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Inleiding

INLEIDING
Angela Riddering
programmamanager Versterken Sociale Veerkracht
Angela Riddering is interim programmamanager
Versterken Sociale Veerkracht. Ze werkt als
zelfstandige en heeft als missie om de werking van
de overheid te verbeteren voor de burgers. Er is
nog veel werk te doen. Angela is getrouwd met een
componist en speelt zelf trombone in haar vrije tijd.
Voor haar is de essentie van samen muziek maken
veel luisteren naar elkaar en je klank op elkaar
afstemmen. Net als bij samenwerken.

foto: Echt Mooij fotografie

Initiatieven die hun eigen pad
volgen. Sociaal ondernemers die
impact willen maken. Een netwerk
van maatschappelijke organisaties.
En de overheid als partner. We
organiseren ons steeds vaker
rondom een gezamenlijke opgave.
Omdat we elkaar daar in vinden.
Of niet zonder elkaar kunnen.
Agenda’s en belangen verschillen,
maar allemaal creëren we publieke
waarde. En alleen samen maken
we impact.

Van slimmere zorg tot hernieuwbare energie en van
een vitaal platteland tot een duurzame economie;
de complexe vraagstukken waar we voor staan,
vragen om nieuw samenspel en nieuwe instrumenten.
Veel van de manieren die we kennen - de regels en
regelingen, de verkokering en bestuurslagen – hebben
wel degelijk hun waarde bewezen, maar zitten
innovatieve oplossingen voor complexe problemen
in de weg.
Maar hoe ziet dat nieuwe samenspel er dan uit?
Welke instrumenten werken beter en horen in ons
koffertje? Waar loop je tegenaan als je het eens
helemaal anders gaat doen? Om welke vaardigheden
van ambtenaren vraagt dat? En wat vraagt het van
onze organisatie, systemen en processen? Hoe we
dat slim samen doen, blijft een zoektocht. Simpelweg omdat niemand precies weet hoe het moet.

En daar waar we het niet weten, moeten we het
samen uitvogelen. Daarom wordt er volop geëxperimenteerd, geleerd én impact gemaakt. In Brabant,
maar ook daarbuiten.
Met het programma Versterken Sociale Veerkracht
(VSV) hebben we als provincie willen leren hoe
we kunnen aansluiten bij de veerkracht van de
samenleving en de vragen die deze initiatiefnemers
hebben. Het programma VSV heeft twee doelstellingen: Het versterken van de sociale veerkracht in
de samenleving, zodat elke Brabander deelt in en
bijdraagt aan de goede kwaliteit van leven in onze
provincie. En het benutten en laten groeien van
sociale veerkracht om oplossingen voor maatschappelijke opgaven te versnellen, te verduurzamen en
draagvlak te geven.
Centraal in het programma VSV staat de keuze
voor een responsieve rol, waarin het programma
faciliteert en doet wat nodig is om partners en initia
tieven verder te helpen. Het richt zich op mensen,
initiatieven en ondernemers die een maatschappelijk
probleem op een ondernemende, vernieuwende
manier proberen op te lossen en kijkt hoe we deze
energie in de samenleving kunnen ondersteunen.
De overheid dus echt als partner in maatschappelijke
opgaven. We kozen voor een lerende, ontwerpende
aanpak. Want alleen met een goed begrip van de
opgave en de mensen die zich inzetten om een
maatschappelijk doel te bereiken, wordt het mogelijk
om werkende oplossingen te bedenken en tot
duurzame resultaten te komen. In de projecten die
wij doen en ondersteunen is het leerresultaat vaak
gelijkwaardig aan het projectresultaat. Want als
iets niet lukt, leren we daar ook heel veel van!
En natuurlijk is het niet altijd gemakkelijk. We praten
op de werkvloer vaak over twee typen mensen, de
‘vierkanten’ en de ‘ronden’. De eerste groep werkt
met KPI’s, budgetten en verordeningen. De tweede
in netwerken, met waarden en impact. Ook spreken
ze een andere taal. De vierkanten hebben het over
plannen, procedures, mandaten en opdrachtformu
lieren. De ronden hebben het over energie die
stroomt, waarden en impact. Als de ronden iets
gedaan willen krijgen, moeten ze eerst alles vierkant
maken. En daarmee verliezen ze de essentie van
hun rond zijn. Daar hebben we met z’n allen nog
geen goede oplossing voor gevonden.

