dat hiervoor veel steun is. Mijn colle-

ga’s dagen hun ambtenaren uit om meer te doen 

met participatie. We dagen ook elkaar uit. De 

andere wethouders gaan ook zelf het gesprek  

aan met inwoners om vorm te geven aan onze 

gemeenschappelijke agenda.”

Drijfveren?

“Ik ben de politiek in gegaan om invloed op de 

leefomgeving uit te oefenen en daardoor het 

vertrouwen in de overheid weer te laten groeien. 

Het gaat niet altijd om gelijk krijgen, ook niet voor 

mij als wethouder. Het gaat vooral om mindset: 

goede gesprekken voeren op het juiste moment. 

Luister wat de ander echt zegt en welk gevoel 

erachter zit, zodat de ander zich gehoord voelt.”

Trots?

“Ja, want het samenspel van raad, college en 

organisatie is een voorbeeld voor de rest van 

Nederland. Dat zit in respect voor mensen, de 

bereidheid om te geven en nemen en een goede 

interactie tussen raad en griffie, het college en de 

directie. Je moet bereid zijn om de ander te 

vertrouwen en geen persoonlijke kritiek te leveren. 

Uiteindelijk is het mensenwerk.”

VERBEELDINGSKRACHT
“Ik vind dat er meer gebruik moet worden 

gemaakt van de kennis, inventiviteit en 

verbeeldingskracht van de inwoners. Samen 

dingen doen is heel belangrijk. Inwoners 

moeten vaker het eigenaarschap worden 

toevertrouwd, wel met het nodige toezicht 

uiteraard. Het uiteindelijke besluit blijft wat 

mij betreft bij de gemeenteraad.”

Bewoner

GESPREK MET BURGEMEESTER
“Bij ons in de straat zijn vanaf de zomer 

regelmatig auto’s bekrast. Na de gemeente te 

hebben verzocht om cameratoezicht toe te 

passen, kwam de burgemeester naar ons huis 

om te bespreken wat eventueel mogelijk is. 

Daaruit vloeide een constructief gesprek voort 

met de wijkagent, een medewerkster van de 

gemeente en een aantal buurtbewoners.”

Bewoner

Samenspel –  17



VERHAAL 7

Samen bouwstenen  
verzamelen

Hoe betrek je inwoners, experts  
en de gemeenteraad bij politieke 
keuzes? Voor de ontwikkeling van 
de nieuwe cultuurvisie haalden 
Moniek Ellenbroek en Erika de 
Jong (Maatschappelijke Ontwikke-
ling) zoveel mogelijk bouwstenen 
op bij inwoners, cultuurinstellin-
gen, basisscholen en de gemeente-
raad. Met deze bouwstenen vult  
de wethouder de gezamenlijke 
‘cultuurtop’ in.

Hoe verzamelden jullie deze bouwstenen?

Moniek en Erika: “We hebben onderzoek gedaan 

onder de basisscholen over kunst- en cultuur-

educatie en een inwonersenquête uitgezet via het 

burgerpanel, de website en sociale media. Ook 

hebben we aan organisaties als de muziekschool 

gevraagd om de enquête via hun achterban uit te 

zetten. Verder zijn we in gesprek gegaan met de 

belangrijkste cultuurinstellingen en hebben we 

een interactieve sessie met de raadsleden georga-

niseerd.”

Spannend?

Jazeker, vinden beiden. “Met het oog op recente 

ontwikkelingen met de schouwburg en het 

voormalige Kunstencentrum is kunst en cultuur 

een zeer actueel onderwerp. Daarom wilden we 

met inwoners en partners in gesprek over de 

cultuurvisie, zodat er een gedragen plan uit de 

bus komt.”

Opbrengst tot nu toe?

De gemeente heeft meer dan duizend reacties op 

de inwonersenquête gekregen. Moniek en Erika 

zijn er blij mee, want er zitten veel nuttige en 

waardevolle reacties bij. “We krijgen vanuit alle 

kanten mee dat cultuur belangrijk is.”

Uit de achtergrondvragen blijkt dat de meest 

deelnemers bestaan uit oudere en hoger opgelei-

de mensen. Mensen jonger dan 25 jaar ontbreken 

bijna geheel. “Erg jammer dat de deelnemers niet 

representatief zijn voor de inwoners van Velsen”, 

vinden Erika en Moniek. “Misschien gaan we nog 

aanvullende activiteiten bedenken om toch van 

een bredere groep reacties op te halen.”

Jullie kozen voor een interactieve sessie om met 

de raad in gesprek te gaan. Hoe deden jullie dat?

De wethouder haalde bouwstenen op bij de raads-

leden door ze in groepjes te laten discussiëren 

over enkele stellingen. In kleinere gesprekstafels 

gingen de raadsleden daarover in gesprek. 

Deze werkvorm leidde bij de start van de sessie 

wel tot wat vragen en onrust. Moniek: “Het is een 

proces waar we samen met de raad in moeten 

groeien. Heel fijn was dat we uiteindelijk aan de 

tafels goede inhoudelijke input hebben kunnen 

ophalen. Voor ons was dit een kans om tot 

verdieping te komen. Dat kan vervolgens leiden 

tot andere keuzes om subsidies te verdelen. Of 

het kan ertoe leiden dat er andere voorwaarden 

voor subsidies geformuleerd worden.” 

Belangrijkste vervolgstap?

Erika: “Nu staat de gemeente voor de taak om 

BURGERTOP
“Bij Velsen op Koers is echt geïnvesteerd om op 

diverse manieren de samenleving te betrekken 

en hen op democratische wijze mee te laten 

doen op onderwerpen, variërend van een 

barbecueplaats tot een complete burgertop.”

Bewoner
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afwegingen te maken over alle bouwstenen die we 

verzameld hebben. Dat is best lastig. Daarom 

organiseren we een cultuurtop, waarbij we de 

gezamenlijke wensen inventariseren en dieper 

ingaan op de knelpunten.” 

Moniek: “Er zijn onderdelen die iedereen belang-

rijk vindt, maar ook onderdelen waarover verschil-

lend gedacht wordt. De meeste knelpunten 

kennen we overigens wel. Muziekeducatie, ga je 

dat wel of niet financieren. Hoe richt je het in? Wat 

zijn de randvoorwaarden?” 

Tip voor collega’s?

“Het bedenken en inrichten van zo’n uitgebreid 

traject is best ingewikkeld”, vertellen ze. “We 

wisten bijvoorbeeld niet hoe we de enquête 

precies moesten inzetten. Met de interne kennis 

kwamen we tot een integraal plan. Je hoeft het 

niet allemaal zelf te weten, dus vraag andere 

mensen om mee te denken. Vorm een project-

groepje met verschillende expertises erin.”

Nog meer?

“Ga aan de slag en laat het hele proces niet te 

lang duren”, geven ze als extra tip. “We dachten 

eerst dat we te snel gingen. Maar die snelheid 

bleek juist prettig te zijn, want dan kom je heerlijk 

in de flow. Het is leuk dat collega’s en de wethou-

der sterk betrokken zijn. Elke keer mogen we nieu-

we stappen zetten. We moeten voortdurend 

nieuwe dingen opleveren of we ontvangen de 

resultaten van eerdere stappen. Dat levert elke 

keer een nieuw viermoment op. Zo hou je de 

energie vast.”

KOERSEN OP LANGE TERMIJN
“Betrokkenheid is lastig. De klagers staan vaak vooraan. Mensen die niets te 

klagen hebben en misschien zaken willen laten zoals ze zijn, verliezen daardoor 

hun stem. Ik ben tegen referenda, want dan stemt iedereen voor zichzelf en voor 

zijn portemonnee. Van bestuurders verwacht ik dat ze daarboven staan en 

kunnen koersen op de lange termijn.”

Bewoner

ERIKA DE JONG EN MONIEK ELLENBROEK:

‘Maak snelle stappen, zodat je de energie vasthoudt’
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VERHAAL 8

Bouwen aan Velsen 
én aan contact

Burgerparticipatie is voor veel 
gemeenten ‘een moetje’, signaleert 
Jasper Ravestijn, sinds januari 
actief als beleidsmedewerker  
wonen bij de gemeente Velsen. In 
zijn woorden: checklistparticipatie. 
Terwijl het echt anders kan. En 
eigenlijk ook moet!

Checklistparticipatie, wat is dat eigenlijk?

“Mijn vorige werkgever was een adviesbureau in 

Amsterdam, waarbij we vaak gevraagd werden 

om participatietrajecten voor gemeenten te 

organiseren. Het betrekken van belanghebbenden 

voelde voor deze gemeenten vaak als een ver-

plichting. Ze verwachtten niet dat er een goed 

idee uitkwam. Of ze dachten dat omwonenden 

toch niets willen veranderen. Een self fulfilling 

prophecy. 

