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1. INLEIDING
Steeds meer mensen zijn actief in hun eigen omgeving. Ze verlenen mantelzorg, starten een
buurtmoestuin of een gezamenlijk cultuurproject in de buurt. Al deze actieve burgers zetten zich in
voor hun eigen omgeving en nemen daarbij zelf het initiatief: de Energieke Samenleving. Over de
Energieke Samenleving is al veel gezegd en geschreven. Bestaande organisaties en instituties moeten
zich verhouden tot deze nieuwe groep mensen. Juist omdat zij iets ondernemen vanuit betrokkenheid
en hun eigen omgeving hebben zij recht van spreken. De voordelen van deze inzet zijn groot. Op
sociaal vlak, maar ook voor beleidsterreinen als klimaatadaptatie, gezondheid en economie zijn de
activiteiten van deze initiatieven interessant. Ook overheden en maatschappelijke organisaties zijn er
over uit dat de initiatieven een waardevolle bijdrage leveren aan de maatschappij en ook dat ze ook in
financiële zin baten leveren. De wens groeit dan ook om meer ‘taken’ neer te leggen bij de
samenleving en burgerinitiatieven actief te stimuleren. Dat gaat niet vanzelf. Lang niet overal komen
initiatieven immers spontaan vanzelf tot stand. De vraag rijst: hoe kun je als overheid/maatschappelijke
organisatie een omgeving creëren waarin meer initiatieven ontstaan? En vervolgens: hoe ondersteun je
bestaande initiatieven zodat ze sterker worden?
Groen Dichterbij
Groen Dichterbij heeft als platform voor groene
buurtinitiatieven de afgelopen drie jaar initiatieven op
diverse manieren ondersteund. Het doel was het
waarderen, aanwakkeren en bestendigen van de groene
onderstroom in de samenleving van mensen die samen
aan de slag gaan met groen in hun directe leef- of
werkomgeving. Hierbij lag de focus op het versterken van
de natuur dicht bij mensen en het positioneren van groen
als middel voor sociale cohesie in de wijk. Groen Dichterbij is een platform waar mensen die zelf graag
aan de slag willen informatie en ervaringsdeskundigen kunnen vinden, zodat zij ook echt aan de slag
gaan. Het groeide uit tot ondersteuningsstructuur voor de beweging in de maatschappij die zelf het
heft in handen te neemt om de openbare ruimte een stukje groener, mooier en socialer te maken.
Lessen delen
In drie jaar tijd hebben wij ervaring opgedaan met het werken met initiatieven en inzicht gekregen in
hoe je kunt proberen initiatieven aan te wakkeren. Ook heeft het ons kennis opgeleverd over
noodzakelijke randvoorwaarden om initiatieven te kunnen laten ontstaan en groeien. De Provincie
Zuid-Holland voert momenteel een discussie over welke sturingsrol zij als overheidsorgaan kan
aannemen en hoe ze met burgerinitiatieven kan samenwerken. In opdracht van de Provincie ZuidHolland zijn de ervaringen van Groen Dichterbij op dit vlak gebundeld met als doel input te leveren
aan de discussie hoe lokale, regionale en landelijke overheden zich kunnen verhouden tot groene
buurtinitiatieven. Dit met een sterke focus op praktijkervaring en wat anderen daarvan kunnen leren.
Leeswijzer
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Dit rapport begint met een schets van de context van de discussie rond sturingsmodellen t.a.v.
burgerinitiatieven vanuit de overheid (hoofdstuk 2). In hoofdstuk 3 komen de kenmerken van
buurtinitiatieven aan de orde. Deze kenmerken zijn gebaseerd op de ervaring van Groen Dichterbij.
Hoofdstuk 4 gaat in op randvoorwaarden welke aanwezig moeten zijn om meer initiatief te stimuleren.
Hoofdstuk 5 beschrijf hoe buurtinitiatieven ondersteund kunnen worden en welke partijen daar een rol
bij kunnen spelen. Bij het stimuleren en ondersteunen van buurtinitiatieven komen een aantal
aandachtspunten naar voren, waar soms een keuze moet worden gemaakt. Hoofdstuk 6 beschrijft
deze aandachtspunten. Hoofdstuk 7 is de conclusie. De eigenheid van initiatieven, randvoorwaarden,
ondersteuningsmogelijkheid en dilemma’s worden gecombineerd.
Bijlage I gaat dieper in op verschillende typen buurtinitiatieven die Groen Dichterbij onderscheidt.
Wat is Groen Dichterbij?
Groen Dichterbij ondersteunt en versterkt de groeiende beweging van mensen die samen aan de
slag gaan met een groen buurtproject. Zo worden straten en buurten in Nederland groener en
gezelliger en de bewoners gezonder en gelukkiger. Groen Dichterbij is een platform van IVN, het
Oranje Fonds, Buurtlink.nl & SME Advies en wordt o.a. mogelijk gemaakt door de Nationale
Postcode Loterij. Activiteiten van Groen Dichterbij in de periode 2012-2014 zijn waren o.a. 16 ruim
30 regiobijeenkomsten, 3 nationale festivals, selectie 24 icoonprojecten, 17 factsheets, 2
fotowedstrijden, 800 buurtinitiatieven met een projectprofiel op www.groendichterbij.nl.
Kennispublicatie: Hoe Groen Goed Doet
De beweging van groene buurtprojecten wordt uitgebreid toegelicht in onze publicatie ‘Hoe Groen
Goed Doet’. In deze publicatie zijn ook de resultaten van het onderzoek van Alterra Wageningen
UR naar de effecten van groene buurtprojecten op de sociale samenhang in de wijk verwerkt. Kijk
op www.groendichterbij.nl/hoegroengoeddoet voor deze publicatie.

Noot vooraf: in dit rapport spreken wij over randvoorwaarden om initiatief te laten ‘ontstaan’. Hiermee
willen wij overheden op weg helpen om na te denken over hoe zij een goed klimaat voor
buurtinitiatieven kunnen creëren en willen wij onze ervaringen op dit gebied delen. Dit geeft echter
geen garantie op dat buurtinitiatieven ook daadwerkelijk ontstaan en betekent ook niet dat een
overheid hiermee invloed heeft op hoe buurtinitiatieven zich inhoudelijk ontwikkelen.
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2. VERANDERENDE VERHOUDINGEN
De burgerinitiatieven die momenteel ontstaan kunnen betrekking hebben op kunst, cultuur en zorg,
maar ook op energie of groen. De meeste van deze initiatieven ontstaan vanuit burgers zelf, die
bewust of onbewust taken van de overheid overnemen (zie figuur 1). De overheid en het
maatschappelijk middenveld juichen dit toe en willen graag meer van dit soort initiatieven, maar
moeten zich ook tot deze initiatieven leren verhouden. Deze ontwikkeling vraagt om een andere
sturing. De Nederlandse samenleving als geheel is in transitie naar een nieuwe verhouding tussen
burgers en overheid.

Figuur 1: Veranderende verhoudingen tussen overheid, markt (bedrijven), en gemeenschap (burgers).
NSOB 2013

2.1 Kwadranten
De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) heeft de veranderende rol van de overheid in
een model weergegeven, zie figuur 2. In dit model worden vier verschillende kwadranten (typen
situaties) onderscheiden waarbij de overheid in elk kwadrant een ander sturingsmechanisme kan
gebruiken. Dit loopt van een rechtmatige overheid (kwadrant I), naar een presterende overheid
(kwadrant II), naar een netwerkende overheid (kwadrant III) en ten slotte naar een participerende
overheid (kwadrant IV). Buurtinitiatieven en hoe zij bestuurd kunnen worden, bevinden zich in het
vierde kwadrant, rechtsonder. De verhouding tussen buurtinitiatieven en overheid is in dit geval niet
hiërarchisch, maar gelijkwaardig. De overheid is niet van het begin betrokken maar wordt
geconfronteerd met bewoners die vragen hebben. Soms ontstaan buurtinitiatieven echter ook doordat
een buitenstaander, al dan niet betaald of ingezet door de overheid, het initiatief neemt. In dit geval
stuurt een overheid vanuit het derde kwadrant: in coproductie met anderen ontstaat een buurtinitiatief
c.q. project.
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III
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IV

Figuur 2: Dynamiek in overheidssturing en organisatie. NSOB, 2013

Het is niet zo dat de vier kwadranten opeenvolgende fases zijn. Verschillende vormen van
overheidssturing vinden tegelijkertijd plaats. Immers, verschillende onderwerpen vragen om
verschillende sturing. Om meer mogelijkheden te bieden voor initiatieven - ruimte te bieden om ze te
laten ontstaan en samenwerken wanneer ze bestaan- kun je als overheid een interventie plegen vanuit
een van deze kwadranten. Een wijziging in wet- en regelgeving (kwadrant I) kan een belemmering
wegnemen en effect hebben in kwadrant IV. Denk bijvoorbeeld aan de zogenaamde postcoderoos, die
vooralsnog een sta in de weg is bij lokale energie-initiatieven. Wanneer dat probleem weggenomen is,
ontstaan er mogelijkheden voor initiatieven om door te groeien en kunnen nieuwe initiatieven
ontstaan.
Momenteel bevinden zowel initiatieven als overheden en het maatschappelijk middenveld zich in een
transitie naar een nieuwe situatie. De voorlopers hebben gepionierd. Initiatief nemen is al niet meer
innovatief, maar het is ook nog geen vanzelfsprekendheid voor de meeste burgers en organisaties.
Waar de overheid op zoek is naar een manier om buurtinitiatief een plaats te geven geldt dit
andersom ook. Wanneer burgers een initiatief nemen moeten zij dit zelf kunnen en blijven doen en
niet naar de overheid kijken om het initiatief over te nemen. Uiteindelijk gaat het om een (meestal
figuurlijke, maar soms ook letterlijke) overdracht van eigenaarschap.