De nieuwe manier van werken is nog niet ‘mainstream’.
Er is nog geen beroepsvereniging waar de responsieve ambtenaar zich bij aan kan sluiten. Geen
landelijk instituut voor impactmetingen. En geen
beroepsopleiding of studie die je hier specifiek op
voorbereidt. We vinden elkaar meer door toeval dan
wijsheid. Dat betekent dat er ook nog geen geza
menlijke taal is ontwikkeld, en dat de ‘ronden’ en
‘vierkanten’ nog maar moeizaam met elkaar
communiceren. Dat er desondanks zoveel tot stand
komt, zegt veel over de energie en ‘drive’ van de
mensen die het doen.
We hebben drie jaar geleerd en geëxperimenteerd
in ons programma. De geleerde lessen willen we in
dit magazine graag met u delen. De praktijkverhalen en de mooie dingen die we zien gebeuren.
Binnen de provincie, bij gemeenten, bij ondernemers
en in de samenleving. Onze worstelingen en successen. Wat er gebeurt als je oefent met een andere
overheidsrol in nieuwe verhoudingen tussen markt,
overheid en het maatschappelijk middenveld.
Wat u tussen de regels door hopelijk zult lezen is
dat het heel veel energie geeft om ‘rond’ en
responsief te werken. Dat je echt iets kunt veranderen, en dat mensen daar gelukkig van worden.
Dat initiatieven sterker zijn geworden en elkaar
verder helpen. De energie in de zaal tijdens een
Sociale Veerkrachtdag is bijna tastbaar, zo knettert
het. En zit het even tegen, dan krijg je wel weer
nieuwe energie en inspiratie tijdens ontmoetingen
met sociale ondernemers en initiatiefnemers die je
het gevoel geven: ‘zie je wel, het kan wél anders
en beter’. En daarom gaan we door. Niet in dit
programma, deels niet in deze organisatie. Maar
als het ‘ronde’ virus van het responsief werken je
eenmaal te pakken heeft, is het moeilijk om ervan
af te komen. U hoort nog van ons!
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Interview

Hoe is die ruimte er gekomen?
Het begon bij de Staten, die mij in de gelegenheid
stelden om niet een einddoel te formuleren. Alle
andere programma’s kennen wel nog zo’n einddoel. Nu konden we in de volle breedte samen
met initiatieven ontdekken waar we als provincie
van waarde kunnen zijn. Vanuit die verkenning
konden we een systeem bouwen met onze steunorganisaties, zodat we mensen in het veld hebben
die met initiatieven gaan praten en dan kijken:
wat is dit en kunnen we daar iets mee?

INTERVIEW
Henri Swinkels
gedeputeerde Leefbaarheid en Cultuur
Henri Swinkels vindt dat iedereen van
betekenis is en een plaats verdient in onze
samenleving. Om iedereen gelijke kansen
te geven, moeten we juist werken aan het
sterker maken van kwetsbare groepen. Hij
wil niet dat het ‘overall’ goed gaat, maar dat
het OVERAL goed gaat in Brabant. Zodat
iedereen kan delen in en bijdragen aan een
goede kwaliteit van leven.

RUIMTE
OM
AAN TE
KLOOIEN
“Het opent de deur voor de
kracht van het lokale initiatief.”

foto: Wim Roefs

Wat was er vernieuwend aan het programma
Versterken Sociale Veerkracht?
Traditioneel is de provincie de partij die een
programma maakt, daar een regeling bij
bedenkt, die uitrolt en aanvragen binnen die
regeling al dan niet honoreert. Initiatieven,
gemeenten en organisaties waren gewend aan
die rol. Dit programma zit heel anders in elkaar.
Het programma Versterken Sociale Veerkracht

vertrekt veel meer vanuit interesse in wat er buiten
gebeurt, kijken wat daar nodig is en hoe we er
ons daartoe kunnen verhouden. We troffen een
bont palet aan initiatieven en hulpvragen aan en
moesten nog leren waar we wel en niet van
waren. Gelukkig hadden we ruimte om aan te
klooien.

Hoe gingen die mensen dan vervolgens te werk?
Enerzijds kijken: wat is hier eigenlijk nodig en
wat kunnen wij bieden om ze een stapje verder
te helpen? Hebben wij bijvoorbeeld ergens in ons
netwerk de benodigde expertise? Kunnen wij de
organisatie zo mee laten buigen dat het initiatief
geholpen kan worden? Anderzijds de route van
research & development. Wat komen we in het
veld aan soortgelijke situaties tegen en zijn er
dan instrumenten en methoden die missen? En
kunnen we die dan ontwikkelen om initiatieven in
eenzelfde soort situatie te helpen een volgende
stap te zetten?
Waar heb je het meest mee gestoeid?
Het helemaal anders doen vreet energie. Die
energie kun je niet gebruiken om initiatieven in de
samenleving vooruit te helpen. We ontkomen er
niet aan dat we afwisselend naar binnen en naar
buiten kijken. Maar dan moeten we wel steeds
weer op tijd bedenken waar we het voor doen:
om initiatieven te helpen die de veerkracht versterken. Veelal lukt het met kunst en vliegwerk om de
interne organisatie mee te krijgen in een specifieke
hulpvraag van een initiatief. Maar het gaat dan
nog steeds om uitzonderingen. We staan nog aan
het begin van hoe je de organisatie daarop moet
inrichten. Op veel fronten wil je sneller schakelen.
Dat vraagt de buitenwereld ook van ons.
Wat zijn voor jou de belangrijkste resultaten?
Dit programma laat zien dat het kan. Dat we echt
anders kunnen werken. Ik heb het de terugkerende