Belanghebbenden voelen natuurlijk dat je geen 

echte aandacht hebt voor hun inbreng. Dan 

voelen zij zich ook niet geroepen om een inhou-

delijke bijdrage te leveren.” 

Hoe dan wel?

“Participatie is de nieuwe manier om kennis te 

vergaren. Het is daarom veel beter als je de 

mensen wel betrokken houdt. Niet door het 

verplichte lijstje af te vinken, maar door een 

langdurige relatie op te bouwen.

Haal op wat er lokaal speelt en maak aan de hand 

daarvan het plan. Dat kan heel interactief, bijvoor-

beeld met VR-brillen of een expositie. Of maak 

ontwerptafels met legostenen en andere bouw-

materialen. Maar gewoon een goed gesprek met 

alle belanghebbenden is ook al mooi, hoor!” 

Welke impact heeft de nieuwe Omgevingswet?

“In de nieuwe Omgevingswet heeft de gemeente 

veel vrijheid. Hoe je dat precies doet, staat veel 

minder scherp omschreven. Daar zit iets para-

doxaals in, want participatie staat centraal in de 

Omgevingswet.”

Hoe steek je participatie dan in?

“Dat is sterk afhankelijk van het onderwerp, want 

niet alles is geschikt voor participatie. Je hoeft 

echt niet alles te ‘participeren’, zoals de Structuur-

visie. Denk daarom eerst zelf na over wat en 

wanneer je dit wilt bespreken. 

Bij een nieuwbouwproject kun je juist burgers 

vanaf het begin erbij betrekken, bijvoorbeeld met 

stellingen en een presentatie van toekomstbeel-

den. Geef ook de grenzen van de zeggenschap 

aan. Je moet mensen niet de illusie geven dat zij 

alles bepalen, dus zorg ervoor dat je goed verant-

woordt wat je wel en niet doet. En zorg ervoor dat 

iedereen in het gemeentehuis van de gekozen 

aanpak weet, van raad en wethouder tot colle-

ga’s.”

Hoe betrek je de juiste mensen erbij?

“Zorg dat mensen iets kunnen verbeteren. Er dient 

voor hen wat te halen te zijn. Dat vraagt om 

VERANTWOORDELIJKHEID DELEN
“Samen nadenken over problemen en moge-

lijkheden en uitvoeren, lijkt me belangrijk om 

draagvlak te creëren en mensen medeverant-

woordelijk te maken om de omgeving in goede 

staat te houden. Besluiten kunnen het best 

genomen worden door een democratisch 

gekozen orgaan, ook omdat zij uiteindelijk 

verantwoordelijk gehouden worden voor  

financiën.”

Bewoner
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heldere en gerichte communicatie. Ook is 

langdurige betrokkenheid belangrijk. Houd niet 

alleen een participatiebijeenkomst, maar kom 

later ook terug om te vertellen wat je met de 

inbreng gedaan hebt. Vertel welke keuzes je 

hebt gemaakt.”

Voorbeeld?

“Voor de bouw van een nieuwe duurzame wijk 

‘Geworteld Wonen’ in Rijswijk hebben we eerst 

op de locatie een biologische markt georgani-

seerd. Zo bereikten we niet alleen de omwo-

nenden, maar ook mensen met een duurzaam-

heidsideaal. Het was een selecte en goed 

gemotiveerde groep, waarbij gedeeld eigenaar-

schap ontstond.

Een project in de duinen vraagt weer iets heel 

anders, dus je zoekt elke keer naar iets pas-

sends. Met een iets creatievere aanpak kom  

je daarmee een heel eind. Elke overheid is 

uiteindelijk in dienst van inwoners. Je moet de 

bewoners faciliteren om in alle informatie te 

voorzien.”

En levert het ook draagvlak op?

“Het krijgen van draagvlak is in mijn ogen nooit 

een doel op zich. Het doel is juist om de 

aanwezige kennis op te halen en daar het 

maximale uithalen, zodat het plan beter wordt 

en er een verantwoord afwegingskader voor 

beslissingen is.

Niet iedereen hoeft het er mee eens te zijn, 

maar je moet er wel naar streven dat iedereen 

er op zijn minst mee kan leven. De verduur-

zaming van woningen dient bijvoorbeeld toch 

uitgevoerd te worden, of er nu draagvlak is of 

niet. Het is namelijk een overstijgend maat-

schappelijk belang. Daar dient de gemeente 

eveneens voor te staan.” 

Waar mogen collega’s jou op bevragen?

“Allereerst denk ik graag mee over een creatie-

ve aanpak, die verder gaat dan een informatie-

avond. Ik heb een uitgebreid voorbeeldenboek 

beschikbaar. Ook denk ik graag mee over de 

manier hoe je langdurige communicatie in 

stand houdt. Als je een duurzame relatie 

opgebouwd hebt, vergroot je de welwillendheid 

bij burgers om mee te doen. En daarmee bouw 

je aan legitimiteit.”

AFVALCONTAINERS
“Veel inwoners wilden niet vier afvalcontainers in 

hun tuin of het paste simpelweg gewoon niet. Ik 

heb een enquête in mijn buurt gehouden en het 

resultaat aan de verantwoordelijke ambtenaar laten 

zien. Maar ja, de bakken waren al besteld. Het viel 

me vooral tegen dat de beste man mijn buurt niet 

kende en op een kaartje moest zoeken naar de 

gemeenschappelijke verzamelcontainers voor het 

afval. Hij had zich niet eens in onze buurt verdiept. 

Dat vind ik kwalijk.”

Bewoner

JASPER RAVESTIJN:

‘Geen 
checklist 
afwerken, 
maar kennis 
ophalen’
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DE AFGELOPEN MAANDEN

Een heleboel geparticipeer!

De gemeente heeft in 2018 tientallen keren 
meningen, ideeën of reacties van inwoners 
opgehaald. En bewoners namen vaak ook 
zelf het initiatief voor samenwerking. Een 
overzicht, dat vast niet compleet is en 
gelukkig nog dagelijks uitbreidt.

Om te weten wat er leeft zijn er in 2018 zeven 

digitale onderzoeken gedaan. Dit via het Burger-

panel, een Facebook Flitspeiling of als digitale 

enquête rond een thema in de buurt. Twee waren 

er lokaal gericht namelijk het parkeren in de 

Blauwe Zone in Santpoort-Noord en de herinrich-

ting van de Andreaweg. Andere onderzoeken 

waren gemeentebreed, zoals de input voor het 

nieuwe raadsakkoord. De onderzoeken leverden in 

totaal ruim 4.600 reacties op.

Daarnaast zijn er minimaal 90 bijeenkomsten 

georganiseerd, die te maken hadden met partici-

patie. In totaal zijn hiermee ruim 2.300 mensen 

bereikt. Niet bij alle bijeenkomsten is bekend 

hoeveel mensen erbij aanwezig waren. En er zijn 

vast bijeenkomsten geweest die niet in dit over-

zicht zijn opgenomen. 

De bijeenkomsten zijn te onderscheiden in drie 

typen:

1.  Met een informerend karakter, bijvoorbeeld 

over afvalinzameling of zonnepanelen.

2.  Met een vraag om mee te denken, zoals bij 

Parkenpraat, de inrichting van speelplekken, de 

herinrichting van het Van Poptaplantsoen 

(klankbordgroep) en de bewonersbijeenkomst 

bij Tata Steel over grafiet.

3.  Meedoen, waarbij het initiatief meestal bij de 

bewoners zelf ligt en de gemeente dit mogelijk 

maakt. Bijvoorbeeld het maken van een ‘social 

sofa’, diverse straat- en buurtfeesten of de 

beplanting van boomspiegels. 

Een bijzondere bijeenkomst was het Bedankdiner 

voor actieve bewoners, waar tientallen actieve 

bewoners van Velsen met elkaar en het bestuur in 

gesprek gingen rond een theatervoorstelling die 

ging over samenspel in Velsen.

De meeste ontmoetingen hadden betrekking op 

een bepaalde buurt of kern (zie het kaartje). 

Daarnaast hebben we over zeventien gemeente-

brede thema’s gesproken, zoals verduurzaming 

van panden voor VVE’s, de evenemententop, de 

energietransitie of mobiliteit. 

De opbrengsten van deze bijeenkomsten lopen 

sterk uiteen: van het vergroten van kennis bij 

inwoners over een specifiek onderwerp tot 

informatie voor het maken van gemeentelijk 

beleid. Of van ruimte vragen om iets te organise-

ren (bewonersinitiatieven) tot het inbrengen van 

lokale kennis om tot betere plannen te komen. 