2.2 Kwadranten en Groen Dichterbij initiatieven
Binnen Groen Dichterbij wordt het onderscheid gemaakt in drie type projecten: buurtinitiatief,
wijkactivatie en sociaal ondernemers (zie kader). Deze drie typen vragen sturing vanuit verschillende
kwadranten.
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Type 1: Buurtinitiatief
Een buurtinitiatief komt vanuit de buurt en zoekt vaak bij fondsen of gemeenten geld om iets te
kunnen realiseren. Het project draait op de buurtbewoners zelf, zij hebben vaak veel vaardigheden in
huis en werken samen met professionele organisaties als de gemeente. Financieel kan het gaan om
verschillende bedragen, van een paar honderd euro tot een paar miljoen.
Type 2: Wijkactivatie
Wijkactivering of burgerparticipatie is top down. Een professionele partij als een buurtcentrum,
welzijnsorganisatie, gemeente of woningbouwcorporatie neemt het initiatief en betrekt de buurt
hierbij. In sommige gevallen wordt een intermediair ingehuurd om de buurt te betrekken. Doel is vaak
dat het eigenaarschap wel overdragen wordt aan de buurt.
Type 3: Sociaal ondernemers
Sociale ondernemers zijn vaak de pioniers in de wijk. Ze starten een onderneming die zichzelf moet
kunnen bedruipen, maar vooral een maatschappelijke functie heeft. De ondernemers vervullen een
behoefte in de wijk, maar komen niet altijd zelf uit de wijk. Wel zijn ze er bekend en zijn ze er
nadrukkelijk voor de buurt. Het eigenaarschap blijft bij de ondernemers c.q. initiatiefnemer, maar als
het goed is raakt de buurt wel steeds meer betrokken.
Zie voor meer informatie over de drie typen groene buurtprojecten Bijlage 1.
Derde kwadrant
Type 2 projecten, wijkactivatie, vraagt om sturing vanuit het derde kwadrant. Het derde kwadrant gaat
uit van een samenwerkende overheid, Netwerk Governance. Dit betreft een overheid die niet meer
gericht is op eigen ideeën, maar in coproductie met de ‘buitenwereld’ aan de slag gaat. Het gaat hier
nadrukkelijk om coproductie en niet het delegeren van verantwoordelijkheden. Een voorbeeld waarbij
gemeente bewoners vraagt het beheer tegen bepaalde voorwaarden over te nemen vallen dus niet
onder dit kwadrant. De overheid is in dat geval nog steeds de bepaler die vanuit eigen ideeën een
uitvoerder zoekt in plaats van gezamenlijk invulling geven aan een wens.
Bij Netwerk Governance ligt de focus op netwerksturing en het managen van interacties tussen
partijen. Gezamenlijk met anderen maakt de overheid haar beleid en voert dit uit. De buurtinitiatieven
die uit deze manier van werken voortkomen zijn feitelijk geen initiatief van bewoners. Het initiatief
wordt door een andere partij genomen, met nadrukkelijk de bedoeling de bewoners langzaam
eigenaarschap voor het project overnemen. Juist in wijken waar groen als middel een impuls aan de
leefomgeving en sociale structuren in de wijk kan brengen nemen bewoners niet altijd zelf het
initiatief. Dit vraagt andere sturing van (lokale) overheid of welzijnsinstelling.
Vierde kwadrant
Type 1 en type 3 initiatieven vragen om sturing vanuit het vierde kwadrant. Dit kwadrant gaat uit van
een buitenwereld die handelt vanuit eigen initiatief en daarbij geen rekening houdt met de
voorwaarden of wensen van een overheid. Dit vraagt om een reactie van de overheid. Het
sturingsmechanisme is dan ook Societal Resilience, de responsieve overheid. Het belangrijkste aspect
hierbij is de hiërarchische verhoudingen tussen initiatief en overheid weg vallen. Personen en
organisaties vinden elkaar in concrete problemen. Dit zien we bij Groen Dichterbij terug in de redenen
9
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waarom initiatieven starten: aanleidingen zijn irritaties of gedeelde ambities. De overheid is niet een
partij die het netwerk aanstuurt, maar is onderdeel van een netwerk geworden.
Het is belangrijk om te weten dat wanneer een overheid met een initiatief samenwerkt dit vraagt om
sturing vanuit kwadrant IV. De overheid kan echter ook interventies plegen vanuit andere kwadranten
(zie de eerder genoemde postcoderoos) die invloed hebben op kwadrant IV.

2.3 Transitie en gedrag
De Nederlandse samenleving bevindt zich in een transitie. Onder andere Maarten Hajer (Planbureau
voor de leefomgeving) en Jan Rotmans (Hoogleraar transitiekunde) beschrijven hoe deze transitie
ontstaan is en waarom burgers zelf het initiatief nemen. Het gedrag van burgers en overheden
verandert, we zijn op weg naar een nieuwe uitgangsituatie, een nieuwe norm. Dit vraagt ook om een
gedragsverandering. Wil het nemen van initiatief normaal worden en een nieuwe uitgangssituatie zijn
dan moeten zowel overheid als burgers hun gedrag veranderen. In bovenstaande paragraaf is al kort
beschreven dat er interventies mogelijk zijn om nieuw gedrag uit te lokken: verander een situatie en
gedrag van betrokkenen zal ook veranderen. Er zijn verschillende manieren mogelijk om een
interventie te plegen of maatregel te treffen die ander gedrag uitlokt. Enkele voorbeelden zijn:


Regels veranderen: bijvoorbeeld pas drinken vanaf 18 jaar. Dat is de nieuwe norm, dat wordt
normaal (kwadrant I);



Convenanten sluiten met koepelorganisaties waarin afgesproken wordt om drempels weg te
nemen (kwadrant III).

Maar er zijn ook voorbeelden op gebied van communicatie:


Het anders ‘framen’ van een woord: een schoolplein wordt pas ‘grijs’ als er ook een groen
schoolplein bestaat. Dan is een grijs schoolplein ineens niet aantrekkelijk, terwijl voorheen het
gewoon ‘een schoolplein’ was.



Goed voorbeeld doet goed volgen: via early adopters, naar de massa. Wat betreft moestuinen is
dit bijvoorbeeld gegaan van een ‘geitenwollensok’ imago, naar hip, naar mainstream. Het feit dat
een supermarktketen inspringt op een hippe beweging (AH Moestuintjes) maakt het meer
mainstream. Wanneer meerdere partijen inspringen op een maatschappelijke trend ontstaat een
dergelijk momentum. Dit is niet af te dwingen.

Kortom, door een interventie (bewuste ingreep om ander gedrag uit te lokken) kan een nieuwe situatie
ontstaan die na verloop van tijd normaal wordt. Er is dan een nieuwe norm ontstaan.
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3. EIGEN DYNAMIEK BUURTINITIATIEVEN
Buurtinitiatieven zijn een nieuw soort organisaties. Soms zijn het los-vaste structuren, soms een goed
georganiseerd collectief, soms een rechtspersoonlijkheid. Deze nieuwe organisaties hebben een aantal
bijzondere kenmerken waarvan het belangrijk is ze te kennen wanneer je als overheid met hen wil
samenwerken of ze wilt stimuleren.

3.1 Groene buurtinitiatieven in Nederland
Groen Dichterbij heeft drie jaar lang verschillende
buurtinitiatieven in Nederland ondersteund. In 2012 kwam na
een uitvraag om mee te dingen naar de titel ‘Icoonproject 2013’
een grote hoeveelheid initiatieven in beeld. Dit is verder
aangevuld na een tweede ronde ‘Icoonverkiezing’ in 2013. Ook
daarna melden groene buurtinitiatieven zich bij Groen
Dichterbij. In totaal staat de teller nu op 900 buurtinitiatieven
die bij Groen Dichterbij bekend zijn. Het is bij lange na geen
volledig en compleet beeld van groene buurtinitiatieven. Zo
hebben niet alle deelnemers aan de bijeenkomsten van Groen
Dichterbij ook een profiel op de site en natuurlijk ontstaan er
dagelijks nieuwe initiatieven. Het kaartje rechts laat zien dat de initiatieven zich redelijk over Nederland
verspreid hebben.