overheid genoemd. We hebben het fenomeen
van de terugtrekkende overheid gehad, waarbij
steeds meer aan de samenleving werd overgelaten. De terugkerende overheid is geïnteresseerd
in hoe de samenleving zelf dingen oppakt en
hoe we die energie kunnen versterken. Daarvoor zijn waardevolle instrumenten ontwikkeld,
zoals de Veerkrachtdialoog, impactmonitoring
en natuurlijk het Brabant Outcomes Fund. Ik ben
heel trots dat het gelukt is om het BOF te starten
en uit te proberen. Het levert veel energie op als
betrokkenen er samen voldoende vertrouwen in
hebben om het te gaan doen en te ontdekken of
het op deze manier werkt. Dat is precies hoe het
van onderop ook werkt. Die mensen beginnen
gewoon en stoten misschien een paar keer hun
hoofd. Dat is vaak een veel mooiere route naar
innovatie dan alles vooraf dichttimmeren of een
bekend pad bewandelen. Willen we innoveren,
dan moeten we ook risico’s durven nemen.
Waar liggen de grootste kansen als je op deze
manier verder wilt werken?
We gaan als overheid natuurlijk voor maatschappelijk resultaat. Dat willen we althans.
Maar we weten niet goed hoe we de lokale initiatieven - die dat maatschappelijk resultaat als
geen ander voor ogen hebben – moeten waarderen en kunnen helpen. Gezamenlijk maken
die heel veel impact. Met dit programma krijgen
we die initiatieven in beeld en kunnen we ons
verder bekwamen in die zaken die wíj kunnen
bijdragen. Het opent de deur voor de kracht van
het lokale initiatief. Daar zit uiteindelijk de grote
innovatiekracht van onze samenleving, daar ben
ik van overtuigd.
Hoe ziet de ambtenaar van de toekomst eruit?
De ambtenaar van de toekomst manifesteert
zich in die samenleving, vindt daar iets van en
maakt het verschil. Die bewijst het nut van zijn of
haar aanwezigheid in het netwerk op basis van
kennis, betrokkenheid en voortdurende inzet.
Dat vraagt door alle lagen van de organisatie
om meer ruimte. We moeten met elkaar nieuwsgierig zijn.
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EEN
NIEUWE ROL,
EEN NIEUW
NETWERK
Hoe gaat een overheidsteam samenwerking aan met een
initiatiefrijke samenleving? Het programma Versterken Sociale
Veerkracht van de provincie Noord-Brabant is hier stapsgewijs in
gegroeid. Door met initiatiefnemers en samenwerkingspartners
in gesprek te gaan en te kijken welke hulpvragen er zijn.
Zo ontstond Stérk.Brabant, de community voor maatschappelijke
initiatieven en sociaal ondernemers die bijdragen aan een
veerkrachtig Brabant.

“Want het bruist in de Brabantse samenleving van
de veelal kleinschalige initiatieven en (sociale)
innovaties die we als overheid beter moeten benutten
door zelf meer los te laten en ruimte te bieden aan
vernieuwing en initiatief van onderop. Dat vraagt
meer dan voorheen om flexibel en dynamisch opereren van het provinciebestuur. Slim en constructief

Foto: Marc Bolsius

meebewegen met initiatieven vanuit de samenleving
zelf.” Dit is de visie die de ‘responsieve’ werkwijze
van het programma Versterken Sociale Veerkacht
(VSV) gaat bepalen.
EEN NIEUW GELUID
Overal in de provincie zetten maatschappelijke
initiatieven zich in voor een inclusieve samenleving,
duurzaamheid en andere doelen die in het bestuursakkoord zijn genoemd. Het team VSV wil die
bruisende, vernieuwende energie in de samenleving
versterken. Het maakt vanaf de tweede helft van
2015 kennis met diverse initiatieven en de interessante opkomende beweging van sociaal ondernemers, die op een ondernemende manier de wereld
wat mooier willen maken.
>

HIER ZETTEN INITIATIEVEN
ZICH ZOAL
VOOR IN

Zorg voor elkaar
Burgerinitiatieven pakken de zorg voor elkaar op
in zorgcoöperaties of woonvormen gericht op een
bepaalde levensstijl of ondersteuningsbehoefte. Andere
voorbeelden zijn klussendiensten, vervoersdiensten of
initiatieven waarin bewoners samen hun omgeving of
een natuurgebied opknappen.

Mensen op creatieve manieren bij de
samenleving betrekken
Initiatieven organiseren bijvoorbeeld activiteiten om
eenzaamheid te verminderen, betrekken nieuwe
Nederlanders bij de samenleving, bouwen dynamische
ontmoetingscentra of starten een sociale onderneming
waarin juist de kracht van mensen met een bepaalde
arbeidshandicap wordt benut.

Bijdragen aan vernieuwing
Voorbeelden zijn de Brabanders die samen een boerderij
runnen voor hun eigen voedselvoorziening, een posten pakketdienst die per fiets bezorgt, bedrijven die
elkaar helpen om meer duurzame banen te creëren
voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en ondernemers die verspilling voorkomen door hergebruik van
materialen.