Soms doen we dat in de vorm van een klankbord-

groep. 
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5
Driehuis 6

IJmuiden 

Zee- en Duinwijk

5
IJmuiden-West

13  IJmuiden-Noord 

11
IJmuiden (breed) 

11
Velsen-Noord

17
Gemeentebreed

3
Velsen-Zuid 

5
IJmuiden-

Zuid 

7
Santpoort-Noord

3
Santpoort-

Zuid

3
Spaarndammerpolder

12
Velserbroek 

Het aantal bijeenkomsten is verdeeld 
over de volgende woonkernen: 
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VERHAAL 9

Inventariseren wat
plannenmakers willen

Staat een initiatief nog in de kinderschoe-
nen of is het een compleet uitgewerkt plan? 
Met een participatie-instrument kun je  
toetsen waar de initiatiefnemers staan en 
wat de vervolgstappen zijn. Peter Bakker 
(beleids medewerker wonen) en zijn collega’s 
pasten het Kompas voor Initiatief met  
tevredenheid toe bij het initiatief voor  
een ouderenwoongroep in IJmuiden. 

Aanleiding?

Een aantal senioren wil een woongroep starten met 25 duurza-

me woningen, waar ze samen zelfstandig oud kunnen worden. 

Dat sluit aan op de wens van de politiek om mensen langer 

zelfstandig thuis te laten wonen. Maar hoe concreet was dit 

plan? 

De wethouder nodigde de initiatiefnemers uit voor een sessie 

op het gemeentehuis in het kader van het collegeprogramma. 

Ook ambtenaren van verschillende afdelingen schoven aan, 

onder wie de collega’s van wonen, ruimtelijk beleid en commu-

nicatie. Peter Bakker was één van hen. “We wilden laten zien 

dat we dit soort initiatieven als gemeente willen ondersteunen, 

maar ook inventariseren hoe zinvol dit idee is.”
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Wat is het Kompas voor Initiatief?

Aan de hand van dit kompas worden vijf terreinen in 

beeld gebracht: waarden (wat voegt het initiatief toe?), 

het draagvlak voor het initiatief (bijvoorbeeld in de 

omgeving), de visie van de politiek, wet- en regelgeving 

en financiën. En wat is het maatschappelijke doel of de 

urgentie? Zo ontstaat een breed overzicht van wensen, 

mogelijkheden en onderdelen waar nog aan gewerkt 

moet worden.

Waarom handig?

De initiatiefnemers van de woongroep hadden weinig 

ervaring met particulier opdrachtgeverschap. De ge-

meente wilde het initiatief wel ondersteunen, maar geen 

beloften doen die niet waar te maken zijn. “We faciliteren 

en geven waar nodig advies over een vervolgstap, maar 

we zijn niet de projectleider”, zegt Peter. 

Participatie wil niet meteen zeggen dat de initiatief-

nemers hun zin krijgen. Met name over de locatiekeuze 

wilde de gemeente de verwachtingen inperken. “De 

initiatiefnemers verwachten een locatie van de gemeen-

te, maar het is bepaald geen uitgemaakte zaak dat die er 

komt. We maken onze eigen afwegingen, waarbij we 

rekening houden met belangen vanuit verschillende 

beleidsvelden. Daarnaast zal een pand dan openbaar 

aanbesteed moeten worden. We doen in onze communi-

catie-uitingen daarom altijd een oproep om ook buiten 

het gemeentelijke vastgoed te kijken. Het kompas hielp 

om deze verwachtingen duidelijk te maken.”   

Zelf doen?

In dit geval leidde een externe begeleider het gesprek 

over alle onderdelen van het kompas. “Dat is prettig, 

want zij is onafhankelijk”, zegt Peter. “Ook hielp ze om 

het gesprek niet te laten verzanden in details. Ze had het 

vaker gedaan en wist waar ze heen wilde. Dit soort 

instrumenten hoeven we als ambtenaren dus niet  

allemaal zelf in de vingers te hebben.”

Hoe nu verder?

De gemeente kreeg een beter beeld van het initiatief. 

“We wachten nu op hun getekend programma van eisen. 

Aan de hand daarvan gaan we weer verder. Wat er dan 

gebeurt staat voor ons nog open.”

Aanrader?

“Het kompas helpt mensen om een plan verder uit te 

werken. Soms staat een plan helemaal nog in de kinder-

schoenen. Dan komen de deelnemers niet verder dan het 

uitwerken van de waarden, vertelde de begeleidster na 

afloop. Deze initiatiefnemers waren verder gevorderd. Zij 

hebben er ook wat aan om de plannen aan te scherpen.”

PETER BAKKER:

‘Participatiekompas helpt om een initiatief te verhelderen’

INVLOED VOOR  
STRAATCOMITÉ
“Onze straat zou worden 

geherprofileerd, waarbij de 

kastanjebomen weg moes-

ten. Ons straatcomité is 

ruim betrokken geweest en 

heeft invloed kunnen 

uitoefenen op de plannen: 

het inschakelen van een 

bomenconsulent, het 

hergebruik van straat-

klinkers en fraaiere stoep-

tegels.”

Bewoner
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VERHAAL 10

Ruimte geven aan  
veel varianten

Bewoners willen duidelijkheid over  
het proces: hoeveel invloed kunnen 
ze precies uitoefenen, waar en 
wanneer? Wie daar veel aandacht 
aan besteedt, wint de harten, weet 
Annemieke Wijnakker (proces-
begeleider Pontplein bij Openbare 
Werken).

Jullie kregen tientallen aanmeldingen van 

mensen om mee te praten over Het Pontplein, 

iedereen had het erover! Wat gebeurde er?

“Het Pontplein gaat flink op de schop, omdat de 

verkeersdoorstroming verbeterd moet worden. 

Daar heeft iedereen in IJmuiden wel een mening 

over. We waren echt op zoek naar de blik van de 

weggebruiker, niet naar de visie van een belan-

genorganisatie. Mensen werden daarom nadruk-

kelijk uitgenodigd om hun persoonlijke mening te 

geven.”

Hoe pakten jullie deze gesprekken aan?

“De mensen kregen eerst uitleg over acht mogelij-

ke oplossingen voor de herinrichting. Vervolgens 

hebben we in kleinere groepjes de tekeningen op 

tafel gelegd en al hun opmerkingen en ideeën 

opgeschreven.

Bij een volgende stap wil het college de acht 

varianten terugbrengen naar een kleiner aantal. 

Daarover gingen we opnieuw in overleg met alle 

betrokkenen. Wat zouden ze doen als er geen 

financiële beperkingen zijn? Maar ook: wat dient 

er minimaal te gebeuren voor de goede verkeers-

doorstroming? 

Door deze kwesties te bespreken, maken we 

meteen duidelijk met welke afwegingen wij als 

gemeente te maken hebben. We zijn immers niet 

alleen met weggebruikers in gesprek, maar ook 

met veel andere stakeholders.”

Dominante gesprekspartners?

“Mensen die zich het meest laten horen, zijn vaak 

de meest betrokken deelnemers met hart voor de 

wijk. Dat merkte ik eerder bij het Kennemerplein 

en Van Poptaplantsoen, waar ik procesbegeleider 

was. De bewonersvereniging was fel tegen het 

raadsbesluit om de weg door te steken door het 

plantsoen tussen de Julianakade en de Homburg-

straat. De ramen in de wijk hingen vol met pam-

fletten. Dat raadsbesluit kon niet meer worden 

teruggedraaid. Wel konden we samen nadenken 

hoe we het gebied dan gingen inrichten. We 

wilden veel aandacht besteden aan de omgeving, 

want we willen echt iets maken waar iedereen blij 

van wordt. Ondanks alle verschillende belangen 

hielden we uiteindelijk één ontwerp over. Dat was 

gaaf.”

Wanneer doe je zo’n uitgebreid participatie-

traject?

“Je gaat eerst de stemming peilen in de buurt.  

Als ergens al enorm veel onvrede heerst of veel 

tegenstrijdige belangen zijn, dan moet je daarover 

samen in gesprek. Als dat niet zo is, dan kun je het 

kleiner houden.

KLANKBORDGROEP
“Bij de herinrichting Van Popta plantsoen 

heeft de gemeente een klankbordgroep van 

omwonenden ingesteld. Die heeft heel goed 

gewerkt. De deelnemers hebben veel invloed 

gehad bij het tot stand komen van de 

conceptplannen. Dit heeft zeker bijgedragen 

aan de acceptatie van het uiteindelijke 

ontwerp.”

Bewoner
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Nog voor de bijeenkomst over de doorsteek in het 

Homburgplantsoen hadden we een mevrouw aan 

tafel gevraagd voor een kennismakingsgesprek. 

Zij was heel erg gekant tegen de doorsteek en 

had niet verwacht dat we nog met haar wilden 

praten. Uiteindelijk was ze enorm positief over het 

plan. Ook de bewonersvereniging was enorm blij 

met het proces. Er waren nauwelijks wijzigings-

voorstellen. Heel intensief, deze werkwijze. Maar 

ook ontzettend tof.”

