
Landelijke werkconferentie 

De Werkplaats MaakdeBuurt

Stadhuis Almere
19 december 2016

Burgerzaal Almere, maandag 19 december 15.30 uur. Een ad hoc discussie over de 

10.000 burgerinitiatieven die Nederland rijk is. Wie vallen er eigenlijk precies onder de 

noemer ‘maatschappelijk initiatief’? Hoe behandel je ongelijk maar gelijkwaardig? “Het is 

heel lastig om alles vergelijkbaar te maken.” Maatschappelijk initiatiefrijk Nederland is 

als een wei vol enthousiast bloeiende doeners. Om de wei te beschermen tegen de 

hagelbui die legitimiteit en algemeen belang heet, hangt er een goedbedoelend 

systeemplafond boven. Echter, hoe beter de bloemen groeien, des te harder botsen ze 

tegen dit systeemplafond aan. En dan klinkt een snerpend brandalarm, springt het 

volautomatische sproeisysteem aan en verzuipen de bloemen. De kunst is om al die 

bloemen voldoende ruimte, beschutting, zon, regenwater en af en toe een schep 

compost te geven. Dat klinkt makkelijker dan het is.

De Werkplaats MaakdeBuurt, geïnitieerd door Stichting Agora Europa volgde ruim een jaar 

21 maatschappelijk initiatieven in zes steden. Welke lessen trekken we uit deze 

praktijken? Welke nieuwe vormen van besluitvorming komen boven drijven? En 

wat zegt dat over onze democratie? De antwoorden staan in een publicatie vol 

verhalen en aanbevelingen voor bestuur, ambtenaren en initiatieven die tijdens de 

werkconferentie De Werkplaats MaakdeBuurt wordt aangeboden aan Minister Plasterk 

van BZK.

http://www.agora-europa.nl/1066-De-Werkplaats-MaakdeBuurt.html


Werkconferentie

Burgerzaal Almere, maandag 19 december 16.00 

uur. Zo’n 250 initiatiefnemers, ambtenaren, 

bestuurders en maatschappelijke organisaties uit 

het hele land vullen de zaal, er worden extra 

stoelen aangesleept. Moderator Rosalie Smit heet 

iedereen persoonlijk welkom. De conferentie 

wordt geopend door burgemeester Franc 

Weerwind die er trots op is dat zijn stad Almere 

bij de Werkplaats betrokken is. Hij was vooral 

benieuwd naar de voorwaarden en ruimte om 

initiatieven te ondersteunen, alsmede naar 

dilemma’s zoals ambtelijke loyaliteit richting 

bestuur versus initiatief. In zijn stad van 200.000 

inwoners gelden de Almere Principles voor duurzame stedelijke ontwikkeling. De pioniers 

van 40 jaar geleden bestaan nu nog, zie het zelfbouwgebied Oosterwold. “Eigenlijk wordt 

hier met de nieuwe omgevingswet geëxperimenteerd. Er zijn 10.000 burgerinitiatieven 

die Nederland, daar moet de democratie op worden aangepast. Ik verwacht dat dit 

inspirerende boek ook voor u een echt werkboek wordt.” 

Agora’s Niesco Dubbelboer en Eisse Kalk, al 50 jaar actief voor burgerinitiatieven, 

schrijvers van het boek, lichten de bevindingen uit de publicatie toe. De basis-

vraagstukken van initiatieven (ruimte, zeggenschap en eigenaarschap) lopen synchroon 

met de ontwikkelingsfasen van initiatieven (start, doorgroei, continuïteit). Als je die 

fasen koppelt aan overheidsontwikkelingen zie je een verloop van stimulerings-

regelingen. Van de buurtthermometer (open informatie) via right to challenge 

(maatschappelijk vastgoed De Fontein Deventer) naar right to plan (omgevingsplannen 

Schepenstraat Rotterdam) en budgetbestedingsrecht (Buurtbesteden Indische Buurt 

Amsterdam). Vrijblijvendheid en daardoor willekeur vormen echter een probleem. 

Wethouders en ambtenaren wisselen continue en dan “moet de eerste helft van de 

wedstrijd opnieuw gespeeld worden” aldus een initiatiefnemer uit Deventer. Om 

permanente afspraken te kunnen maken worden in de publicatie daarom buurtrechten 

bepleit binnen de bestaande wetgeving zoals de WMO, Omgevingswet, Leegstandswet, 

Wet Markt en Overheid en een voorkeursrecht voor maatschappelijke initiatieven. Dit 

vraagt ook om een aanpassing van de democratie aan de nieuwe realiteit. Het recente 

VNG-rapport van de Commissie van den Donk doet een oproep voor meervoudige 

democratie. Kalk: “De spelregels van 1848 moeten worden bijgesteld.” 
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https://vng.nl/files/vng/2016_van_den_donk_op-weg-naar_20160603.pdf
http://www.schepenstraat.info/
http://www.buurtthermometer.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet
http://maakoosterwold.nl/
https://www.almere.nl/bestuur/almere-principles/


Minister Plasterk

Een mooi moment om minister Plasterk het podium op te vragen. Hij overhandigt de 

publicatie aan de 21 betrokken initiatieven. 