Een nieuwe rol, een nieuw netwerk

In mei 2015 komt het nieuwe provinciebestuur met
het akkoord ‘Beweging in Brabant 2015–2019’.
Het wil de schouders zetten onder belangrijke maatschappelijke uitdagingen zoals een veerkrachtige
arbeidsmarkt, een circulaire economie, verduurzaming van de landbouw, de energietransitie et cetera.
Om op deze thema’s daadwerkelijk doorbraken te
realiseren, moeten we volgens het akkoord “maatschappelijk innoveren, samen dingen uitproberen,
durven experimenteren en risico’s nemen”.
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GEEN UITGESTIPPELDE ROUTE
Om te groeien in de responsieve, meebewegende
rol werkt het programma VSV met een lerende aanpak: ontwerpen door stapsgewijs experimenteren,
testen en verbeteren. Dit is voor het provinciebestuur,
het team VSV en andere provinciemedewerkers even
wennen. Er is geen uitgestippelde route. En omdat
de regie ligt bij de initiatieven waarmee wordt
samengewerkt, kan niemand voorspellen wat het
programma precies gaat opleveren.

HIER LOPEN INITIATIEVEN
TEGENAAN

ONDERSTEUNING
STÉRK.BRABANT

Ze beschikken niet over de juiste kennis en
expertise en weten niet waar die te vinden
en/of hoe die in te schakelen.

Netwerk- en themabijeenkomsten voor
ontmoeting, communitybuilding, uitwisseling
van ervaringen en kennisdeling.

Er is onvoldoende erkenning en zichtbaarheid,
maar die is wel hard nodig om aantrekkelijk
te zijn voor nieuwe partners, vrijwilligers en
financiers.

Trainingen op het gebied van impactmonitoring,
marketing, fondsenwerving en financiële
administratie.

Ze hebben de behoefte om hun impact aan te
tonen, ook al worden er maatschappelijke
doelen nagestreefd die niet of moeilijk meetbaar zijn. Maar hoe doe en regel je dat?
Ze hebben moeite om (start- en doorgroei)
financiering te vinden, o.a. door hun innovatieve aanpak, integraliteit, maatschappelijke
doelen en nog niet aangetoonde impact.

Het bruist in de Brabantse
samenleving van de veelal
kleinschalige initiatieven en
(sociale) innovaties die we als
overheid beter moeten benutten.
De medewerkers van het team VSV krijgen de
ruimte en gaan medio 2016 een samenwerking
aan met de eerste elf maatschappelijke initiatieven.
Anders dan normaal is er geen aanmeldprocedure;
de initiatieven komen uit de nieuwe netwerken van
de bestuuders en medewerkers. Ze zijn o.a. geselecteerd op potentie om tot nieuwe oplossingen te
komen voor provinciale opgaven, op vertrouwen in
de kwaliteit van de trekkers, op een breed draagvlak en op een inschatting van de kans op een
zelfstandig verdienmodel.
De lerende aanpak begint met luisteren en meekijken: wat kan een initiatief zelf, welke belemmeringen komt het tegen en wat zou een provincie
kunnen toevoegen zodat het initiatief kan versnellen,
versterken of opschalen? Zo komen overheid en
initiatieven samen tot ondersteuning op maat. Het
team VSV zorgt bijvoorbeeld voor het aandragen
van interessante contacten uit het brede netwerk

van de provincie, het vergroten van de zichtbaarheid door initiatieven in de schijnwerpers te zetten
of het inhuren van specialistische kennis en impactmonitoring.
DE START VAN EEN COMMUNITY
In 2017 kloppen steeds meer maatschappelijke
initiatieven aan bij het programma VSV. Het programma vraagt daarom de provinciale uitvoeringsorganisaties ZET en Zorgbelang Brabant om het
samenwerken met initiatieven te helpen opschalen.
Eind 2017 starten de drie partijen samen de community Stérk.Brabant. Binnen een paar maanden
sluiten er ook andere partijen aan die hun expertise
willen inzetten voor de versterking van initiatieven.
Dit zijn o.a. de Brabantse universiteiten, de Koninklijke
Heidemaatschappij, Avance Impact, het PON,
Social Enterprise NL, het Prins Bernard Fonds en de
IGNITE Award.

Een nieuwe rol, een nieuw netwerk

Om de beweging te kunnen maken waarin we juist
de lokale betrokkenheid van burgerinitiatieven en
sociaal ondernemers centraal stellen, besluit het provinciebestuur de bestaande structurele subsidies aan
de vrijwilligersnetwerken, verenigingen en ouderenbonden af te bouwen. Hen wordt gevraagd samen te
werken met de lokale, maatschappelijke initiatieven
en sociaal ondernemers bij het opbouwen van een
zelfstandig verdienmodel. Zo groeit in 2016 een
nieuw netwerk met een nieuw geluid.
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Coaching voor ontwikkeling van ondernemerschap, verdienmodellen en fondsenwerving.
Procesondersteuning en advies (maatwerk) bij
uiteenlopende vragen, zoals draagvlak creëren,
organisatie inrichten, creatieve oplossingen
voor vastlopen van initiatieven.
Online platforms, communitymanagement,
nieuwsbrieven, social media en vlogs voor
zichtbaarheid van initiatieven en het delen van
vragen, ervaringen en nieuws.