3.2 Kenmerken groene buurtinitiatieven
Het Support Team van Groen Dichterbij heeft drie jaar groene buurtinitiatieven ondersteund. Na drie
jaar herkent Groen Dichterbij de volgende tien kenmerken van groene buurtinitiatieven:
1. De plek bindt de mensen
2. Altijd in ontwikkeling: organische aanpak
3. Autonome organisatie
4. Ondersteuningsvraag wisselt
5. Creatief proces
6. Grotendeels vrijwillige inzet
7. Sociale structuren zijn blijvend, tuinen soms niet
8. Initiatieven ontstaan niet overal vanzelf
9. Veel verschillende soorten initiatieven
10. Nevenopbrengsten zijn misschien wel groter dan het hoofddoel zelf

11
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De plek bindt de mensen
Mensen komen samen in de wijk rond
een plek. Het is vaak ook een plek die de
aanleiding is om een buurtinitiatief te
starten, denk aan een braakliggend
terrein, een saai plantsoen of park of
juist het gebrek aan een plek: weinig
groen, weinig speelruimte. Het is ook de
plek waar maatschappelijke thema’s als
sociale cohesie, zorg, groenbeheer,
educatie, voedsel, integratie en
wijkeconomie bij elkaar komen. Doordat er rondom een initiatief een nieuw sociaal verband ontstaat,
gaan mensen samen ondernemen en ontstaat er synergie. De complexiteit van de maatschappij wordt
op de plek hanteerbaar voor mensen.
Initiatieven zijn altijd in ontwikkeling
Een initiatief ontwikkelt zich niet lineair: vanuit een idee, naar een plan, uitvoering, resultaat en
afronding. Een initiatief blijft zich ontwikkelen, afhankelijk van mogelijkheden en interesses van
initiatiefnemers. Het is niet ‘af’. Er ontstaan wellicht ‘tussenresultaten’ of afgeronde onderdelen, maar
het initiatief zelf blijft altijd in beweging. Belangrijkste fase is het ‘doen’: uitvoeren en experimenteren
en van daaruit weer nieuwe plannen maken. Doordat nieuwe buurtbewoners zich aansluiten bij het
initiatief ontstaan ook steeds nieuwe ideeën. De kunst is om aan te sluiten en te bieden wat op welk
moment nodig is.
Autonome organisaties
Buurtinitiatieven zijn eigen organisaties, ontstaan vanuit een plek waaromheen mensen zich verzameld
hebben. Er zijn verschillende organisaties om hen heen, waaronder de overheid, met wie ze een relatie
kunnen of moeten aangaan. Maar buurtinitiatieven horen duidelijk niet bij één partij. Eigen ideeën aan
een initiatief opdringen wordt dan ook niet op prijs gesteld. Juist deze onafhankelijkheid en
zelfstandigheid maken dat het werkt.
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Voorbeeld van centrale ondersteuning die recht doet aan de autonomie van initiatieven hiervoor is
Serious Request. Dat is een programma van het Rode Kruis, dat organisaties ondersteunen zonder
direct belang voor het Rode Kruis zelf. Je kunt een eigen actie ontwikkelen om geld voor het doel van
het jaar binnen te halen. Zo is dit niet gericht op ledenwerving maar draagt het wel het bij aan het
positieve gevoel imago van het Rode Kruis en geeft het mensen het gevoel zelf iets te kunnen doen.
Binnen Groen Dichterbij zien we dit bijvoorbeeld terug met de rol van IVN binnen Groen Dichterbij.
Het platform Groen Dichterbij en IVN doen recht aan de autonomie van groene buurtinitiatieven
zolang de ondersteuning van die initiatieven niet rechtstreeks wordt gekoppeld aan het belang van
de eigen organisatie. Groene buurtprojecten zijn geen lid van IVN, ze zijn een eigen zelfstandige
organisaties die hun eigen weg zoeken. Door Groen Dichterbij uit te voeren werft IVN dus geen
nieuwe leden, maar zal de organisatie in Nederland voortaan niet meer alleen worden geassocieerd
met natuur en educatie maar krijgt zij het imago van ‘de organisatie van de groene initiatieven in en
rond de stad’ erbij.
Wisselende ondersteuningsvraag
De ondersteuningsvraag van initiatieven is variabel en wisselt continu. Dit vraagt om ruimte, flexibiliteit
en het benaderen van elk initiatief op zichzelf. Door continu de vraag te blijven stellen welke
interventie nodig is om dat initiatief verder te helpen, kun je meer bereiken.
Juist door afstand te bewaren kan Groen Dichterbij ontwikkelingen in het veld waarnemen en daar op
inspelen. Ervaringen en contact met initiatieven, intermediairs en beleidsmakers zorgen ervoor dat
Groen Dichterbij trends en ontwikkelingen herkent en signaleert. Dit heeft ertoe geleid dat er een
platform ‘van’ initiatieven is ontstaan. De initiatieven worden regelmatig om input gevraagd en op
basis daarvan wordt de programmering van Groen Dichterbij aangepast. Dit vraagt flexibiliteit en
bereidheid om als platform mee te bewegen met de wensen van initiatieven.
Creatief proces
Buurtinitiatieven zijn het resultaat van een creatief proces. Over het algemeen hebben initiatieven veel
wensen en ideeën. Via een organische weg wordt het ene idee wel uitgewerkt en gerealiseerd en het
andere niet. Dit is afhankelijk van de mensen die met een idee aan de slag gaan, hun kennis en kunde,
en andere toevallige factoren. Over het algemeen willen de betrokken personen zelf iets uitvinden of
ontwikkelen en dat doen op een manier die bij hen past.
Grotendeels vrijwillige inzet
Buurtinitiatieven draaien grotendeels op vrijwillige inzet. De belasting van deze vrijwilligers kan hoog
oplopen. Soms ontwikkelen initiatieven zich zo dat een vrijwilliger eigenlijk een fulltime baan heeft aan
het initiatief. De druk om dit vrijwillig te blijven doen wordt dan hoog. Dit resulteert soms in
vrijwilligers die ZZP-er worden en hun inkomsten moeten halen uit het initiatief.
Sociale structuren zijn blijvend (tuinen soms niet)
Initiatieven kunnen tijdelijk zijn. Soms resulteert dit na verloop van tijd alsnog in een definitief project,
maar regelmatig hebben initiatieven, vooral op gemeentegrond, gebruiksovereenkomsten voor drie of
vijf jaar. Dit doet niets af aan de waarde van het initiatief. Door de samenwerking in de buurt worden
13

SME Advies

sociale connecties gelegd die meeverhuizen naar een volgend initiatief. Dit hoeft geen groen initiatief
te zijn, maar kan bijvoorbeeld ook te maken hebben met uitwisseling van diensten tussen bewoners.
Tijdelijke initiatieven hebben dus alsnog een grote meerwaarde voor sociale processen in de wijk.
Niet overal ontstaan initiatieven vanzelf
In sommige wijken ontstaan initiatieven niet vanzelf. Op dat moment is begeleiding van een betaalde
professional nodig die een project in de wijk start, met als doel bewoners te betrekken en zich steeds
meer eigenaar te laten voelen van het project. Groen Dichterbij erkent het belang van deze partijen.
Deze 'intermediairs' worden meestal ingehuurd door gemeenten of woningbouwcorporaties (zie
hoofdstuk 2, typering projecten).
Vooral bij het werken met kwetsbare groepen is de noodzaak om met intermediairs te werken hoog.
Re-integranten, ouderen, mensen met een beperking: ze gaan graag aan de slag, maar het project zelf
initiëren of dragen kunnen zij vaak niet. Kwetsbare groepen vragen bovendien vaak om professionele
begeleiding. Als het project en de deelnemers, omwonenden, etc. op elkaar zijn ingespeeld kan een
intermediair zich langzaam uit het project terugtrekken. In sommige gevallen is dit echter niet
realistisch en zal er altijd begeleiding nodig blijven vanuit een organisatie of ZZP-er. Dit doet niet af
aan de betekenis die een tuin heeft voor de buurt of aan het feit dat een dergelijk project nog steeds
een voorbeeld is van de participatiesamenleving.
Verschillende soorten initiatief vragen om verschillende aansturing
Er zijn diverse soorten buurtinitiatieven. De variant waar bewoners zelf alles doen, maar ook de
hierboven omschreven situatie waarbij er een externe trekker nodig is die het initiatief initieert. Als
laatste categorie herkennen wij vanuit Groen Dichterbij de sociale ondernemers. Zij komen niet uit een
buurt zelf maar starten een onderneming zonder winstoogmerk. Deze ondernemers zitten dicht tegen
het traditionele welzijnswerk aan. Zie bijlage I voor een uitgebreide typering van initiatieven.
Veel neveneffecten
Een groen buurtinitiatief blijkt ook waarde te hebben voor gezondheid, welzijn, economie, criminaliteit,
zwerfafval etc. Die opbrengsten zijn wellicht groter dan gedacht. Daarmee leveren buurtinitiatieven
een niet te onderschatten waarde in het creëren en behouden van een gezonde en veilige
leefomgeving.

SME Advies

14

4. RANDVOORWAARDEN VOOR ONTSTAAN
INITIATIEF
Lokale overheden kunnen omstandigheden en randvoorwaarden creëren en randvoorwaarden
waardoor het nemen van initiatief makkelijker wordt. Een andere houding, een maatregel of juist het
niet nemen van een maatregel laten ruimte aan buurtinitiatieven en dragen bij aan de
gedragsverandering en transitie in de Nederlandse samenleving.
Letterlijke en figuurlijke ruimte is essentieel bij het mogelijk maken van initiatieven. Zorg ervoor dat:


er fysieke ruimte beschikbaar is waar bewoners hun initiatieven kunnen vormgeven en elkaar
kunnen ontmoeten (‘de plek’);



niet alles geregeld is. Wanneer al het (denk)werk geregeld wordt is er geen ruimte eigen initiatief,
invulling en ideeën (‘de behoefte’);



er ruimte is voor bewoners om het anders te doen. Zij werken op hun eigen manier. Die manier is
wellicht wat ongestructureerder, wat losser, soms sneller, maar soms ook omslachtiger.