Hoe bereik je zo’n omslag?

“Mensen hebben vaak al een bepaald beeld van 

het traject. Ze denken dat alles al besloten is of 

dat er toch niets met hun inbreng gedaan wordt. 

Leg daarom op de allereerste avond heel goed uit 

wat de bedoeling is van zo’n participatiebijeen-

komst. Zet de toon goed neer. Betrek mensen er 

vroeg bij en geef veel inzicht in het proces. 

Mensen willen precies weten wanneer ze mee 

kunnen denken, hoeveel invloed ze kunnen 

uitoefenen en wanneer ze bezwaar kunnen maken. 

Als die stappen niet duidelijk zijn, dan worden 

mensen onrustig. Leg ook alle opmerkingen van 

mensen goed vast en geef helder aan hoe de 

gemeente hier uiteindelijk mee omgaat.

Doe je dat goed, dan kan er al snel een positieve 

sfeer ontstaan. Het is ontzettend leuk om mensen 

met elkaar in discussie te horen gaan. Ze merken 

dat er enorm veel verschillende meningen en 

belangen zijn. En ze begrijpen dan ook dat de 

gemeente zijn best doet om iets te ontwerpen 

waar iedereen echt blij mee is.”

ANNEMIEKE WIJNAKKER:

‘Zet op de allereerste bijeenkomst de toon goed neer’
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VERHAAL 11

Samenspelen met de raad, 
de burgers en de regio

Als griffier helpt Ruurd Palstra 
om het samenspel tussen raad, 
college, samenleving en ambtelijke 
organisatie te verbeteren. Wat gaat 
er goed en wat kan nog beter?

Wat was voor jou een mijlpaal in het samenspel 

met de raad?

“Zonder twijfel het raadsakkoord. Daarin hebben 

we de raadsleden expliciet gevraagd hoe we het 

democratisch samenspel met de samenleving 

bevorderen, evenals het interne samenspel met de 

organisatie en de regio. 

Een heel belangrijk element uit het raadsakkoord 

is de wijze waarop de raad wil werken: in de raad 

met elkaar, tussen raad, college en organisatie en 

uiteraard met inwoners. Dat de raadsleden daar-

over een gezamenlijk uitgangspunt hebben 

bepaald is een van de belangrijkste elementen.”

Waarom is het raadakkoord zo belangrijk?

“Het akkoord geeft rust over inhoudelijke vraag-

stukken: een cruciale voorwaarde om open te 

staan voor ideeën uit de samenleving en de 

dialoog aan te gaan. Zo onderkent iedereen in het 

akkoord dat betaalbaar wonen een belangrijk 

thema is. Dat helpt om de energie vast te houden 

en goed geïnformeerd het debat aan te gaan hoe 

dit te realiseren.

De raad neemt ook zelf allerlei initiatieven. Zo 

hebben ze mensen uitgenodigd om te praten over 

het beleid voor lesbische vrouwen, homoseksuele 

mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse-

personen (LHBTI). Zo’n initiatief helpt om bewust 

en daadwerkelijk het gesprek te voeren en meer 

van buiten naar binnen te werken.”

Wat kan beter? 

“We willen ook ruimte voor andere werkvormen, 

zoals zeepkistenbijeenkomsten of Lagerhuisde-

batten. Zolang het over ideeën bedenken gaat, 

zijn deze werkvormen erg goed. Deze werkvor-

men helpen om beelden en meningen te delen. 

Maar als het over besluitvorming gaat, gaan er 

ook andere krachten spelen. Als bewoners het 

bijvoorbeeld niet eens zijn over plannen in hun 

‘achtertuin’, moeten zij ook goed de gelegenheid 

krijgen hun bezwaren neer te leggen. We moeten 

bovendien ruimte geven aan de voorstanders van 

een plan, die meestal niet goed zichtbaar zijn.”

Hoe dan wel?

“Het draait allemaal om goede interne samenwer-

king. Als bewoners al vier keer een enquête 

hebben ontvangen over hun buurt, maar het leidt 

niet tot anders handelen van de gemeente, dan 

wordt het een vijfde keer niet meer serieus 

genomen. 

Geef scherp aan wat je met de ideeën en menin-

gen gaat doen. Zo niet, dan gooi je je eigen glazen 

in. Niet alleen voor je eigen onderwerp, maar ook 

voor de rest van de gemeentelijke organisatie.”

Wat betekenen de ambities van de raad voor  

de manier van werken van de gemeentelijke 

organisatie?

“De raad wil zelf een klimaatakkoord opstarten en 

daarbij het proces bepalen. Dan is de vraag voor 

de gemeentelijke organisatie hoe ze daarbij de 

NIET SAMEN TAKEN UITVOEREN
“Mijn beeld van democratie is dat ik mensen 

kies die ik competent acht om de gemeente te 

besturen. Ruggenspraak vind ik goed, commu-

nicatie over genomen besluiten ook. Maar het 

samen uitvoeren van taken, daar geloof ik niet 

zo in. Ikzelf en mijn meeste vrienden hebben 

drukke banen en een gezin.”

Bewoner
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raad kunnen ondersteunen. De raad heeft keihard 

de ambtelijke expertise nodig. 

Dat is aftasten, juist bij opdrachten die zo integraal 

geformuleerd zijn als een klimaatakkoord. Dit gaat 

van zonnepanelen tot luchtkwaliteit. Klimaat heeft 

veel raakvlakken met verschillende afdelingen. 

Er wordt hier in Velsen heel hard gewerkt, maar je 

kunt je energie maar een keer inzetten. Die inzet 

gebeurt nu niet altijd gestructureerd. Dat vraagt om 

een goede interne discussie hoe we in gezamenlijk-

heid op onze doelen sturen en hoe we die concreet 

maken.”

Wat helpt bij een heldere rolverdeling?

“Dat kan bijvoorbeeld in de rollen van opdracht-

gever en opdrachtnemer. Als griffie spelen we een 

rol in het scherp krijgen van het opdrachtgever-

schap van de raad: wat vragen raadsleden nu echt 

in een motie aan het college? Dan kan het college 

het ook beter uitvoeren.

Laatst hadden we in dit kader een leuke discussie 

over wie nu de hoeder is van de democratie en van 

de rechtstaat. Misschien is de raad allereerst de 

hoeder van de democratie, terwijl het college en de 

organisatie juist meer de hoeder van de rechtstaat 

zijn. Zij zorgen dat iedereen gehoord wordt, houden 

rechten en plichten in de gaten en zorgen voor 

handhaving. Dat vond ik een mooie invalshoek.”

OPLETTEN: 
HIER WIL DE RAAD BIJ ZIJN!
Onze raad gaat over alles, maar 

vindt een aantal thema’s extra 

belangrijk. Werk je aan een van deze 

thema’s? Zoek dan nog sneller de 

griffie op – voor goed intern samen-

spel!

Er zijn drie thema’s waar raadsleden 

zelf actief willen zijn om het samen-

spel vorm te geven – dus meewerken 

in participatie en contact hebben met 

belanghebbenden en betrokken. 

Daarvoor moet de organisatie een 

goed ontwerp maken.

•  de klimaatagenda (waarbij  

natuurlijk ook het groenstructuur-

plan en de regionale Energie 

Strategie wordt meegenomen) (in 

2019)

•  de omgevingsvisie (waarbij 

rekening wordt gehouden met de 

leidraad Openbare Ruimte en het 

wijkgericht werken) (in 2019)

•  de nieuwe Visie op Velsen (inclu-

sief nieuwe impulsprojecten) (in 

2020).

Aan twee thema’s’ geeft de raad 

daarnaast bijzondere prioriteit: de 

woonvisie en de samenwerking in 

de IJmond. Over deze onderwerpen 

wil de raad relatief vaak geïnfor-

meerd en betrokken worden door het 

college.

RUURD PALSTRA, GRIFFIER:

‘Rust in de raad 
is cruciale voor-
waarde voor  
dialoog met de 
samenleving’
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VERHAAL 12

Zelf kiezen voor  
nieuwe bomen

De goede bomen laten staan en 
aanvullen met nieuwe bomen of 
alle bomen vervangen door nieuwe 
exemplaren? De gemeente besloot 
deze keuze voor te leggen aan de 
bewoners van de Brederoodseweg 
in Santpoort-Zuid via een straatre-
ferendum. Ook kreeg de gemeente 
nogmaals de kans om de opties te 
verhelderen.

Wat was de aanleiding?

Vanwege de herinrichting van de Brederoodseweg 

tot 30-kilometerzone moest er een besluit geno-

men worden over de bomen. In deze laan staan 

veel bomen met een korte levensverwachting, 

 die sowieso gerooid moeten worden. Maar wat 

gebeurde er met de andere bomen?