STÉRK.BRABANT
VOOR EEN BRABANTSE SAMENLEVING WAARIN IEDEREEN MEETELT EN MEEDOET
Het is een community van maatschappelijke initiatieven, samenwerkingsprojecten en sociaal ondernemers
die zich inzetten voor de Brabantse samenleving,
aangevuld met ondersteunende organisaties die initiatieven willen helpen versterken. Deze worden met
elkaar in verbinding gebracht. Via online en offline
communicatiekanalen nodigt Stérk.Brabant initiatieven en andere organisaties uit om contact op te
nemen als ze een vraag of aanbod hebben. Daarnaast gaat Stérk.Brabant zelf actief op initiatieven
af die op de radar komen via de communityleden,
de (sociale) media, bestuurders, eigen netwerk, etc.
Na een eerste telefonische kennismaking volgt
een bezoek aan het initiatief van het contactteam,

samengesteld uit medewerkers van ZET en
Zorgbelang. De contactpersoon onderzoekt hoe het
initiatief bijdraagt aan de provinciale doelstellingen
en welke ondersteuningsvragen er zijn. Dit wordt
besproken in het wekelijkse matchteam, met afvaardiging vanuit ZET, Zorgbelang en het programma
VSV. Het matchteam bekijkt of het initiatief bij
Stérk.Brabant past en of er in de community ondersteuning beschikbaar is die aansluit bij de vraag.
Als er een nieuw soort ondersteuning nodig is, besluit het programma VSV of het dit wil ontwikkelen.

>
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• Sociaal inkopen: Wat is er nodig om grote
overheids- of publieke organisaties (meer) te
laten inkopen bij sociaal ondernemers?
• Sterke Communities: Hoe behouden, versterken
of vernieuwen initiatieven hun communities van
leden of vrijwilligers?
In deze proeftuinen werkt Stérk.Brabant samen
met gespecialiseerde partners en andere organisaties, zoals bijvoorbeeld gemeenten, aan nieuwe
inzichten en het implementeren van verbeteringen.
De inzichten worden overdraagbaar gemaakt en
verspreid in en buiten Brabant. De aanpak van de
proeftuin Sociaal Inkopen wordt bijvoorbeeld met
interesse gevolgd door de G40 gemeenten. De
verwachting is dat er in de komende jaren meer
proeftuinen zullen volgen.

Dat Stérk.Brabant voorziet in een behoefte blijkt uit
het aantal initiatieven dat contact legt. In het eerste
half jaar groeit het aantal van 11 naar 80. Medio
2019 staat de teller op 206. Wekelijks melden zich
nieuwe initiatieven aan bij de community.
EEN VIS OF LEREN VISSEN?
Binnen Stérk.Brabant wordt bediscussieerd of er,
net als in de voorgaande bestuursperiode, subsidies
moeten komen voor initiatieven in de community.
Een minder goede ervaring uit het verleden is dat
initiatieven afhankelijk werden van overheidsfinanciering, terwijl het uitgangspunt van Stérk.Brabant
juist is dat het de zelfstandigheid en volhoudbaarheid van initiatieven wil versterken.
Het programma VSV is zich er, als partner in
Stérk.Brabant, bovendien van bewust dat het
beschikbaar stellen van subsidies tot een andere
verhouding met maatschappelijke initiatieven leidt.

De voorkeur gaat uit naar het opbouwen van een
community waarin initiatieven en ondersteundende
partijen als gelijkwaardige partners samenwerken.
Dit is belangrijk voor de lerende aanpak waarin in
alle openheid wordt overlegd wat initiatieven kunnen verbeteren. En waarin de ondersteuning o.a.
meebeweegt met de ontwikkelingen en het tempo
van het initiatief zelf. Een formele subsidierelatie
past daar niet bij. Er wordt daarom besloten om initiatieven wel te ondersteunen, maar in natura, met
kortdurend aanbod dat initiatieven sterker maakt.
In 2018 worden door Stérk.Brabant diverse soorten
ondersteuning ingehuurd, ontwikkeld of via partners
aangeboden.

RANDVOORWAARDEN VOOR RESULTAAT
Na ruim drie jaar lerende aanpak weet het programmateam VSV wat er nodig is als een overheidsteam op een zinvolle manier wil samenwerken
met initiatieven vanuit de samenleving:
• Om met maatschappelijke initiatieven te kunnen
samenwerken, is het nodig om als overheid en
uitvoeringsorganisaties dichtbij, betrouwbaar en
flexibel te zijn en belangrijk om niet de regie
te willen nemen. Dit betekent onder andere
zorgen voor vaste contactpersonen die men kan
leren kennen, die openstaan voor een andere
aanpak, die kunnen meebewegen maar ook
in staat zijn om iets voor een initiatief te regelen
(doortastend).
• Om iets te kunnen regelen voor initiatieven is
ruimte en medewerking van de (hele) provincie-	
organisatie nodig. Initiatieven passen niet in
beleidskokers en effectieve ondersteuning vraagt
vaak om een integrale benadering en ruimte
voor maatwerk. Dit betekent dat er vertrouwen
en flexibiliteit nodig is van bestuur, directie,
beleidsinhoudelijke collega’s en collega’s van
ondersteunende diensten.