4.1 De plek
De plek van een buurtinitiatief is essentieel. Daar komen mensen samen. Schep daar dus ruimte. Een
gebrek aan een plek kan een belemmering vormen voor het ontstaan van een groen buurtinitiatief.
Juist wijken die voordeel hebben bij meer groen in de wijk, de stenige wijken, missen deze plek.
Buurtpleintjes worden misschien door hangjongeren gebruikt. In dat geval zullen zij eerst moeten
vertrekken willen andere bewoners de vrijheid voelen om iets te gaan doen. Een voorbeeld uit Tilburg
is dat een mooi stuk groen waar bewoners best een moestuin zouden willen beginnen wel erg centraal
ligt. Aan drie kanten kijken huizen uit op het stuk grond. Wanneer je daar bezig bent sta je dus erg in
de kijker. In een wijk waar ‘ons kent ons’ en roddelgehalte hoog is geeft dat een onveilig gevoel. Het
initiatief komt daar dus niet van de grond. Pas na een ingreep (bijvoorbeeld plaatsing hek) of het
aanbieden van een ander stuk grond ontstaat er een plek waar buurtbewoners zich thuis kunnen
voelen en samen aan de slag gaan. Elke wijk of buurt kent zo zijn eigen kansen en belemmeringen.

4.2 De behoefte
Minder regelen kan initiatief uitlokken. Door
bijvoorbeeld het maaien van gras niet meer of
minder uit te voeren ontstaat er ruimte voor
bewoners om het over te nemen. Criticasters
noemen dit vaak slim bezuinigen, maar het heeft
ook te maken met ‘verwende burgers’: ‘Als de
gemeente toch elke drie dagen langs komt om het
plantsoen schoon te maken, dan doe ik er niets
meer aan.’ Wat gebeurt er als een gemeente dit
niet meer doet?
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Binnen Groen Dichterbij zien we in krimpgebieden dat bewoners sneller beheertaken overnemen of de
kans pakken om het voorzieningenniveau in een dorp hoog te houden. Dit komt omdat een overheid
besluit bepaalde taken niet meer uit te voeren en omdat ook commerciële partijen wegtrekken. De
leefbaarheid komt onder druk te staan en bewoners komen in actie. Deze situatie ontstaat niet
vrijwillig of is geen bewuste keuze, maar lokt wel initiatief en saamhorigheid uit.
Ook hoe proactief een stuk grond ter beschikking wordt gesteld speelt mee. Sommige gemeenten
juichen stadslandbouw toe en stellen proactief grond ter beschikking. Anderen vinden het juist
ingewikkeld als er bijvoorbeeld nog gebouwd moet worden op dit stuk. Waar het werkt wordt er door
de gemeente energie gestoken in bijvoorbeeld:
-

Duidelijkheid scheppen over wat wel of niet mag;

-

Standaard gebruiksovereenkomsten;

-

Organisatie van uitwisselbijeenkomsten voor initiatiefnemers;

-

Een loket voor stadslandbouw en groene initiatieven.

4.3 Vertrouwen
Naast fysieke ruimte draait het werken met buurtinitiatieven ook om figuurlijke ruimte. In hoofdstuk
drie zijn de kenmerken van buurtinitiatieven omschreven, vooral de eigen creativiteit en het feit dat
initiateven altijd in ontwikkeling zijn leidt tot een georganiseerde chaos waar op het oog misschien
niet alles loopt zoals verwacht of gepland. Kwantitatieve doelstellingen eisen of verwachten past niet
bij hoe buurtinitiatieven zich ontwikkelen. Vertrouwen geven om zich op hun eigen dynamische manier
te ontwikkelen wel. Door het geven van vertrouwen dat alle activiteiten ‘goed’ zijn en bijdragen aan
sociale structuren en meer groen in de wijk kunnen buurtinitiatieven zich op hun eigen manier blijven
ontwikkelen. Belangrijk om te realiseren is dat het initiatief geen hiërarchische verhouding heeft met
de overheid, maar dat overheid en initiatief samenwerken. Bij een goede samenwerking draait het om
vertrouwen geven aan elkaar zodat ieder zijn of haar werk naar eigen kunnen uit kan voeren.
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5. ONDERSTEUNEN BESTAAND INITIATIEF
Naast het creëren van omstandigheden waarin initiatieven kunnen ontstaan is het ook nodig aandacht
te hebben voor hoe je bestaande initiatieven ondersteunt. Wanneer er een ambitie is uitgesproken om
met initiatieven aan de slag te gaan, betekent dit een langdurige commitment: initiatieven moeten
kunnen bouwen op de verwachte ondersteuning. Er zijn meerdere partijen die initiatieven kunnen
ondersteunen. Afhankelijk van de wens van het initiatief en van de betrokkenheid van een of meerdere
organisaties bij het initiatief, kan de ondersteuningsrol van betrokken organisaties verschillen.

5.1 Netwerk-knooppunten in de wijk
Buurtinitiatieven zijn netwerkknooppunten in de
wijk, net zo goed als buurthuizen en
sportverenigingen. Bewoners vinden elkaar op een
thema, in dit geval groen, maar het initiatief heeft
veel neveneffecten in verschillende beleidsvelden.
In het netwerk rond een buurtinitiatief komen
verschillende partijen, denk aan gemeente,
welzijnswerk, vrijwilligerclubs, samen. Afhankelijk
van de vragen van initiatieven kan een andere
netwerkspeler dan de (lokale) overheid een
ondersteunende rol spelen. Soms zijn fondsen en ngo’s daartoe beter in staat. Maar het kan ook een
NME-centrum zijn, een andere afdeling binnen de gemeente, een provincie, welzijnsorganisatie of ngo.
Het is net welke partij op die plek een logische speler is.
Hieronder volgt een overzicht van een aantal logische netwerkpartners/actoren rond buurtinitiatieven
(van lokaal naar nationaal):
Wijk- en dorpsorganisaties
De bestaande infrastructuur van dit soort organisaties kan nieuwe initiatieven erg van pas komen.
Denk hierbij aan overleglocaties, communicatiekanalen en ingangen bij de gemeenten. Ook zien we
kleinere groene initiatieven vaak gebruik maken van de rechtsvorm van een wijk- of dorpsvereniging,
zodat ze niet zelf een stichting of vereniging op hoeven te richten.
Gemeenten
Naast een regelgevende en handhavende rol, vervullen veel gemeenten ook een ondersteunende rol
voor groene initiatieven. Er wordt bijvoorbeeld een contactpersoon aangesteld voor initiatieven die
hen helpt een weg binnen de gemeente te vinden, wijkbudgetten weet aan te spreken en andere
nuttige verbindingen legt. Deze makelaar-ambtenaar gaat vaak ook aan de slag met het organiseren
van netwerkmomenten en deskundigheidsbevordering voor initiatiefnemers. Dit gebeurt idealiter in
samenwerking met andere lokale organisaties die initiatieven ondersteunen.
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NME-, Milieu- en Duurzaamheidscentra
Bovengenoemde makel- en schakelrol wordt in sommige gemeenten vervuld door het NME-, Milieuof Duurzaamheidscentrum. Ook ondersteunen deze organisaties initiatieven op het gebied van
educatie en andere zaken. Voor deze organisaties betekent het ondersteunen van de energieke
samenleving vaak een moderniseringsslag die hen ook meer draagvlak geeft bij hun financiers.
Lokale netwerken van eetbare en groene initiatieven
In veel steden zijn nieuwe netwerken van stadslandbouw en groene initiatieven ontstaan. Deze
netwerken verschillen sterk qua karakter (doelstelling, betaalde/vrijwillige trekkers, draagvlak bij
initiatieven, soort activiteiten, etc.), maar hebben gemeen dat ze bottom-up initiatieven goed
begrijpen. Trekkers zijn vaak ook afkomstig uit initiatieven zelf.
Vrijwilligerscentrales
In veel steden zijn vrijwilligerscentrales en deze zijn vaak gericht op het sociale domein en hebben de
brug naar de groene energieke samenleving nog niet overal geslagen. Toch zijn er veel algemene
onderwerpen zoals financiering, binden & boeien van vrijwilligers, aansprakelijkheid & juridische zaken
en communicatie waarmee dit soort organisaties initiatieven goed kunnen ondersteunen.
Lokale vrijwilligersorganisaties
In de groene wereld zijn er veel vrijwilligersorganisaties die iets voor groene initiatieven kunnen
betekenen en wellicht ook vice versa. Waar groene initiatieven baat hebben bij de kennis en ervaring
van bestaande tuin- en natuurorganisaties, kunnen deze organisaties gebaat zijn bij de nieuwe energie
en jongere doelgroep van groene initiatieven.
Lokaal bedrijfsleven
Omdat een groen initiatief is gebonden aan een fysieke plek, zijn er vaak genoeg ondernemers in de
buurt die op een deelaspect kunnen ondersteunen met expertise of sponsoring in natura. Als een
initiatief erin slaagt deze ondersteuning aan te boren, blijkt vaak dat er veel minder financiële
middelen nodig zijn dan initieel gedacht. Een lokale maatschappelijke beursvloer (georganiseerd door
een gemeente of een andere lokale organisatie) kan helpen dit soort verbindingen tot stand te
brengen.
Provinciale maatschappelijke organisaties
Provinciale maatschappelijke organisaties werken op verschillende plekken in de provincie en
bevorderen zo de uitwisseling tussen activiteiten binnen verschillende gemeenten. Ook organiseren zij
vaak activiteiten waar initiatieven uit verschillende gemeenten op af komen en zo leren betrokkenen
van elkaar.
Provincies
Veel provincies vinden groen vrijwilligerswerk erg belangrijk. Ook de betrokkenen bij groene
initiatieven vallen hieronder. Provincies ondersteunen het werk van bovengenoemde provinciale
maatschappelijke organisaties voor zover dat binnen de eigen beleidsdoelstellingen past. Ook zijn veel
provincies bezig met het onderzoeken hoe zij gemeenten kunnen ondersteunen op het thema van de
energieke samenleving.
SME Advies
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Fondsen
Voor het vinden van financiering voor groene initiatieven zijn fondsen belangrijk. Omdat groene
initiatieven ook effect hebben op het vlak van bijvoorbeeld sociale cohesie, gezondheid en
klimaatadaptatie, is het belangrijk om bijvoorbeeld via de MAEXchange van Kracht in NL in beeld te
brengen wat de maatschappelijke meerwaarde en impact van een groen initiatief is. Zo kunnen
fondsen mede bepalen of een aanvraag aansluit bij de eigen doelstellingen.
Landelijke maatschappelijke organisaties
Door het jaar heen zijn er allerlei landelijke activiteiten van maatschappelijke organisaties waar groene
initiatieven bij aan kunnen haken. Voorbeelden zijn: Modderdag, Fete de la Nature, NLdoet en
Burendag, de Nationale Tuinvogeltelling, etc. Dit zijn aansprekende campagnes waar initiatieven graag
aan meedoen. Andere manieren waarop
landelijke maatschappelijke organisaties
lokale groene initiatieven ondersteunen
zijn bijvoorbeeld de inzet van lokale
vrijwilligers, ondersteuning met expertise,
vergroten van bekendheid van het
initiatief, verspreiden en versterken van de
ideevorming over de energieke
samenleving, ontwikkelen van digitale
tools die initiatieven ondersteunen en het
regelen van landelijke kortingsacties bij
het bedrijfsleven.