In het eerdere inspraaktraject waren al vier 

varianten voorgelegd aan de bewoners om de 

straat anders in te richten. Daarbij hadden bewo-

ners een vijfde variant naar voren geschoven, die 

door 44 huishoudens ondertekend was. De 

gemeente had deze variant verworpen. 

PATRICK DE JONG:

‘We kregen  
bij het straat-
referendum de 
kans om onze 
aanpak te  
verhelderen’
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“Aan de indieners hadden we uitgelegd dat dit 

voorstel om verkeerstechnische redenen niet 

mogelijk was”, vertelt Patrick de Jong (project-

leider civiel Openbare Werken). “Maar de mede- 

ondertekenaars hadden die uitleg nooit gehoord, 

omdat wij alleen met de indieners in gesprek zijn 

gegaan.”

En toen?

Het college van b en w stelde het ontwerp vast 

waarbij alle bomen gekapt zouden worden. Hier 

had de gemeente het formeel bij kunnen houden. 

Maar het kappen van de bomen leverde veel weer-

stand op bij de bewoners. 

De gemeente besloot daarom twee varianten 

nogmaals aan de bewoners voor te leggen via een 

straatreferendum. Ofwel de bomen met een korte 

levensverwachting rooien en de andere bomen 

laten staan, ofwel alle bomen in de laan rooien  

en zo de mogelijkheid creëren voor een samen-

hangende nieuwe laan. “We vonden het belangrijk 

om de bewoners hier nogmaals bij te betrekken, 

omdat we nu wellicht een ander beeld konden 

geven over onze inzet.”

Hoe pakte het uit?

Op een bewonersavond gaf Patrick nogmaals een 

toelichting op de twee keuzemogelijkheden en de 

verschillen. “We dachten dat we een simpele 

overzichtstekening gestuurd hadden van de 

nieuwe inrichting met de bomen. Maar op deze 

avond bleek dat onze tekening voor verschillende 

bewoners niet helemaal duidelijk was. Voor ons is 

het fijn om de verwachtingen te verhelderen en 

ons verhaal te houden. Dat is gelukt.”

Hoe ging het referendum in zijn werk?

De bewoners konden tot 7 januari hun stem 

uitbrengen. Ieder huishouden kreeg daarvoor een 

brief met een unieke code. “Dat werkte prima”, 

zegt Patrick. “Wellicht is het een volgende keer 

handig om de hele stemming online te laten 

plaatsvinden, maar dat kon nu nog niet.”

Opbrengst?

Het referendum leefde erg, merkte Patrick aan de 

telefoontjes en e-mails. “Het referendum hielp 

enorm om de betrokkenheid van de burgers te 

versterken. Ik ben daarom blij dat we nogmaals bij 

de bewoners teruggekomen zijn om hen de 

definitieve keuze voor te leggen. Als gemeente 

hebben we alles gedaan om bewoners bij de 

herinrichting te betrekken.”

De uitslag is een heldere keuze: de variant voor 

het behoud van enkele bestaande bomen geniet 

verreweg de voorkeur. Het college van b en w 

heeft deze keuze inmiddels vastgesteld.

Aanrader?

Wanneer is een straatreferendum een aanrader? 

“Je doet het als je een keuze hebt tussen twee 

dingen”, zegt Patrick. “Wij hadden als gemeente 

echt geen voorkeur voor een van de varianten, 

want ons eerste doel was een verkeersveilige 

inrichting van de straat. Dan is het perfect om de 

keuze aan bewoners te laten.” 

ONZINNIG BESLUIT
“In de P.C. Hooftlaan laat men drie 

oude bomen staan op verzoek van 

de bewoners. Democratisch gezien 

vast een goed besluit! Over een 

aantal jaren moeten deze drie 

overgebleven bomen alsnog 

gekapt worden. Dan is er weer 

een kale plek in de straat. Dan 

hebben dezelfde bewoners weer 

een probleem. 

Dit is een voorbeeld van democra-

tische besluitvorming, waarbij de 

gemeente de oren naar de wensen 

van de bewoners laat hangen. 

Maar naar de toekomst bekeken 

heeft men een onzinnig besluit 

genomen.”

Bewoner

ONLINE KAN ER NU VEEL MEER!
Patrick kluste zijn straatreferen-

dum nog zelf in elkaar, maar dat 

hoeft niet meer. We hebben heel 

binnenkort de beschikking over 

veel meer handige online moge-

lijkheden voor participatie. Van 

online enquete tot discussie: op 

ons nieuwe e-participatieplatform 

kun je dat makkelijk doen. 

Wethouders gaan er vast naar 

vragen :) en team communicatie 

kan je er dan goed bij helpen.
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CRITERIA VOOR HET AFWEGEN:

Samenspelen, meer en vaker?
MEER EN VAKER CONTACT ALS… 

• er belangentegenstellingen zijn (conflict)

• de keuzes een grote impact hebben 

• de keuzes veel mensen raken

• de besluiten die de gemeente neemt of dingen die 

je gaat doen, lang doorwerken (lange termijnen)

• er (nog) keuzes zijn te maken (dat betekent: 

voorstellen en plannen voorleggen die nog niet af 

zijn, juist niet wachten op het moment dat ze ‘klaar’ 

zijn)

• je expertise of ervaringsdeskundigheid van anderen 

nodig hebt

• de opgave complex is

• het krachtenveld ingewikkeld is

• je het onderlinge contact tussen bewoners en/of 

organisaties ermee kunt bevorderen (kortsluiting 

organiseren en ertussenuit gaan)

• je wilt (of moet) werken aan het vertrouwen in de 

gemeentelijke organisatie of het bestuur (publieke 

opinie)

• je keuze of uitvoering dichtbij is en de directe 

leefomgeving van mensen betreft (kan zowel 

ruimtelijk, sociaal als economisch zijn)

• je niet zeker weet of je keuze wel draagvlak heeft 

(de uitkomst van het proces moet dan natuurlijk 

ook kunnen zijn: we doen het niet, of anders)

• bewoners er duidelijk om vragen om op meer 

plekken in het proces te kunnen meedoen

• je de kracht van de gemeenschap wilt verstevigen  

(community building)

Meer en vaker samenspel 
met bewoners, dat kost tijd 
(en ook geld). Die is helaas 
niet oneindig; tijd van  
bewoners, en die van de 
organisatie en het bestuur. 
Daarom is het goed bewus-
ter af te wegen wanneer je 
meer en vaker bewoners 
opzoekt en ‘gaat participe-
ren’. De raad stelde de vol-
gende wegingscriteria op.
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EN DAN NOG WAT:
 

• Je kunt altijd eerder contact zoeken dan je nu doet.

• De criteria zijn geen simpel afvinklijstje, maar 

vragen om een afweging.

• Door als gemeente te besluiten tot meer keuze-

ruimte, tijd, geld of zeggenschap, kun je participatie 

mogelijk maken. Soms is dat een organisatorische 

afweging, soms een bestuurlijke en soms ook een 

politieke. 

• Het krachtenveld verschilt per fase (opgave/kans, 

voorbereiding, besluit, uitvoering & beheer, evalua-

tie). In de aanloop naar de volgende fase is er dus 

steeds opnieuw een afweging te maken.

• Als de afweging voor de huidige fase is om partici-

patie minder (groot) op te tuigen of niet in gesprek 

te gaan, is het des te belangrijker om in een volgen-

de fase (achteraf) open en breed te verantwoorden. 

• Ingewikkeld of ‘technisch’ is geen reden om parti-

cipatie niet te doen, maar een reden om het zorg-

vuldiger te doen.

• ‘Draagvlak creëren’ is een gevaarlijk begrip, omdat 

het risico bestaat dat je dan slechts de mensen 

opzoekt die het met je eens zijn en al dan niet 

onbewust de tegengeluiden niet hoort. Streef liever 

naar legitimiteit voor keuzes: door de wijsheid van 

de minderheid, de tegenmacht of ondervertegen-

woordigde bewoners of belangen op te zoeken of 

onder de aandacht te brengen.

• Conflict en gedoe zijn vaak een symptoom van 

democratie. Als je die ziet als een reden voor 

contact (eropaf), dan getuigt dat van democratische 

kracht. Conflicten uit de weg gaan (‘geen gedoe 

graag’ of ‘zeg dat nog maar niet, dat gaat niet goed 

vallen..!’), dat kan voor minder democratie zorgen.