SAMEN LEREN EN INNOVEREN
Nu de werkwijze en gereedsschapskist van
Stérk.Brabant in de basis ontwikkeld zijn, ontstaat er
zicht op complexere vragen van initiatieven waarop
geen pasklaar antwoord is. Dit vraagt opnieuw om

Om vertrouwen te krijgen van de provinciale organisatie, heeft het programmateam VSV de verantwoordelijkheid om te bewaken dat de community
Stérk.Brabant zich blijft inzetten voor doelen die
passen bij het bestuursakkoord.

STÉRK.BRABANT MAAKT BRABANT
STERKER
Stérk.Brabant wordt zeer gewaardeerd door
initiatieven en sociaal ondernemers. De community
is in relatief korte tijd goed verankerd in Brabant.
Het experimenteren leidt bovendien tot steeds weer
nieuwe inzichten en ontwikkelingen. De themabijeenkomsten waarmee Stérk.Brabant experimenteert
blijken een schot in de roos: vergelijkbare initiatieven ervaren hoe zij elkaar kunnen versterken. Een
andere ontwikkeling is dat Stérk.Brabant verzamelpunt wordt voor initiatieven op steeds meer maatschappelijke thema’s, o.a. door het betrekken van
een groeiend aantal sociaal ondernemers. Verder
werkt Stérk.Brabant, bijvoorbeeld in de proeftuinen,
op een hele creatieve en constructieve manier
samen met gemeenten en ondersteunende partners.
Kortom: er doen zich volop kansen voor om door te
groeien!

Tijdlijn

2015

Bestuursakkoord
‘Beweging in Brabant’

Tijdlijn nog toevoegen Bestuursakkoord ‘Beweging in Brabant’
(2015) Programma VSV: lerenProgramma
2016
de aanpak
met 11VSV:
initiatieven
lerende
aanpak
met
(2016/17)  Oprichting2017
Stérk.
initiatieven
Brabant 11
(2017/18)
 Proeftuinen
(2019)

2017
2018

Oprichting
Stérk.Brabant

Proeftuinen

2019

Een nieuwe rol, een nieuw netwerk

experimenteren en leidt in 2019 onder andere tot
het opstarten van twee proeftuinen met maximaal
een half jaar doorlooptijd:
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WEER NAAR
SCHOOL MET OPDC
FLOWKIDS

HOOGSENSITIEVE
KINDEREN

“We hebben ons kind weer terug”.
“Zonder jullie was ons kind niet teruggegaan naar school”.
Zomaar twee reacties van ouders op het werk van
orthopedagogisch didactisch centrum (OPDC) Flowkids,
dat samen met het Regionaal Samenwerkingsverband (RSV)
Breda jeugdhulp en passend onderwijs geeft aan overbelaste
hoogsensitieve kinderen van 6 tot 18 jaar.

Bij Flowkids kunnen ze midden in de natuur op adem
komen. En leren ze waar hun grenzen liggen en
hoe ze die kunnen aangeven. “Voordat ze bij
ons komen, zitten ouders vaak met hun handen
in het haar”, vertelt initiatiefnemer Mirjam van
Diemen. “Hun kind is dan zo overprikkeld dat
het bijvoorbeeld extreem angstig is of niet meer
slaapt. Door deze kinderen op tijd te helpen,
kunnen we vaak voorkomen dat ze bij de
zwaardere jeugdhulp of in het speciaal onderwijs
terechtkomen.”
Flowkids gaat niet alleen met het kind aan de slag,
maar ook met ouders en school. Volgens Jacques
van den Born, directeur van het RSV, is juist dat
de kracht van Flowkids. De insteek is steeds een
terugkeer naar het regulier onderwijs. Dus wordt de

school voorbereid op de terugkomst van hun leerling.
En leren ouders hoe ze thuis rekening kunnen houden
met de gevoeligheid van hun kind.
EEN EIGEN PLEK MEDE DANKZIJ
STÉRK.BRABANT
Mirjam en haar team werken nu nog vanuit haar
woonhuis in Dorst. Maar over niet al te lange tijd
verhuizen ze naar een boerderij in het buitengebied
van Breda. “Dan heeft Flowkids een eigen plek en
kunnen we meer kinderen helpen”, zegt ze. Die
eigen plek is mede te danken aan Stérk.Brabant, dat
de juiste verbindingen legde en meedacht over een
kansrijke aanpak om de boerderij – die in het bezit
was van de provincie – tegen een schappelijke prijs te
kopen. Mirjam: “Na vijf jaar Flowkids is dit voor ons
een mooie en belangrijke stap.”
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EEN LEERZAME
REIS OP
WEG NAAR
ALTENA
Tussen mei 2016 en december 2018 ontwikkelden de drie
fuserende gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem een
visie op hun nieuwe gemeente, met co-creatie als vertrekpunt
en met ruimte voor oplossingen van onderop. Omdat je met
een brede maatschappelijke inzet uiteindelijk méér bereikt. Aan
de hand van icoonprojecten ontdekten initiatiefnemers en de
gemeente hoe ze samen dromen konden verwezenlijken. Het
werd een leerzame reis, want er waren heel wat hobbels op de
weg van dromen naar doen. Door te experimenteren en leren
kwam men vooruit.