5.2 Ondersteuningsbehoefte
Buurtinitiatieven hebben een diverse ondersteuningsbehoefte (zie ook bijlage 1). Schakelen tussen
deze diverse behoeften en een flexibel ondersteuningsaanbod bieden is essentieel. Dit vraagt
flexibiliteit in de programmering en bereidheid om mee te bewegen met de wensen van initiatieven.
Financiering
Veel buurtinitiatieven hebben behoefte aan financiering. Zo ook de initiatieven die zich melden bij
Groen Dichterbij. Het verhaal achter deze financieringsvraag is echter zeer divers. Waarom is de
financiering nodig? Voor zonnepanelen, om zelfvoorzienend te kunnen worden of de exploitatiekosten
te drukken, voor gereedschap, voor een afdakje, watervoorziening of cursus voor een van de
vrijwilligers. Elk initiatief heeft iets anders nodig en afhankelijk van de situatie en het type initiatief kan
een overheid, fonds of maatschappelijke organisatie de afweging maken wel of niet financieel te
ondersteunen, of om op zoek te gaan naar andere manieren om het benodigde te realiseren.
Ontmoeting
Ontmoeting en delen van ervaringen helpt initiatieven. Initiatiefnemers komen op den duur een groot
aantal dezelfde uitdagingen tegen. Van hoe juridisch e.e.a. geregeld moet worden, tot de
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tijdsinvestering die het vraagt, eventueel de mogelijkheid om voor hun inzet betaald te worden,
vergunningenleed, en ga zo maar door. Ontmoeting tussen initiatiefnemers doet daarom goed. Het
zorgt voor herkenning, initiatiefnemers kunnen hun frustraties delen en wisselen tips uit. Er is wellicht
niet een initiatief met exact dezelfde vraag én antwoord, maar door verschillende antwoorden en
oplossingen te combineren helpen initiatiefnemers elkaar vooruit.
Waardering
Waardering en erkenning zijn voor initiatieven belangrijk. Iedereen werkt op zijn of haar niveau mee
aan een initiatief. Op het moment dat deze inzet beloond wordt is dit voor alle partijen een belangrijk
moment. Naast de icoonprojecten, die een grote financiële bijdrage kregen, heeft Groen Dichterbij ook
de Groene Duim geïntroduceerd. Deze Groene Duim wordt uitgedeeld aan initiatiefnemers die zich
hebben ingezet voor hun buurt. In samenwerking met gemeenten worden deze Groene Duimen
uitgereikt. Deze waardering en erkenning voor hun werk doet initiatiefnemers erg goed.
Een veel gehoorde opmerkingen van groene buurtprojecten die werden verkozen tot icoonproject is
‘als Groen Dichterbij het wat vindt en we zijn Icoonproject, dan moet het project toch wel wat
voorstellen’. Dit geldt voor zowel buurtgenoten die het project ineens wisten te vinden en meer
gingen waarderen als voor sponsoren, de lokale overheid en (lokale) pers. Deuren gingen sneller open,
waardoor meer ideeën uitgevoerd konden worden.

5.3 Werkhouding
Naast het voorzien in een inhoudelijke ondersteuningsvraag draait het ondersteunen van
buurtinitiatieven vooral om een bepaalde werkhouding ten opzichte van de initiatieven. Vertrouwen is
belangrijk, net als het loslaten van een eigen agenda. Het vraagt om het begrijpen van initiatieven en
om kunnen gaan met de dynamische, soms chaotische, aard van initiatieven. Werken met initiatieven
vraagt ook mm een open houding, het initiatief niet overnemen of doodknuffelen en afstand bewaren.
Competenties van personen (en organisaties) die daarbij horen zijn o.a. coalities kunnen sluiten,
ondernemerschap, creativiteit, sociabiliteit, flexibiliteit, contacten leggen, visie uitdragen, diplomatiek
kunnen zijn, netwerken, coachen, etc.
Ondersteuners moeten feeling hebben voor het netwerk rond buurtinitiatieven en weten wat andere
partijen in het netwerk willen of kunnen bieden. Dit vraag om betrokkenheid en persoonlijk contact.
Per situatie heeft een initiatief een ander duwtje in de rug nodig. Een ondersteuner kan dit doen
zonder het initiatief over te nemen of een bepaalde kant op te duwen, maar wel met oprechte
betrokkenheid. Op het moment dat je als ondersteuner teveel voorkauwt, stappenplannen of
blauwdrukken aangeeft wordt de creativiteit van initiatiefnemers geblokkeerd. Het initiatief verliest zijn
creativiteit en eigen identiteit. Er is dus een hele dunne lijn tussen inspiratie bieden en ondersteunen,
en teveel stappenplannen en ondersteuning bieden. Afstand houden tot initiatieven is daarbij
essentieel. Door de afstand blijft er overzicht en kan een ondersteuner inschatten welke grotere
(systeem)interventies nodig zijn en die uitvoeren.
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6. DILEMMA’S
In de huidige transitie naar een samenleving waarin burgers meer eigen initiatief nemen, zien we ook
een aantal dilemma’s. Deze dilemma’s zijn generiek toe te passen op elk soort burgerinitiatief, in dit
geval zijn ze beschreven vanuit het perspectief van groene buurtinitiatieven.

6.1.1 Niet elke wijk is gelijk
Niet in elke wijk ontwikkelen zich initiatieven vanuit
bewoners. Dit kan een lokale overheid beperken bij
het ondersteunen van initiatieven, omdat alle
wijken dezelfde mogelijkheden moeten hebben en
omdat de baten van groene initiatieven in wijken
waar ze niet vanzelf ontstaan vaak groter zijn. Dit is
de reden waarom Groen Dichterbij het belang van
intermediairs onderstreept. Dit zijn de personen
die juist in wijken waarin bewoners zelf het
initiatief niet (kunnen) nemen, dit toch van onderaf
proberen aan te wakkeren. Dit zijn de personen die verbindingen leggen in de wijk en
belanghebbenden bij elkaar brengt. Door dit een onpartijdige partij te laten zijn, en niet de gemeente
zelf, blijft er ruimte voor de overheid om in het netwerk te participeren. De eigen rol blijft zo overeind.
Ook kan een overheid inzetten op het stimuleren van initiatief in alle wijken. Groen Dichterbij heeft dit
gedaan door een divers ondersteuningsaanbod te bieden, zodat er voor ieder wat wils is. Door
inspiratie en voorbeelden te laten zien groeit het gevoel van ‘dat wil ik ook’ bij andere bewoners.
Overheden kunnen deze rol innemen of een andere partner uit het netwerk vragen deze positie in te
nemen. Wederom met het resultaat dat de overheid haar eigen rol kan blijven vervullen en het voor
initiatieven duidelijk blijft welke netwerkpartner waar voor gevraagd kan worden.
Overigens kunnen overheden altijd gebruik maken van andere partijen in het netwerk. De factsheets
van Groen Dichterbij zijn bijvoorbeeld een zeer praktisch voorbeeld van wat ambtenaren kunnen
inzetten om het initiatieven in hun gemeenten net wat makkelijker te maken. Mensen worden
geholpen met zelf aan de slag gaan.