MINDER GROOT OPTUIGEN ALS:

• het krachtenveld heel simpel, klein of overzichtelijk is (dan kun je 

gewoon een rondje bellen)

• het nauwelijks impact heeft

• je niet nieuwsgierig (meer) bent

• tijd en geld er niet of niet voldoende zijn

• er een crisissituatie is

• er wettelijk geen ruimte is (lever de wetstekst erbij waar dat in 

staat)

• het bestuur geen ruimte geeft (bijvoorbeeld doordat daarover 

afspraken zijn of het bestuur een keuze maakte waar ze niet vanaf 

wil wijken) (dit kan ook een hogere overheid zijn)
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VERHAAL 13

Met een enquête langs 
de deuren lopen

In Velsen-Noord geven wijkbewo-
ners via een enquête aan hoe het 
groengebied bij de Andreaweg 
opnieuw wordt ingericht. Ook 
halen vrijwilligers langs de deuren 
steekproefsgewijs de wensen van 
bewoners op. Projectvoorbereider 
Groen Maikel Plug: “Direct contact 
maakt het verschil.”

Wat was de aanleiding?

Tussen de Andreaweg, Rijk de Waalweg en de 

Wijkerstraatweg in Velsen-Noord zijn vorig jaar 81 

populieren gekapt. De afbrekende takken leverden 

te veel risico’s op. Die bomenkap leidde tot nogal 

wat rumoer bij bewoners. De gemeente wilde 

daarom de bewoners bij de nieuwe inrichting en 

herplanting veel inspraak geven. Wordt het een 

wandelpark of iets anders? 

Hoe?

Samen met de afdeling communicatie werkte 

Maikel Plug (projectvoorbereider Groen bij 

Openbare Werken) een plan uit om zoveel moge-

lijk bewoners te bereiken. Een uitdaging, want er 

zijn veel verschillende culturen in de wijk. Niet 

iedereen beheerst de taal voldoende of leest een 

brief van de gemeente.

Bewoners kunnen nu via een korte digitale vra-

genlijst hun wensen aangeven. Plaatjes geven de 

mogelijkheden weer: een ruig groengebied of een 

keurig onderhouden plantsoen? Robuuste beplan-

ting of een moderne en strakke inrichting?

Ook gaat de gemeente steekproefsgewijs langs 

de deuren om deze vragenlijst met de bewoners 

door te nemen. Daarvoor werkt de gemeente 

samen met woningbedrijf Velsen uit de Gilden-

buurt, die hiervoor vrijwilligers beschikbaar heeft. 

En dan?

Buurtbewoners kunnen via deze enquête ook 

zichzelf aanmelden als zij hierover met de ge-

meente in gesprek willen. “Op basis van de 

uitkomsten maken we een paar schetsontwerpen 

die we opnieuw met deze buurtbewoners bespre-

ken”, zegt Maikel. “Zo werken we toe naar één 

ontwerp. Dit gaat dan voor de zomer de formele 

inspraak in, zodat iedereen hier nog op kan 

reageren.” 

De gemeente voert de werkzaamheden eind van 

dit jaar uit. Buurtbewoners kunnen hier dan ook 

zelf actief aan meewerken.

Waarom is dit belangrijk?

“Het gaat over een vrij groot gebied, dat het 

aangezicht van Velsen-Noord vormt”, zegt Maikel. 

“Bij zo’n gebied wil je goed kijken naar de moge-

lijkheden. We hebben wel kaders waar we ons als 

gemeente aan moeten houden. Maar voor de rest 

laten we het over aan de bewoners. Het is heel fijn 

om dit in samenwerking met bewoners te doen. 

GEVAARLIJKE VERKEERSPUNTEN
“Als buurtbewoner ben ik twee avonden 

aangeschoven om te praten over de aanrij-

ding met een auto, waarbij een snorfietser om 

het leven was gekomen. Dat was op verzoek 

van de gemeente. Samen met een extern 

bedrijf en enkele ambtenaren hebben we 

diverse gevaarlijke verkeerssituaties onder de 

loep genomen. Dat deden we naar aanleiding 

van een eerder ingevulde enquête. Het was 

een nuttige en open dialoog, waarbij diverse 

opties ook in de praktijk uitgevoerd zijn.”

Bewoner
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Soms zorgt dit voor oponthoud, want het vraagt 

wel tijd. Maar uiteindelijk realiseren we iets waar 

bewoners tevreden mee zijn. Dat geeft voldoe-

ning.”

Hoe pakt het uit?

In totaal hebben 537 huishoudens in Velsen-Noord 

een brief gekregen. Ook worden de bewoners 

regelmatig op de hoogte gehouden van de 

voortgang via een nieuwsbrief. 

Maikel wil de uitslag van de enquête in ieder geval 

nogmaals voorleggen aan de bewoners op een 

nieuwe bijeenkomst. Daarbij wil hij drie schetsont-

werpen laten zien. Een digitale meting maakt 

vervolgens zichtbaar welke voorkeur de bewoners 

hebben uitgesproken.

Wat nog meer?

Door direct met bewoners in contact te treden 

kun je soms sneller knelpunten oplossen, vindt 

Maikel. “In een andere wijk had een bewoner het 

initiatief genomen om een extra voetbalveldje in 

te richten. Ik had een mail kunnen sturen met 

allerlei beperkingen, waarmee de man rekening 

moest houden. Maar dat lijkt een negatief advies, 

omdat we dan vooral opsommen wat er niet kan. 

Dat kan anders uitgelegd worden dan wij bedoe-

len.”

Maikel ging daarom ter plekke kijken en gaf de 

bewoner tips hoe hij zijn voorstel het beste kon 

inkleden. “Als hij het op die manier zou doen, 

kunnen wij het als gemeente gemakkelijk over-

nemen. Als je direct met mensen in contact treedt, 

dan maak je daarmee het verschil.”

MAIKEL PLUG:

‘Direct  
contact  
maakt het 
verschil’

ONGEVRAAGDE LAADPAAL
“Er wordt ongevraagd een laadpaal neergezet, die nauwelijks wordt gebruikt. 

Als je verzoekt om verwijdering omdat hier een kostbare parkeerplek verloren is 

gegaan, dan zegt de gemeente: we doen het lekker toch. Als je bij de gemeente 

een verbouwingsplan indient dan ben je aan volstrekte willekeur overgeleverd. 

Argumenten tellen niet, de ambtenaar in kwestie heeft gewoon een eigen oordeel 

en er valt niet over aan te tornen.”

Bewoner
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VERHAAL 14

Geen rechtbankje spelen, 
maar in gesprek gaan

Beroep- en bezwaarschriften vloeien 
vaak voort uit gebrekkige communica-
tie. Bij de behandeling van bezwaar-
schriften in Velsen komen alle partijen 
bij elkaar om de overwegingen toe te 
lichten, adviezen te geven en vooral  
om te luisteren. Het resultaat: bezwaar-
makers gaan vaak met nieuwe aan-
knopingspunten de deur uit.

Wat is de aanpak bij de behandeling van bezwaar?

Op de hoorzittingen worden zowel bezwaren voor 

uitkeringen en Wmo als voor vergunningen en dergelijke 

behandeld. De behandelend ambtenaar van Algemene 

Zaken nodigt hiervoor niet alleen de bezwaarmakers uit, 

maar ook de afdeling die verantwoordelijk is voor het 

besluit. Het doel is een open dialoog tussen de gemeente 

en de bezwaarmakers om toelichtingen te geven en 

direct op elkaar te reageren. 

Bijzonder?

“De Velsense aanpak is behoorlijk zeldzaam”, zegt Pieter 

de Goede, externe voorzitter bij de hoorzittingen. “De 

meeste gemeenten hebben een externe hoor- en advies-
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commissie, die vaak geneigd zijn om rechtbankje te 

spelen. De partijen gaan zich vaak formeler gedragen. 

Velsen behandelt de zaken intern, met mij als externe 

voorzitter. Ik heb daarbij een technische rol, leid het 

gesprek en heb al mijn antennes aanstaan. Soms is het al 

voldoende om het probleem te verhelderen of een 

besluit uit te leggen.”

 

Hoe pakt het uit?

“Het is een prettige en effectieve manier om direct in 

contact te komen met alle betrokkenen”, vindt Pieter de 

Goede. “De betrokkenen gaan op een informele manier 

met elkaar in gesprek. We vragen wat er nog meer speelt 

en hoe het in de toekomst verder gaat. Het werkt goed 

om mensen echt hun verhaal te laten doen. De ambtena-

ren zijn bereid om te luisteren en hebben niet het gevoel 

dat ze hun besluit moeten verdedigen. Dat geeft een 

merkbaar gevoel van ontspanning.”

Wat vindt een van de collega’s ervan?

Elvin Kuijl (consulent Werk, Inkomen en Zorg) is regel-

matig aanwezig bij de hoorzittingen, omdat hij namens 

zijn afdeling ook de juridische beoordelingen doet. Hij 

noemt de zittingen interessant en uitdagend. “We 

hebben te maken met wet- en regelgeving, het belang 

van het college én het belang van de klant. Dat kan 

ingewikkeld zijn. Samen kijken we of er een goed besluit 

genomen is. En zo niet, dan kijken we naar andere 

oplossingen voor de klant. Het is een van de leukste 

onderdelen van mijn functie.”