Moderator Smit vraagt de minister: “We zitten hier ook dankzij u. Waar hoopte u op?” 

Plasterk: “Bij de start van het kabinet dachten we al na over democratie. Over de 

paradox als je van bovenaf gaat bepalen dat er van onderaf dingen gebeuren. Dan heb 

je een open houding nodig.” Smit: “Moet er geen kaderwet voor maatschappelijk 

initiatieven komen? Nu is er toch vaak willekeur.” Plasterk is aanspreekbaar om 

wetgeving in gang te zetten maar ziet liever een oplossing binnen de bestaande wet: 

“Anders ben je zo acht jaar verder. Er staat nergens dat er niet eerst indringend met een 

buurt moet worden gesproken. Een burgerforum kun je gewoon in de gemeente 

realiseren, voor gelote burgers in de raad moet je de grondwet veranderen.” Plasterk 

heeft net een experimentenwet gemaakt omdat veel gemeenten last hadden van 

bestaande wetgeving. Echter, in de praktijk bleek juist een regeling van de gemeente 

zelf vaak belemmerend te werken. De paar die op de zeef bleven liggen, “daar gaan we 

vrolijk mee aan de slag. Maar ik wil oproepen: Pak gewoon de ruimte! Anders zijn we 

voer voor grondwetjuristen.” En een leegstandswet aanvullen met een voorkeursrecht 

voor maatschappelijke initiatieven? De minister: “U bent gek op wetten he?” Smit 

pareert: “Ik ben gek op voetbal. Je speelt samen, het is demotiverend als de eerste helft 

telkens opnieuw moet worden gespeeld.” Plasterk aan de zaal: “Wat u hier doet is 

misschien wel de oplossing voor de grootste vraag van deze tijd: legitimiteit. 

Deliberatieve democratie is dan interessant.” Een initiatiefnemer uit het publiek vreest 

echter dat het te herziene bestuurlijk stelsel in Amsterdam de afstand tussen buurten en 

gemeente groter maakt. Plasterk denkt dat het zo’n vaart niet zal lopen. “Tijdens het 

werkbezoek in Almere vroeg ik aan vrijwilligers: Voelt u dat dit democratie is? Het 

antwoord moet ‘ja’ zijn.”

https://decorrespondent.nl/512/peil-het-volk-eens-terwijl-het-denkt/51177984-1bea4480


Ervaringen

Betrokkenen bij De 

Werkplaats verhalen 

op het podium van 

hun gedrevenheid. 

Wethouder Arjo Klamer uit Hilversum maakt dagelijks het “vastgelopen, koude systeem 

van bestuurlijke logica mee. Wie bepaalt, wat is het draagvlak? De buurt.” Wethouder 

René Peeters uit Almere: “Raar woord, wet-houder. Ben al 6,5 jaar bezig de wet op te 

rekken volgens het motto Durf, Doe en Dram”. Pierre Mehlkopf, initiatiefnemer van de 

Meevaart in Amsterdam: “Gewoon doorgaan met drammen. Buurtbesteden betekent dat 

instellingen zich moeten verantwoorden naar bewoners in plaats van naar bestuur.” 

Wethouder Jan Jaap Kolkman uit Deventer gelooft dat “vertrouwen anders, mens-

gerichter vormgegeven moet worden. “In hoeverre kunnen wij, als gekozenen, loslaten 

en terug investeren in jullie?” Neem vastgoed, waar in de gemeentelijke organisatie 

blauwe mensen (“wat is de boekwaarde?”) tegenover rode types staan (“m’n buurman 

timmert het wel!”). Nevin Özütok, stadsdeel-bestuurder in Amsterdam Oost verwelkomt 

burgers met initiatieven. Als gekozen, lokaal meekijkende overheid durft ze daarbij 

risico te nemen. “’t Werkt bij ons dus dan kan het overal.” Initiatiefnemer Paul Vloothuis 

van Platform Filmwijk Almere voelt zich gesteund als een wethouder zegt: “Onderbouw je 

plan goed, dan zoek ik middelen. We vinden het gelijkwaardig overleg lekker maar 

transparantie gaat moeilijk.” Gelukkig zijn er naast de ronkende woorden ook praktische 

handvaten, zoals van Jeroen van Berkel, stadsdeelbestuurder in Amsterdam West. Daar 

gelden spelregels (binnen 6 weken moet gefundeerd en openbaar gereageerd zijn op 

een initiatief) en online participatie (stemmen op plannen die in de raad besproken 

worden). Kracht in NL’s Sylvia de Ronde Bresser bepleit een topsector van 

maatschappelijke initiatieven die Nederland creatiever en innovatiever maakt. Er is 

behoefte aan geld, vrijwilligers en zichtbaarheid ten behoeve van duurzaamheid. Op de 