6.1.2 Tijdelijkheid initiatief
Overheden willen graag garantie dat een voorziening of waarde in het publieke domein kan blijven
bestaan. Initiatieven kenmerken zich echter ook door tijdelijkheid. Zoals eerder besproken zijn
initiatieven vaak grillig en wisselt het sterk welke activiteiten ze willen ontplooien. Er is geen garantie
dat een bepaald niveau qua activiteit of voorziening altijd blijft bestaan. De verbinding in de wijk en
sociale structuren die gemaakt worden blijven wel overeind. Deze zijn minder afhankelijk van de plek,
hoewel mensen natuurlijk ook kunnen verhuizen. Het fysieke project kan dus verschillen, de
samenwerking in de buurt blijft bestaan. Het is dus maar net vanuit welke bril naar initiatieven gekeken
wordt.
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Een belangrijk aspect bij het bepalen van lang termijn-potentieel van een initiatief is het draagvlak van
het initiatief in de buurt. Als het draagvlaak groot is en de taken goed verdeeld worden, is de kans
groot dat het initiatief langer zal bestaan dan als een paar schouders alle lasten moeten dragen. Groen
Dichterbij krijgt te maken met zeer actieve trekkers die overspannen raken, een initiatief dat zo groot
wordt dat alles vrijwillig organiseren niet meer gaat. Een voorbeeld is een initiatief dat graag met
maatschappelijke stage wilde werken. Dit lijkt een goede mogelijkheid om meer ‘handjes’ te hebben
die het initiatief kunnen helpen. Uiteindelijk bleek dat het regelen en begeleiden van de
maatschappelijke stage (5 dagen, 6 uur per dag) een belasting van de vrijwilligers. Zij moesten vrij van
werk nemen om de maatschappelijke stage te kunnen begeleiden. Daar botsen belangen van
individuen en het initiatief.
Waar er sprake is van betaalde begeleiding door bijvoorbeeld intermediairs, is het lange
termijnperspectief afhankelijk van het voortduren van de financiering. Binnen Groen Dichterbij geeft
het Oranje Fonds aan geen structurele financier te willen zijn. Initiatieven worden dus aangemoedigd
te werken naar een andere manier van financiering of verdienmodel.

6.1.3 Geen ruimte gemeentelijke voorkeur
Op lokaal niveau heeft een gemeente voorkeuren voor hoe de openbare ruimte eruit ziet of
onderhouden wordt. Hoe verhoudt dit zich tot initiatieven die zelf aan de slag gaan? Is het mogelijk
eigen voorkeuren in het netwerk in te brengen?
Kenmerkend voor het participeren in een netwerk ten opzichte van hiërarchisch sturen (zie NSOB
paragraaf) is dat eigen ideeën ingebracht kunnen worden, maar niet noodzakelijkerwijs het
uitgangspunt vormen. Uit onze interviews met initiatieven blijkt dat zij het snel door hebben wanneer
een gemeente ‘iets door probeert te duwen’. Indien zij als gelijkwaardige partner benaderd worden en
er gezamenlijk mogelijkheden gezocht worden om tegemoet te komen aan de wens van de gemeente
is er veel mogelijk. Wanneer een gemeente beoogt netwerkpartner te zijn maar enkel eigen
voorkeuren inbrengt loopt dit snel spaak. Uitleggen waardoor er bepaalde voorkeuren zijn en dat een
gemeente die graag ziet terugkomen is vaak de eerste stap naar gezamenlijke doelen.

6.1.4 Betaalde vrijwilligers
Er ontstaan tegenwoordig ook initiatieven die zo groot worden dat zij verinstitutionaliseren.
Vrijwilligers leveren zoveel inzet dat dit niet meer alleen op vrijwillige basis kan en zij groeien door
naar een (deels betaalde) ZZP-er. Dit kan binnen buurtinitiatieven voor een verandering in dynamiek
zorgen, soms positief, soms negatief.
Ook kan het ertoe leiden dat initiatieven een vergoeding voor hun diensten gaan vragen. Binnen
Groen Dichterbij zijn voorbeelden bekend waar initiatieven meermaals door een gemeente gevraagd
worden om een rondleiding te geven, bij hen te mogen vergaderen of een presentatie te geven over
het initiatief. Dit allemaal ter inspiratie van anderen of als input voor een gemeentelijke discussie.
Initiatieven krijgen hier over het algemeen geen vergoeding voor. Steeds meer initiatieven voeren een
discussie om dit wel te doen, er wordt immers van hun diensten gebruik gemaakt. Wanneer een
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initiatiefnemer vrij moet nemen (van zijn of haar betaalde baan) om een middag een presentatie te
verzorgen knelt dit des te meer.

6.1.5 Initiatief vs. professionals
Initiatieven werken op het grensvlak van groen en sociaal in de wijk. Dit betekent dat zij ook
professionele organisaties tegenkomen die in de buurt werken, bijvoorbeeld het welzijnswerk. Dit zijn
betaalde professionals, die soms hetzelfde werk doen of effect hebben als de vrijwilligers in een
buurtinitiatief. In sommige wijken kan tussen professionals (ook van ngo’s of overheid) en
buurtinitiatieven wrijving ontstaan omdat de een wel betaald krijgt en de ander niet. Dit roept vragen
op over hoe publieke middelen besteed worden en welke resultaten tellen.

6.1.6 Afrekenbaarheid of gratis
Financiële steun komt vaak uit kleine participatiepotjes van gemeenten, terwijl de effecten van
buurtinitiatieven veel breder zijn (gezondheid, bewegen, luchtkwaliteit, voedsel, obesitas), economie,
welzijn, integratie, klimaatadaptatie etc.). Nu vindt alleen als er allianties of contracten zijn (kwadrant
II/III) tussen de gemeenten en bewoners, zoals bij beheer van het groen in de openbare ruimte,
afrekening plaats. Als gemeente moet je bereid zijn om ook op een andere manier de
‘afrekenbaarheid’ van initiatieven te benaderen. Wanneer je gebruik maakt van de diensten van een
initiatief dien je hiervoor ook te betalen.
Momenteel speelt de discussie van meetbaarheid van baten. De TEEBstad-tool en de MAEXchange van
Kracht in NL doen goede eerste pogingen om deze baten in beeld te brengen, maar zijn nog niet
perfect.
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7. CONCLUSIE
Het ontstaan van steeds meer buurtinitiatieven vraagt om een andere houding en sturing van de
overheid. Buurtinitiatieven zijn organisaties met een geheel eigen dynamiek. Om met buurtinitiatieven
te kunnen samenwerken is het doorgronden van deze dynamiek essentieel. Mogelijkheden scheppen
voor initiatieven om te ontstaan en het ondersteunen van initiatieven gaan daarom voornamelijk over
het aannemen van een nieuwe houding als overheid.
Groene buurtinitiatieven zijn netwerkknooppunten in de wijk en zoeken samenwerking met de partijen
om hen heen. Bij het samenwerken met groene buurtinitiatieven spelen een aantal dilemma’s een rol.
Deze hoeven niet opgelost te worden of uit te monden in een keuze voor een werkwijze, maar ze zijn
wel belangrijk bij het doorgronden van dynamiek van groene buurtprojecten.
In onderstaande tabel wordt de dynamiek van groene buurtprojecten gekoppeld aan dilemma’s en
een advies aan overheden wanneer zij willen samenwerken met groene buurtinitiatieven. De tabel is
gebaseerd op de ervaringen van drie jaar Groen Dichterbij en heeft als doel input te geven aan de
discussie rond hoe overheden zich kunnen verhouden tot initiatieven. Het is nadrukkelijk geen
blauwdruk of stappenplan, omdat dat precies is waar het bij het werken met initiatieven niet om gaat.
Waar het wel om gaat is een open houding en ruimte voor initiatieven om zich op hun geheel eigen,
creatieve manier te ontwikkelen in samenwerking met de partijen om hen heen.
Dynamiek groene

Kern

Dilemma’s

buurtprojecten

Adviezen aan overheden
voor samenwerking met
groene buurtinitiatieven

1. De plek bindt mensen

Bewoners komen

Niet iedere wijk

Maak ruimte door plekken

elkaar tegen op een

is gelijk

te bieden en

plek. Dit vormt de

Afrekenbaarheid

vrijheid/vertrouwen te

aanleiding van een

bieden en integraal te

samenwerking. Op de

organiseren.

plek komen ook
verschillende
beleidsthema’s samen.
2. Altijd in ontwikkeling

Buurtinitiatieven zijn

Afrekenbaarheid

Werk samen met

nooit af. Door

initiatieven in plaats van ze

omstandigheden en

proberen te sturen. Geef

nieuwe mensen blijven

vertrouwen dat er positieve

zij continu in

resultaten uit voortkomen.

beweging.

Verwacht geen harde
afrekenbare resultaten.

3. Autonome organisatie

Initiatieven zijn van

Geen ruimte

Houdt afstand, laat een

zichzelf, niet ‘van ons’

gemeentelijke

initiatief zich ontwikkelen.

voorkeur

Sluit aan bij
ondersteuningsvragen en
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Dynamiek groene

Kern

Dilemma’s

buurtprojecten

Adviezen aan overheden
voor samenwerking met
groene buurtinitiatieven
biedt die. Daarmee bind je
initiatieven aan je.

4. Ondersteuningsvraag
wisselt

Door het organisch

Sectorale

Sta open voor een

karakter ontstaan er

gemeentelijke

diversiteit aan (hulp)

steeds nieuwe vragen.

organisatie

vragen. Wees duidelijk aan
welke je wel of niet kunt
voldoen. Wees ook flexibel
en bekijk per situatie wat
de beste ondersteuning is
en wie die het beste kan
bieden. Stel een makelaar
in.

5. Creatief proces

In een buurtinitiatief

Geen

Houd afstand bij

vindt een creatief

gemeentelijke

ondersteuning en neem

proces plaats met

voorkeur

een initiatief niet over. Niet

steeds weer nieuwe

sturen op eigen ideeën,

mogelijkheden. Zij

maar inbrengen in overleg

komen met ideeën en

en initiatief op eigen

oplossingen die je als

manier invulling laten

overheid nooit verzint

geven. Duidelijk zijn over

(of toestaat)

wat de gemeente wel en
niet kan doen. Individuele
ambtenaar kan toelichten
wat zijn werksituatie binnen
de gemeente is!