Succesfactor?

“De setting maakt het grote verschil”, zegt Pieter de 

Goede. “Je hoeft als medewerker niet meteen het 

antwoord te weten op de vraag, maar je mag ook iets 

uitzoeken. Ook is het belangrijk hoe je communiceert, 

zowel de woorden als je non-verbale reacties. Als je vaak 

zucht of zegt ‘ik zeg het nog maar een keer’, dan roept 

dat een tegenreactie op bij de andere aanwezigen.” 

Het draait allemaal om luisteren en empathie tonen. “De 

bezwaarmakers zitten vaak in een beperkte situatie die 

ze niet kunnen veranderen. Dat betekent dat we ons echt 

dienen te verdiepen in wat deze persoon wil zeggen. 

Waarom is de irritatie zo hoog opgelopen? Waarom zegt 

de bezwaarmaker tien keer hetzelfde? We geven hen 

onverdeelde aandacht.” 

Resultaat?

“De bezwaarmakers hebben vaak het idee dat ze ge-

hoord zijn”, zegt Pieter. “Sommige beschikkingen klinken 

voor de mensen als abracadabra of zijn onlogisch 

opgeschreven. Na een toelichting is er vaak meer begrip 

voor het besluit. Soms trekken ze hun bezwaar in als ze 

de reden van het besluit beter begrijpen.”

Nog een winstpunt: alle aangeschoven personen denken 

mee om een oplossing te vinden voor de problemen. Dat 

kan ook een doorverwijzing zijn, een tip voor een aan-

vraag bij een fonds of het advies om aan te kloppen bij 

de bedrijfsarts. “Ook als we het bezwaar ongegrond 

verklaren, gaan ze met een nieuw perspectief de deur 

uit”, zegt Pieter. “We zien dat daarmee het vertrouwen 

terugkeert in de gemeente.”

PIETER DE GOEDE:

‘Het probleem van bezwaarmakers 
verhelderen is vaak al genoeg’

HEFFING VOOR  
GARAGEBOXEN
“Enkele jaren geleden 

moesten wij ineens afval-

waterheffing gaan betalen 

over de garageboxen. Als de 

boxen op dezelfde kavel staan 

als het woonhuis wordt geen 

extra heffing geheven. 

Gesprekken en toezeggingen 

van de wethouder hebben 

niets opgeleverd om deze 

oneerlijke situatie op te 

lossen. Gewoon niks doen, 

lijkt dan het devies van de 

gemeente. Dan haken de 

bewoners wel af.”

Bewoner

HELDERE INFORMATIE
“De asfaltering van de 

Zeeweg/Heerenduinweg en 

de aanleg van de rotonde 

werd via de lokale bladen 

helder aangekondigd en 

toegelicht. Voor de direct 

betrokken bewoners werd 

een informatieavond gehou-

den met ruime gelegenheid 

voor vragen en inspraak. 

Tijdens de werkzaamheden 

was ook contact en gelegen-

heid voor inspraak. Zeer 

goed gedaan.”

Bewoner
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AFSCHEIDSCOLUMN MICHIEL PIJPERS

Call cousin Vinnie
Toen ik 10 jaar was, speelde ik 
computerspellen. Drie spellen 
speelde ik erg graag: Rollercoaster 
Tycoon, Need for Speed en  
SimCity 3000 – vroeger hadden 
computerspellen gewoon  
begrijpelijke namen. 

Na de middelbare school moest ik een studie-

keuze maken. Bij de open dag van Ruimtelijke 

Ordening stonden computers met SimCity. Dat 

herkende ik direct, dus ben ik dat maar gaan 

studeren. Dit natuurlijk mede gelet op het feit 

dat er weinig vraag is naar pretparkdirecteuren 

en ik ook bijzonder slecht ben in autorijden 

(iedereen die me wel eens heeft zien rijden in 

mijn rode racemonster kan dat beamen). 

Ik beken: het spel SimCity heeft mij gevormd in 

de manier hoe ik uitvoering geef aan ruimtelijke 

ordening. Het spel leert je dat je bijvoorbeeld 

geen woningen bouwt op een industrieterrein. 

Dat is ongezond voor de mensen, waardoor je 

weer meer geld kwijt bent aan medische 

kosten. Door de alleszeggende smileys die 

direct in beeld verschijnen – in dit geval van een 

ziek poppetje – weet je direct dat dit niet de 

bedoeling is. Een ander voorbeeld is dat je leert 

hoe verkeersstromen werken. Het is bijvoor-

beeld funest om één van de twee wegen over 

een kanaal te leggen.

Je leert ook om met adviseurs en bewoners  

om te gaan. Te pas en te onpas poppen er 

schermpjes op waarin wordt gevraagd om 

bijvoorbeeld geld voor het bouwen van een 

bibliotheek, het ver hogen van de lonen van 

bus chauffeurs om een staking te voorkomen of 

het instellen van een volledig rookverbod. Het is 

natuurlijk het makkelijkst om met alle adviezen 

en verzoeken in te stemmen. 

Het resultaat, zo heb ik geleerd toen ik de 

populaire burgemeester wilde uithangen, is  

dat nog steeds niet iedereen gelukkig te maken 

is, maar de stad wel failliet gaat. Algemeen 

belang, oftewel maatschappelijk welzijn, vraagt 

om keuzes.

Ook wij van de gemeente proberen te kijken 

naar álle aspecten van plannen en projecten 

– het algemeen belang immers – en vaak doen 

we dat best goed. Maar soms kijken we onvol-

doende op op-ploppende schermpjes. Dan 

blijven we in onze eigen ‘gemeentebubbel’. 

Buiten die bubbel zitten de zaken soms heel 

anders. In Amsterdam Nieuw-West ging ik 
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‘Soms kijken we  
onvoldoende op  
op-ploppende  
schermpjes. 
Dan blijven we  
in onze eigen  
‘gemeentebubbel’.’

onlangs huis-aan-huis om te vragen aan mensen 

wat ze vonden van de herstructurering van hun 

wijk. Vrijwel iedereen was positief of onverschil-

lig. Dit terwijl het ook sloop van hun eigen huis 

betekende. Heel verassend voor mij, omdat ik 

tot dan toe alleen maar negatieve signalen had 

gehoord en er veel ophef was ontstaan tijdens 

de inspraakavonden. 

Ook wij moeten dus blijven denken aan het 

algemeen belang én aan de 90% van de in-

woners die onverschillig staat tegenover de 

gemeente. Mensen die vooral willen dat ze zo 

min mogelijk belasting hoeven te betalen en het 

geld zo nuttig mogelijk wordt ingezet. Af en toe 

aanbellen helpt.

In het spel SimCity kan je een cheatcode 

gebruiken. Als je ‘call cousin vinnie’ intypt, plopt 

er een schermpje op met je neefje Vinnie. Hij 

helpt je dan financieel uit de brand. Zo lang 

deze code nog niet in het echt werkt (ik probeer 

het nog regelmatig, maar zelfs in Excel werkt 

het niet) raad ik aan om de participatie zorg-

vuldig te doen en altijd te werken aan het 

algemeen belang en maatschappelijk welzijn. En 

daarvoor moet je regelmatig even uit je bubbel 

stappen. 

En wat dit alles met samenspel te maken heeft? 

Geen idee. Ik speelde SimCity altijd in single- 

player mode. 

Michiel Pijpers was tot vorige 

maand verantwoordelijk voor 

allerlei ruimtelijke projecten én 

de invoering van de omgevings-

wet in Velsen.

P.S. 
SimCity is natuurlijk al een 

beetje een oud spel, maar 

beter dan de nieuwe versies. 

Koop het via www.gog.com/

game/simcity_3000 Het 

leert je razendsnel wat nu 

eigenlijk ‘goede ruimtelijke 

ordening’ is.
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VEELGEBRUIKTE WOORDEN

Goede woorden gebruiken

We gebruiken veel verschillende termen door elkaar, die 
allemaal net weer iets anders betekenen. Hieronder wat 
veelgebruikte woorden in deze uitgave.

•  Samenspel: samenwerking met burgers en andere belanghebbenden als 

organisatie en bestuur met als doel: 

 - het collectieve verstand benutten van iedereen, 

 - passende zeggenschap voor bewoners en 

 - samen uitvoeren en zorg dragen.

•  Participatie: inbreng en invloed organiseren van en voor alle relevante 

belanghebbenden, betrokkenen en belangstellenden in een voorspelbaar 

proces. Door een doordacht ontwerp met heldere verwachtingen en 

spelregels, waarbij je onderscheid maakt tussen groepen in de mate 

waarin ze op welk moment invloed hebben. En door te improviseren als de 

omstandigheden daarom vragen. De interactie met en in de gemeenschap 

staat centraal.