MAEX staan 1000 initiatieven die met 2000 betaalde krachten en 70.000 vrijwilligers 

waarde leveren aan 1,8 miljoen Nederlanders. Raadslid Ingeborg Hoogveld vertelt hoe in 

Rotterdam pragmatisch en met lef gewerkt wordt met de Right to challenge. Legitimiteit, 

respect voor het politieke kader, juridische obstakels uit de weg, training van 

ambtenaren, open evaluatie - het is hard werken maar nodig in een stad waar de helft 

van de stemgerechtigden niet stemt. Bert Blase, burgemeester van Vlaardingen en 

initiatiefnemer van Code Oranje spreekt van zwaar weer in de politieke democratie. 

“Inventariseer waar de wet veranderd kan worden en verspreid de boodschap. Er gaat 

een co-democratiegolf door Nederland die de samenleving fundamenteel gaat 

veranderen.” Met deze opzwepende woorden in de oren waaiert iedereen uit naar 

networkshops. De animo om vraagstukken verder te helpen is groot, er worden veel 

adressen uitgewisseld. 
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https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/lokale-democratie/nieuws/code-oranje-voor-verandering-politieke-democratie
https://www.maex.nl/
http://krachtinnl.nl/
http://www.filmwijkalmere.nl/
http://meevaart.nl/


Networkshops

1 Maatschappelijk vastgoed o.l.v. Wilfred Lintsen, De Fontein Deventer. Dynamische 

discussie over groeiend aantal initiatieven met behoefte aan eigen ruimte. Aan de slag! Het 

right to bid in een verordening vastleggen. Groenfonds en maatschappelijk vastgoed-

fonds ontwikkelen, initiatieven inzetten voor andere manieren van denken en oplossingen, 

maatschappelijke impact meewegen in besluitvorming. Klik hier voor het verslag.

2 Gebiedsgericht werken, meer zeggenschap voor initiatieven o.l.v. Fenneke van der 

Deyl, Urban Villagers. Aan de slag! Aannamebeleid gemeente richten op duurzaamheid van 

maatschappelijke initiatieven. Niet praten over zeggenschap maar tonen in acties en volgen 

om van te leren. Ook kleine initiatieven expliciet ondersteunen. Klik hier voor het verslag.

3 Recht om uit te dagen en te plannen o.l.v. Thijs van Mierlo, LSA bewoners: “Lastig om 

consensus te vinden.” Aan de slag! Experimenten Rotterdam, Eindhoven, 

Deventer, Almere als voorbeeld. Ambtenaren helpen in hun nieuwe rol: 

uitleenambtenaren. Ombudsfunctie of burgemeester erbij als het 

misgaat. Klik hier voor het verslag. 

4  Van Buurtagenda naar buurtbegroten en buurtbesteden in 

Amsterdam Oost en Almere Filmwijk o.l.v. Eisse Kalk. Aan de slag! Laat 

het sociaal kapitaal bepalend zijn voor de gebiedsagenda en de 

gebiedsbegroting. Staar je bij het opstellen van een buurtbegroting niet 

blind op het geld, niemand kan het je precies vertellen. Bewoners zijn 

goede opdrachtgevers. Klik hier voor het verslag.

5 Vormen & waarden van meervoudige democratie o.l.v. Niesco Dubbelboer en Bert Blase: 

“Chaos, dynamiek, iedereen is het aan pionieren, van Staatsbosbeheer tot wethouder tot 

initiatiefnemer.” Variatie, geen eenvormigheid. Laat alles in experimenteersfeer bloeien. Aan 

de slag! Met fans, boegbeeld, ambassadeurs en vernieuwerstop. Klik hier voor het verslag.

6 Een maatschappelijke topsector o.l.v. Sylvia de Ronde Bresser van Kracht in NL. 

Initiatieven dragen vaak op verschillende vlakken bij aan beleidsdoelen. Hoe en wat meet je 

en waarom? Aan de slag! Een nieuwe topsector vol maatwerk die gezamenlijk systemische 

kwesties aankaart. Maatschappelijke software verbeteren door met passie te meten met 

nieuwe waarden. Met compassie voor het dagelijkse. Klik hier voor het verslag.