6. Grotendeels vrijwillige
inzet

Druk op vrijwilligers is

Vrijwilliger

Ga openhartig en flexibel

vaak hoog. Er wordt

wordt ZZP-er

om met de nieuwe

veel van ze gevraagd.

Initiatief vs.

ontwikkeling van vrijwilliger

Soms wordt

professional

naar ZZP of sociaal

vrijwilligerswerk echt

ondernemer. Bespreek

werk. Soms is van

open de relatie of

begin af aan al een

mogelijkheden van een

betaalde trekker bij

initiatief t.o.v. bestaande

het initiatief

wijkorganisaties.

betrokken.

Waardeer inzet van
vrijwilligers, of ze betaald
zijn of niet.
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buurtprojecten

Adviezen aan overheden
voor samenwerking met
groene buurtinitiatieven

7. Sociale structuren zijn
blijvend

Door een – goedkoop

Tijdelijkheid

Kies voor de sociale

- groen buurtinitiatief

initiatief

structuren en zie groen als

ontmoeten mensen

middel. Groen blijkt een

elkaar informeel, die

van de meest eenvoudige

elkaar anders niet

en goedkope vormen om

zouden treffen. De

de sociale structuur te

plek is de basis. Als de

stimuleren.

plek wegvalt dan blijft
de structuur en uit die
zich mogelijk in andere
activiteiten.
8. Initiatieven ontstaan
niet vanzelf

9. Verschillende soorten
initiatief

Soms is ondersteuning

Niet elke wijk is

Erken dat niet overal

van buitenaf nodig,

gelijk

initiatief vanuit het niets

iemand die de buurt

Betaalde

ontstaat. Geef ruimte

wakker schudt, het

vrijwilligers

(fysiek en sociaal) om iets

initiatief aanwakkert of

te laten ontstaan. Trek

kwetsbare groepen bij

langdurig geld uit voor

het initiatief betrekt.

intermediairs.

Er is een diversiteit in

Niet iedere wijk

Omarm diversiteit projecten

soort initiatieven en

is gelijk

en stem

personen die daarbij

Betaalde

ondersteuningsaanbod

betrokken zijn. Deze

vrijwilligers

daar op af. Ga in gesprek

vragen een andere

met sociaal ondernemers

benadering en

over hoe zij verder te

ondersteuning

helpen zijn. Wees flexibel
en bekijk per situatie welke
rol of ondersteuning het
beste past.

10. Veel neveneffecten
initiatief

Een groen

Afrekenbaarheid

Denk na over

buurtinitiatief blijkt

afrekenbaarheid, vooral uit

ook waarde te hebben

andere domeinen.

voor gezondheid,

Financiering uit alleen een

welzijn, economie,

participatiebudget doet

criminaliteit, zwerfafval

geen recht aan effecten

etc. Die opbrengsten

initiatieven.

zijn wellicht groter dan
gedacht.
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BIJLAGE I.

TYPERING INITIATIEVEN

In het zoeken naar manieren van samenwerken of sturing geven aan maatschappelijke initiatieven is
het handig om onderscheid te maken tussen verschillende typen initiatieven. Binnen Groen Dichterbij
maken we onderscheid tussen:
1. Buurtinitiatief
2. Wijkactivering of burgerparticipatie
3. Sociaal ondernemers
Het verschil tussen deze categorieën is of het initiatief top down of bottom-up up ontstaat of
georganiseerd is en hoe het project gefinancierd wordt. Afhankelijk van de wijk en zijn bewoners is een
van de drie manieren passend. Een wijk met hoogopgeleide bewoners neemt vaker zelf initiatief waar
in achterstandswijken de wijk meer geactiveerd moet worden of het een sociaal ondernemer is die aan
de slag gaat. Zij vragen verschillende begeleiding of stellen andere vragen. Er zijn sterke regionale
verschillen tussen de mate waarin de verschillende typeringen voorkomen.
I

II

III

Type

Buurtinitiatief

Wijkactivering

Sociaal ondernemer

Grootte

Veelal kleinschalig

 Klein

 Middel

 Middel

 Groot

 Groot
Organisatie-

 Rechtspersoonlijkheid

 Rechtspersoonlijkheid

graad

 Informele werkgroep

 Informele werkgroep

 Rechtspersoonlijkheid

 Wisselende
samenstelling
Reden om aan

 Gezamenlijke droom

de slag te

 Samen tegen

gaan

 Intrinsiek groen

 Leefbaarheid buurt
versterken
 Ontmoeting
verschillende groepen

Eigenaarschap

Buurt

Eerst begeleiding,

 Intrinsieke motivatie /
eigen ideeën
 Buurt/mensen willen
helpen
Ondernemer

overdragen aan buurt
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In onderstaande paragrafen wordt ingegaan op de verschillende categorieën bijbehorende kenmerken.

7.1 Type 1: Het buurtinitiatief
Een buurtinitiatief komt vanuit de buurt en zoekt vaak bij fondsen of gemeenten geld om iets te
kunnen realiseren. Het project draait op de buurtbewoners zelf, zij hebben vaak veel vaardigheden in
huis en werken samen met professionele organisaties als de gemeente. Financieel kan het gaan om
verschillende bedragen, van een paar honderd euro tot een paar miljoen.

7.1.1 Uitgangssituatie
Buurtinitiatieven ontstaan vanuit de plek. Mensen willen werken aan hun eigen omgeving. Dit kan
vanwege intrinsieke motivatie voor groen, maar vaak is ook een heel praktisch probleem als graffiti,
troep, braakliggend terrein, verloedering of hondenpoep aanleiding om met elkaar aan de slag te
gaan. De buurt gaat samen aan de slag ‘tegen’ een bepaalde aanleiding. Een andere reden om te
starten met een buurtinitiatief is het gebrek aan een grote tuin of speelplek voor kinderen. Het groen
wat aanwezig is heeft kwalitatief niet het gewenste niveau of wordt door bezuinigingen van de
gemeente niet meer naar wens onderhouden. Bewoners zeggen gezamenlijk: daar gaan wij iets aan
doen. Ze willen graag iets bereiken en doen dit vanuit een gezamenlijke droom. Tegelijkertijd missen
buurtbewoners het contact met elkaar en door samen iets aan een ergernis te doen of een mooie plek
op te bouwen komen ze ook weer dichter bij elkaar.

7.1.2 Schaalgrootte
Het grootste deel van de burgerinitiatieven zijn kleinschalige initiatieven in een straat of buurt. Het zijn
geveltuinen, speelplekken op de hoek van de straat of kleine parkjes. Sommige projecten groeien
echter door en hebben grote oppervlakten in beheer, denk bijvoorbeeld aan een grote buurtmoestuin
of een binnenplaats van een
appartementencomplex.

7.1.3 Organisatiegraad
De grotere initiatieven zijn goed
georganiseerd. De kleine initiatieven hebben
vaak een zeer informeel karakter.

7.1.4 Initiatiefnemers
Bij veel projecten blijkt een initiatiefnemer

Figuur 3 Piramide van Maslow

vaak hoogopgeleid, blank en uit een relatief goede sociaaleconomische klasse. Ze hebben de tijd om
iets op te zetten, wat laat zien dat ze het relatief goed hebben (zie piramide van Maslow).
Initiatiefnemers kennen de wegen naar fondsen of overheid goed.
Voor deelnemers/vrijwilligers, zij die komen tuinieren en daarin participeren, geldt dit niet: afhankelijk
van de locatie van het project kunnen dit ook juist mensen uit een wat lagere sociaaleconomische
klasse zijn die dagbesteding, sociaal contact en herkenbaarheid zoeken.
Een duidelijke typering is lastig te maken, maar er zijn een aantal uiterste te benoemen: iemand die
een kleinschalig initiatief neemt, dit alleen voor zijn eigen straat doet en niet geïnteresseerd is in
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opschaling, groter worden, etc. tot een trekker die zeer gemotiveerd is, naast ‘eigen’ initiatief ook in
andere wijken aan de slag wil en daar ook graag betaald voor wil worden. Van iemand die ‘gewoon
gezellig’ iets doet tot aan een intrinsiek gemotiveerde trekker die ‘strijdt’ voor een betere wereld. Van
iemand die overheid of fondsen benaderd voor een kleine bijdrage tot trekkers met een groot gevoel
van ‘entitlement’: wat ik doe is zo fantastisch, daar moet jij aan bijdragen. En ten slotte van collectieven
die samenwerken tot projecten waar één persoon duidelijk de trekker & bepaler is.

7.1.5 Benodigde middelen
Vooral bij de opstart hebben deze projecten geld nodig. Voor het overgrote deel, de kleine projecten,
zijn dit kleine bedragen tussen € 500, - en € 1.000, -. Zij kunnen dit bij overheid of een (lokaal) fonds
aanvragen en zetten het in om materiaal voor de aanleg van het initiatief aan te schaffen. Incidenteel
hebben ze wat nodig, dagen als NLdoet en Burendag zijn hiervoor uitermate geschikt.
Door de commitment van bewoners aan een project en de inzet van hun professionele vaardigheden
wordt de organisatie van een buurtproject steeds professioneler. De bewoners die een gemeente aan
tafel krijgt bij overleggen nemen daardoor ook een andere rol aan, niet meer afwachtend, maar
proactief en vol kennis. Zij geven leiding aan hun eigen project en doen dit vanuit een overtuiging om
hun buurt socialer en groener te maken.