•  Dienstverlening: het op een optimale manier leveren van een goed 

‘gemeentelijk product’ of een gemeentelijke dienst. De transactie met het 

individu staat centraal.

•  Democratische kwaliteit: het beoordelen van het proces en werkvormen 

door te kijken door de democratische bril, waarin de criteria zitten:

 - inclusie en diversiteit 

 - transparantie

 - deliberatie (wegen van argumenten en behoeftes)

 - benodigde vaardigheden

 - efficiency (tijds- en geldinvestering van met name bewoners) en

 - zeggenschapsverdeling. 

•  Consent: besluit nemen op basis van gelijkwaardigheid, waarbij je géén 

besluit neemt wanneer er nog zwaarwegende, beargumenteerde  

bezwaren tegen bestaan. Een bezwaar is geen veto, maar de start van  

het gesprek.

•  Passend organiseren (ook wel: opgave-gestuurd, integraal of meervoudig 

organiseren): een werkwijze afspreken die het beste past bij wat er in de 

gemeenschap nodig is. De opgave is bepalend voor hoe je het aanpakt of 

hoe je werkt. Het doel is: voorkómen van hiaten, blinde vlekken en onbe-

doelde negatieve effecten van sectoraal beleid op andere domeinen. Je 

kunt dus sectoraal werken, gebiedsgericht, projectmatig, programmatisch, 

met een sociale onderneming, een overheids-N.V., een lokaal fonds of nog 

andere vormen van organiseren of mengvormen hiervan. Binnen Velsen 

werken we veel sectoraal en projectmatig en starten we met programma-

tisch en gebiedsgericht organiseren.

 -  Sectoraal: Bij enkelvoudige opgaven die vragen om vakmanschap en 

specialistische kennis. Voor een goede kwaliteit van beleid en uitvoering 

zijn vakmanschap en specialisatie onontbeerlijk. Wanneer problemen 

enkelvoudige oorzaken hebben, kunnen ze juist prima sectoraal opgelost 

worden door vakmensen.

 -  Projectmatig: Een project is een tijdelijk samenwerkingsverband van 

mensen, gericht op een concreet resultaat, helder in fases opgedeeld en 

binnen een beperkte tijd en financiële ruimte.

 -  Programmatisch: Een programma is een verzameling van tijdelijke 

inspanningen (projecten, routines en improvisaties) om meerdere, unieke 

doelen te bereiken die zonder deze coördinatie niet uitgevoerd kunnen 

worden.

 -  Gebiedsgericht: Bij gebiedsspecifieke opgaven. De bewoners en de 

karakteristieken van het gebied en de daar aanwezige structuren, 

 initiatieven en activiteiten vormen het vertrekpunt.
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Door de democratische 
bril kijken

Samenspel gaat niet om hip en nieuw, maar om passend en 
democratischer organiseren. Om te kijken of we het een 
beetje democratisch doen, en waar dat beter kan, kijk je 
door de democratische bril. 

Je let dan op de volgende criteria:

>  Inclusie en diversiteit: wie kan er allemaal meedoen? Wat doe je om mensen 

(iedereen) actief te betrekken of melden ze zichzelf aan? Wat moeten mensen 

kunnen om deel te nemen? Wat maakt het laagdrempelig? Worden er ook 

bijzondere groepen bereikt, zoals niet-vertegenwoordigde, afzijdige of boze 

bewoners? 

>  Deliberatie en argumentatie: maken we gebruik van ieders wijsheid en  

ervaring, ook als dat bijvoorbeeld ervaringsdeskundigheid is? Zijn we het eens 

over de kern van de zaak?

>  Transparantie: is het voor belanghebbenden, betrokkenen en belangstellenden 

duidelijk wanneer en door wie en waar de belangrijke keuzes worden gemaakt?  

>  Efficiency: hoeveel tijd, geld en energie vraagt het – en dan vooral van  

bewoners? 

>  Democratische vaardigheden: wat moet je kunnen om mee te doen? Of aardig-

heid in hebben? Rusten we deelnemers goed toe om mee te doen? Is iedereen 

in staat om verantwoordelijkheid te dragen voor het gezamenlijke besluit en de 

uitvoering ervan?

>  Zeggenschap: wie bepaalt waar we het over hebben? Wie bepaalt de kwaliteit? 

Zijn de ‘checks & balances’ op orde? Wie ziet waarop toe? (Hoe) gaat verant-

woordelijkheid samen met zeggenschap? Worden besluiten dicht(er) bij de 

belanghebbenden genomen? Wie bepaalt wie waarop invloed heeft?

We kunnen in deze dingen beter  
worden. Zinvol voor onze interne 
samenwerking, en voorwaardelijk  
voor die met ‘buiten’.

•  Ruimte maken voor effectief samenwerken over 

grenzen heen.

•  Momenten en routines creëren om een doorlopend, 

eenvoudig gesprek te voeren over wat er aan de 

hand is en wat we dan kunnen doen. Eenvoudig is 

niet altijd makkelijk.

•  Het nieuwe gewoon maken, door in onze formats, 

manier van beleid maken, begroten en informatie 

delen. Dat doen we niet door slechts sectoraal  

te werken, maar ook, waar dat handig is, van 

programmatisch en gebiedsgericht werken en 

daarmee onze organisatorische keuzemogelijk-

heden vergroten en vanzelfsprekend maken.

•  Wijze besluiten nemen waar iedereen mee kan 

leven.

Over grenzen 
heen werken
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Jezelf uitspreken als dat nodig is

Spreek je uit. Zet je wijsheid in. Denk mee, juist ook als je grote bedenkingen 

hebt. En schuurt het ergens? Bij conflict niet opschalen, maar opbellen :) 
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CONTACT 
Je kunt het team communicatie 

vinden in gebouw B (kamers 

B.010 tot en met B 0.13),  

bel met 7227 of mail naar 

communicatie@velsen.nl.

Tweedelijns bij communicatie

Samenspel is ‘gebakken’ van communicatie. Een beetje lekker communiceren, 
hoort erbij als ambtenaar en dat gaat de meesten goed af. Dan is communicatie 
een doodgewone competentie. Maar soms vraagt het samenspel om meer 
expertise over hoe je dat nu goed doet. Met wie op welk moment en in welke 
vorm? 

Zeker bij thema’s met grote maatschappelijke 

impact en als de politiek erbovenop zit, moet je niet 

zo maar wat doen, maar je proces goed door denken. 

Dan krab je je wellicht achter de oren over vragen 

als:

•  ik ga in een straat aan de slag met de openbare 

ruimte; kan ik een kleine peiling doen onder 

bewoners?

•  ik ga aan de slag met een nieuwe beleidsnota of 

visie. Hoe pak ik het aan als ik zo snel mogelijk 

‘naar buiten’ wil?

•  er zijn zo veel verschillende belangen binnen mijn 

opgave, ik weet niet meer hoe ik daar chocola van 

kan maken

•  de wethouder wil ‘meer participatie’ maar ik heb 

geen idee waar ik moet beginnen...

•  hoe zorg ik ervoor dat we bewoners passend 

invloed geven?

•  hoe voorkom ik dat ik als ambtenaar trekker wordt 

van bewonersinitatief?

•  ik twijfel of mijn tekst wel duidelijk genoeg is. Hoe 

kan ik dat checken?

•  ik wil een animatie laten maken voor mijn verhaal, 

wie kan dat?

•  er wordt op Facebook veel gepraat over mijn 

project, en zeker niet alleen maar positief... wat nu?

•  er kwam niemand op de bewonersavond, en dat zit 

me niet lekker want mensen vinden er vast wel iets 

van; hoe ga ik verder?

•  ik ga voor het eerst met deze mensen in gesprek, 

maar er zit hier natuurlijk een hele geschiedenis; 

wat kan ik doen om dat recht te doen?

 

Heb je een of meer van dit soort vragen? Dan kun je 

de vakmensen van het team communicatie erbij 

halen! Vaak kunnen zij je (verder) op weg helpen. 

Met hulpmiddelen, trainingen, begeleiding van 

Factor C-processen, een paar creatieve contact-

personen, media-overzichten of gewoon een goed 

advies.
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Samenspel in het kort
Hier streven we naar:

1.  Meer en beter benutten van het collectieve verstand van 

Velsen. In de gemeenschap én in het gemeentehuis 

2.  Meer zeggenschap voor bewoners: over wat er speelt,  

hoe je dat zou kunnen aanpakken, wie dat doet en wanneer 

het goed is.

3.  Vaker samen uitvoeren van plannen en projecten en  

samen zorgdragen voor resultaat. 