Een leerzame reis op weg naar Altena

Experimenteren met het nieuwe samenspel
tussen overheid en initiatiefnemers

17

DE VISIE
De kracht van de lokale gemeenschappen in de kernen van
Altena nemen we als uitgangspunt. Met saamhorigheid,
ondernemerschap en vernieuwing werken we aan ons welzijn.
Inwoners, coöperaties en verenigingen nemen in de toekomst zelf
verantwoordelijkheid voor hun directe woon- en leefomgeving. De
gemeente zorgt voor werkbare randvoorwaarden. Dat betekent
meer ruimte voor eigen initiatief, maar ook een andere rol voor
de overheid. Zelfredzaamheid, duurzaamheid en veelzijdigheid
zijn de kernwoorden voor de nieuwe gemeente Altena.

Op weg naar de nieuwe gemeente Altena dachten
ruim 250 inwoners mee over hoe die gemeente
eruit moest gaan zien. Dat gebeurde in visiegroepen, waarin ze vanuit verschillende interesses en
achtergronden hun kijk op de nieuwe gemeente
gaven en dromen benoemden voor de toekomst.
Op uitnodiging van de gemeente werkten ze die
dromen uit tot icoonprojecten. Vanuit die dromen
en icoonprojecten is de toekomstvisie van Altena
gemaakt. Die beschrijft heel helder de ambitie om
als gemeente meer van buiten naar binnen te werken. Een overheid die fungeert als mogelijkmaker
en participeert in initiatieven vanuit de samenleving,
in plaats van andersom.
Waar inwoners aan de slag gingen met het
realiseren van hun ambities, greep de gemeente
de icoonprojecten aan om in de praktijk te oefenen met het nieuwe samenspel tussen overheid en
initiatiefnemers. De centrale opgave: maak je de
geleerde lessen eigen en integreer ze in een nieuwe
manier van doen. Twee en een half jaar experimenteren werd vastgelegd in een prachtig reisverslag.
De ervaringen moeten onderdeel worden van de
nieuwe gemeentelijke organisatie.
DREMPELS TUSSEN DROMEN EN DOEN
De weg van dromen naar doen bleek voor zowel
de inwoners als de gemeente lastig. Hoe realiseer

je die droom? Wat heb je nodig? Geld, middelen,
menskracht? Inwoners vonden het moeilijk om dit
te benoemen. Ook viel men gemakkelijk terug in
‘oude gewoonten’. Bij het toekennen van middelen
schoot de gemeente direct weer in het systeem
denken, constateert Fons Naterop, oud-burgemeester
van Aalburg, in het reisverslag: “Het systeem wil
weten hoe het met de verantwoording zit. Ontzettend belangrijk als het gaat om publieke middelen,
maar ook het leerproces mocht onderdeel van het
resultaat zijn.”
VOORUITGEKOMEN DOOR TE
EXPERIMENTEN
Ook stelde hij wat ongemak vast bij de gemeente
raden: “Die 250 inwoners waren toch niet
representatief voor alle inwoners van Altena? Het
bleek moeilijk een open houding aan te nemen. De
projecten werden meteen beoordeeld. Op mogelijke haalbaarheid bijvoorbeeld. Er waren kritische
vragen over details, terwijl dat in de beginfase
niet relevant was. Door in die fase al te oordelen,
kwamen we direct op een achterstand met de
initiatieven.” Toch zou Fons Naterop het met de
kennis van nu niet anders hebben gedaan: “De
enige manier om van dromen naar werkelijkheid te
komen is door te doen. Door te experimenteren zijn
we vooruitgekomen.”

>
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“Of ik het met de kennis van nu
anders had gedaan? Nee, de
enige manier om van dromen naar
werkelijkheid te komen is door te
doen. Door te experimenteren zijn
we vooruit gekomen.”
Fons Naterop, oud-burgemeester van Aalburg

VERWACHTINGEN LIEPEN UITEEN
Betrokken inwoners en initiatiefnemers geven meer
dan eens aan dat de gemeente aan de voorkant
veel duidelijker had moeten zijn. Over waarom
en waarover ze gevraagd werden mee te denken,
wat er van ze verwacht werd (alleen meedenken
of ook meedoen), hoeveel invloed ze (nog) hadden, hoe hun input werd verwerkt en hoe ze in het
vervolgtraject zouden worden meegenomen. “Veel
initiatieven dachten dat ze bij de visieontwikkeling
een wensenlijstje mochten afgeven en dat de gemeente het verder op zou pakken,” vertelt raadslid
Anne Duizer hierover. “Terwijl we juist het initiatief
en het doen bij de inwoners wilden neerleggen.
De wederzijdse verwachtingen waren niet altijd
duidelijk. We zochten zelf ook naar onze rol,
en gaandeweg het proces veranderden we nog
weleens van richting. Hierdoor ging veel energie
verloren.” Uiteindelijk ontstond er draagvlak om