7.1.6 Gevraagde ondersteuning – algemeen
Burgerinitiatieven zijn over het algemeen kleinschalig. Zij zijn vooral op zoek naar ‘how to’: inspiratie of
informatie over hoe de tuin in te richten, welke activiteiten mogelijk zijn, hoe een geveltuin aan te
leggen, welke gewassen wanneer goed groeien, etc. Veel praktische informatie dus. Zij zijn gebaat bij
website waar deze informatie gebundeld is en bijvoorbeeld de factsheets van Groen Dichterbij.
Ontmoeting met andere projecten is ook inspirerend en geeft nieuwe ideeën voor hun eigen plek.
Er is veel behoefte aan hands-on ondersteuning, kleine zetjes in de goede richting en het wijzen op de
juiste informatie.
De grootschalige projecten hebben wat meer specifieke vragen of hoe juridische of financiële zaken te
regelen, welke entiteit past bij hun buurtproject en hoe ze die oprichten. Ook hebben ze soms
behoefte aan een ‘tussenpersoon’ die met diverse instanties (overheid, buurtorganisaties) kan
communiceren. Deze initiatieven functioneren ook juist weer als voorbeelden en inspiratie voor de
kleinere projecten.

7.1.7 Gevraagde ondersteuning – van gemeente
De gemeente heeft veel verschillende rollen. Soms is zij sparring en netwerkpartner, maar in andere
gevallen ook bevoegd gezag dat wet- en regelgeving uitvoert en handhaaft. Daarin heeft een initiatief
met veel verschillende personen of afdelingen te maken, terwijl ze ‘de gemeente’ als een organisatie
zien. Initiatieven zien dit verschil niet altijd. Het blijft een organisatie die de ene keer netwerkpartner is
en dan ‘ineens formeel gaat doen’.
Ook wordt de gemeente soms als financier gezien. De houding van gemeenten verschilt hierin.
Sommige gemeenten hebben budget voor initiatieven, andere niet. Uit angst voor precedentwerking
willen gemeenten vaak geen bijdrage leveren. Iets wat initiatieven niet helemaal goed begrijpen.
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Helemaal niet als dezelfde gemeente ze positief beoordeelt, stimuleert en zegt dat het goed is wat ze
doen.
Sommige initiatieven (of initiatiefnemers) kennen de weg naar de gemeente goed. Zij weten
ambtenaren en wethouders tegen elkaar uit te spelen of zijn duidelijk in het verwachten van een
tegenprestatie als de wethouder met het project pronkt. Ook geldt dat wanneer er binnen het
ambtelijk apparaat iets stuk loopt, deze initiatieven niet schuwen om via raad of wethouder alsnog
voor elkaar te krijgen wat ze willen. Dit kan gaan om toezegging van middelen (materiaal, geld) maar
ook om een uitzonderingspositie te verkrijgen binnen het gemeentelijk beheerplan openbare ruimte of
geldende bestemmingsplan.

7.2 Type 2: Wijkactivering
Wijkactivering is top down. Een professionele partij als een buurtcentrum, welzijnsorganisatie,
gemeente of woningbouwcorporatie neemt het initiatief en betrekt de buurt hierbij. In sommige
gevallen wordt begeleiding ingehuurd om de buurt te betrekken. Doel is vaak dat het eigenaarschap
wel overdragen wordt aan de buurt. Ook adoptiegroen valt onder deze categorie. In wijken waar
initiatieven niet vanzelf ontstaan is begeleiding van een betaalde professional nodig die het project
tijdelijk of permanent aanzwengelt en ondersteunt. Altijd met het doel om bewoners zich steeds meer
eigenaar te laten voelen.

7.2.1 Uitgangssituatie
Bij wijkactivering of burgerparticipatie nemen buurtbewoners niet zelf het initiatief. De grondeigenaar
of andere belanghebbende neemt het initiatief. Een woningcorporatie probeert bijvoorbeeld de
leefbaarheid te vergroten via aanleg van een groen buurtproject.

7.2.2 Schaalgrootte
De schaalgrootte van wijkactivering verschilt. Vergeleken met buurtinitiatieven zijn de projecten vaak
wel iets groter en omvangrijker. Zowel in oppervlakte als activiteiten die er georganiseerd worden.

7.2.3 Organisatiegraad
De organisatiegraad bij wijkactivering of burgerparticipatie is hoog. Dit komt doordat er professionele
begeleiding bij het project betrokken is.

7.2.4 Initiatiefnemers
Initiatiefnemers zijn of organisaties, als een buurtcentrum, welzijnsorganisatie etc. die iemand een klus
geven om samen met de buurt een project te starten. Soms is het ook een betrokken zzp-er die het
initiatief neemt. Deze is dan via een andere weg met de buurt in contact gekomen en neemt het
initiatief om een buurtproject te starten.
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7.2.5 Benodigde financiering
Naast financiering voor de aanleg van het groen is er in dit geval ook financiering voor inhuur van
begeleiding nodig. Soms voert een welzijnsinstelling dit zelf uit, maar vaak worden zzp-ers
(intermediairs) ingehuurd die de tuin aanleggen, de wijk activeren en bewoners begeleiden. Langzaam
neemt de buurt het project over, maar voor een lange periode zal er financiering voor begeleiding
nodig zijn.

7.2.6 Gevraagde ondersteuning
Bij wijkactivering is de begeleiding van de buurtbewoners door derden essentieel. Deze derden
hebben zelf echter weinig ondersteuning nodig. Groen Dichterbij probeert door middel van het
benoemen van de essentiële rol van deze derden (intermediairs) en daar aandacht voor te vragen,
deze partijen te ondersteunen.

7.3 Type 3: Sociaal ondernemer
Sociale ondernemers zijn vaak de pioniers in de wijk. Ze starten een onderneming die zichzelf moet
kunnen bedruipen, maar vooral een maatschappelijke functie heeft. De ondernemers vervullen een
behoefte in de wijk, maar komen niet altijd zelf uit de wijk. Wel zijn ze er bekend en zijn ze er
nadrukkelijk voor de buurt. Het eigenaarschap blijft bij de ondernemers c.q. initiatiefnemer, maar de
buurt raakt wel steeds meer betrokken.

7.3.1 Uitgangssituatie
Sociaal ondernemers starten in vaak sociaaleconomisch mindere wijken een onderneming. Zij zien een
maatschappelijk rol voor zichzelf en pakken die op.

7.3.2 Schaalgrootte
Een sociaal ondernemer heeft vaak meerdere projecten of vestigingen. Per vestiging is zijn de
initiatieven redelijke groot, helemaal vergeleken met de kleine buurtinitiatieven. Doordat er op
meerdere plekken gewerkt wordt is het totale bereik, activiteiten en organisatie groot.

7.3.3 Organisatiegraad
Sociaal ondernemers zijn aan de ene kant goed georganiseerd: ze hebben immers een onderneming
te runnen. Er zijn mensen die een baan hebben en er staat een strakke organisatie. Aan de andere kant
zijn sociaal ondernemers niet te vergelijken met ‘reguliere’ ondernemers. Financieel worden eindjes
aan elkaar geknoopt en wordt er vaak op een organische, chaotische manier naar een doel gewerkt.
Linksom of rechtsom maakt niet zoveel uit.

7.3.4 Initiatiefnemers
Initiatiefnemers zijn bijvoorbeeld oud-welzijnswerkers die voor zichzelf begonnen zijn, zzp-er die graag
iets voor de maatschappij willen beginnen. Ze houden ervan om in de praktijk aan de slag te zijn en
willen zich zo min mogelijk bezig houden met allerlei regelwerk.
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7.3.5 Benodigde middelen
Sociaal ondernemers runnen een onderneming en hebben dus continu financiering nodig. Dit halen zij
bij opstart vaak uit subsidies of prijzen. Hiervan worden materialen aangeschaft, huur betaald en
salarissen betaald. Na een tijdje zou de onderneming zichzelf moeten kunnen bedruipen. Dit lukt niet
altijd vanzelf. In dat geval kan extra subsidie, een prijs of gegarandeerde afname helpen.

7.3.6 Gevraagde ondersteuning - algemeen
Net als bij type 2 projecten vragen sociaal ondernemers weinig ondersteuning. Het zijn veelal pioniers
die zelf het wiel uitvinden. Structurele financiering blijft vaak een vraagstuk. Groen Dichterbij kan wel
voorzien in niet noodzakelijke ondersteuning: ontmoeting en kennisdeling en daarmee ontwikkeling
van deze groep. Dit kan bijvoorbeeld op het gebied van meediscussiëren over nieuwe
verdienmodellen of maatschappelijk aanbesteden. Ook kan Groen Dichterbij ondersteunen in het
zichtbaar maken van deze sociaal ondernemers.

7.3.7 Gevraagde ondersteuning - gemeente
Voor sociaal ondernemers speelt de gemeente een hele andere rol. Zij zijn voor gemeente een
professionele partij en onderneming. Vraag van sociaal ondernemers is om bijvoorbeeld
maatschappelijk aanbesteden, zodat zij via het ‘reguliere pad’ zorgplekken kunnen aanbieden en hier
financiering voor ontvangen. Ook hebben ze met de gemeente te maken voor vergunningen. Ook
speelt de Voedsel en Warenautoriteit als handhaver soms een rol. Voor de sociaal ondernemers kan
het helpen om al deze processen te vereenvoudigen en op elkaar af te stemmen. Zij zouden baat
hebben bij één aanspreekpunt die helpt de benodigde zaken goed te organiseren.
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