7 Oosterwold als lichtend voorbeeld o.l.v. Ivonne de Noord. Hoe leer je van voorbeelden? 

Aan de slag! Door inclusiviteit met andersoortige initiatieven en met hulp van een denktank.

8 Raad 2020 o.l.v. Roelie Bos, raadslid in Almere. Wat voor een raad willen we zijn in 

2020? Vernieuwende democratie heeft soms conMicterende belangen. Wie nodigt wie uit en 

hoe positioneer je dan de raad, omdat die er soms toch over gaat. Aan de slag! Met een 

uitnodigende houding naar initiatieven en met andere woorden, want “de motiemarkt is 

een goed idee maar nog steeds een systeemwoord.” 

http://www.agora-europa.nl/share/files/120_098034/verslag%20networkshop%206%20Maatschappelijke%20topsector.pdf
http://www.agora-europa.nl/share/files/119_308368/verslag%20networkshop%205,9%20Vormen%20en%20waarden%20van%20meervoudige%20democratie%20-%2019%20dec%202016.pdf
http://www.agora-europa.nl/share/files/118_256912/Verslag%20networkshop%204%20Buurtagenda%20buurtbegroting%20en%20buurtbesteden.pdf
http://www.agora-europa.nl/share/files/117_307266/Verslag%20networkshop%203%20Het%20recht%20om%20uit%20te%20dagen.pdf
http://www.lsabewoners.nl/
http://www.agora-europa.nl/share/files/116_149981/verslag%20networkshop%202%20gebiedsgerichter%20werken.pdf
http://urbanvillagers.org/
http://www.agora-europa.nl/share/files/115_365648/verslag%20networkshop%201%20maatschappelijk%20Vastgoed%20.pdf


Stadmakers

Egbert Fransen, directeur van Pakhuis de Zwijger in Amsterdam gaat als speciale 

gast het vuurtje aan het eind van de avond nog even Mink opporren. Hij roept op om 

preciezer en daarmee eNectiever te worden. “Want we 

merken na 10 jaar initiatieven-volgen dat veel goeie het 

niet redden.” De Zwijger heeft in 35 steden over de hele 

wereld stadmakers: initiatiefnemers, sleutelOguren, 

mede-mogelijk-makers. Blauwdrukken werken niet meer, 

alles is maatwerk. Aan de hand van een schematische 

analyse van woon/ werkgebied Buiksloterham laat Fransen 

zien hoe je inzicht krijgt (en geeft) in je initiatief. Begin 

klein en concreet: wat gebeurt er en met welk eNect. In 

het centrum van je schema zit een geel bloemetje, de 

innovatie, een onafhankelijke, veilige ‘third place’. “Zorg als overheid dat je een 

aanspreekpunt hebt in dat bloemetje.” Het proces van besluitvorming moet transparant 

en vraagt veel aandacht. En: deze zaal moet veel gekleurder, zoals onze maatschappij! 

Klik hier voor de powerpoint presentatie.

Op de valreep een oproep van Dubbelboer om een stimuleringswet voor initiatieven te 

ontwikkelen “want de minister blijft achterlopen op de praktijk.” Kracht in NL en Code 

Oranje zeggen: “Gewoon doen!” En zo eindigt deze werkconferentie met een activistisch 

tintje. 

De Werkplaats MaakdeBuurt laat verfrissend zien hoe de lokale praktijk van 

maatschappelijk initiatief gestut wordt door stevige expertise. Praktisch of 

randvoorwaardelijk, van binnenuit of door de gemeente, in de wijk of landelijk - zon, 

water, compost. Dit geeft de betrokken burger, ambtenaar, bestuurder moed: ik sta 

hier niet in m’n uppie te bloeien. 

Tekst: Karien van Assendelft Foto’s: Anja de GraaN 

Deze brochure bevat het eindverslag van de Werkconferentie De Werkplaats 

MaakdeBuurt, die op maandag 19 december 2016 is gehouden in Almere. 

Wilt u meer weten over de Werkplaats, of de deelnemende gemeenten en 

bewonersinitiatieven? Kijk dan op onze website, www.agora-europa.nl

De publicatie De Werkplaats MaakdeBuurt

klik hier om te bestellen.
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http://www.agora-europa.nl/1066-De-Werkplaats-MaakdeBuurt.html
http://www.agora-europa.nl/1025-Werkplaats-MaakdeBuurt-2015-2016.html
http://communicatiemakelaar.info/
http://www.agora-europa.nl/share/files/121_683050/PRESENTATIE%20Egbert%20Fransen%20werkconferentie%20WpMdB,%2019-12-2016.pdf
http://buiksloterham.nl/
https://dezwijger.nl/