DE ‘ALTENA ACADEMY’
Om voor een goede leeromgeving te zorgen werd een eigen plek gecreëerd, waar gemeente
en inwoners gelijkwaardig en in alle veiligheid met elkaar om de tafel zaten. Een leegstaande
basisschool werd met beperkte middelen omgetoverd tot de ‘Altena Academy’; een werkruimte op
‘neutraal terrein’ om te reflecteren op het proces en elke twee weken samen de strategie te bepalen. Vanuit deze participatiewerkplaats werden praktijkervaringen opgebouwd en vastgelegd. Om
dit te stimuleren lag er een groot dagboek. De visie en de geleerde lessen hingen levensgroot aan
de muur. Zo had men steeds in beeld waar men stond en mee bezig was. Het zorgde voor focus
en maakte het gemakkelijk om ook andere betrokkenen mee te nemen in het proces.
er samen de schouders onder te zetten. Maar de
gemeente zag ook dat ze het leren en experimenteren beter moest organiseren.
GELEERDE LES!
Wanneer verwachtingen over en weer vaag blijven
– terwijl inwoners en initiatiefnemers er wel veel tijd
en energie in stoppen – is de kans groot dat inwoners teleurgesteld raken, afhaken en zich al helemaal geen (mede)eigenaar voelen. De gemeente
kan de spelregels voor participatie achter gesloten
deuren definiëren en vervolgens communiceren,
maar je doet het samenspel meer recht wanneer
je ruimte schept om het werkproces samen met de
inwoners te ontwerpen. Daarmee faciliteer je ook
meteen het gesprek over rollen en eigenaarschap.
VOOR LEREN IS STRUCTUUR NODIG
Dat leerproces is en was een kwestie van voortdurend herijken. Van even een stap terug doen en je
afvragen: Waar gaat het goed en waar gaat het
mis? Wat nemen we daarvan mee? Sluit dit nog
aan bij onze visie? Het inschakelen van onafhankelijk procesbegeleider Marjolein Duif zorgde ervoor
dat iedereen vrij en gelijkwaardig kon meepraten
en meedoen. “In het begin was iedereen nog erg
gericht op de opbrengst van de icoonprojecten”,
vertelt ze. “Maar als je met elkaar nieuwe manieren
wilt vinden om goed samen te werken, dan is leren
niet iets wat je erbij doet. Dát is waar je het voor
doet. Dat betekent overigens niet dat de projectresultaten minder belangrijk worden. Je moet steeds
de balans bewaken tussen inhoudelijke en procesdoelen.” Eén van de belangrijkste inzichten die
Marjolein Duif inbracht, is dat je om te leren van je
experimenten structuur nodig hebt. Anders is het net
vuurwerk: het ontploft en het is weg. Als je echt wilt
leren, moet je geleerde lessen steeds vastleggen en
de leercyclus consequent afmaken.

LESSEN UIT DE

Een leerzame reis op weg naar Altena

ZOEKEN NAAR SLIMME MANIEREN
VAN FINANCIEREN
Het organiseren van de financiering van de icoonprojecten nam uiteindelijk best veel tijd in beslag.
Normaal gesproken zouden er beleidsregels zijn
gemaakt en zou er een subsidieprogramma zijn
vastgesteld. “Maar we wilden het anders doen en
veel meer de ruimte geven aan de icoonprojecten”, zegt oud-wethouder Renze Bergsma. “We
bedachten een regeling die ik nog niet eerder in
gemeenteland ben tegen gekomen. We zorgden
voor veel flexibiliteit in de besluitvorming door
gefaseerd te financieren. Initiatieven konden geld
aanvragen voor de voorbereiding, planvorming
en uitvoering. Zo bleven we betrokken, hielden
we grip en konden we op verschillende momenten
bijsturen en eventueel voorwaarden meegeven
voor de vervolgfase.”
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‘ALTENA ACADEMY’
# TIPS VAN
INITIATIEFNEMERS

# TIPS VAN RAADSLEDEN,
WETHOUDERS EN AMBTENAREN

1

1

Wees duidelijk waar je mensen voor uitnodigt
“In de eerste fase waren ook mensen betrokken die
graag mee wilden denken over de toekomst, maar niet
aan de slag wilden met gedetailleerde planvorming
rondom icoonprojecten. Veel mensen haakten hierdoor
af.”

Werk in kleine stappen toe naar een
(mogelijk) resultaat
“Blijf betrokken in dit proces. Werk aan
een vertrouwensband. En accepteer dat de
innovatie ook kan mislukken.”

2

2

Zorg voor heldere kaders
“Als je wilt experimenteren is het essentieel om vooraf
voor heldere kaders te zorgen.”

In de praktijk afwegen
“In de praktijk kun je pas écht afwegen
op welke manier en in welke mate je wilt
investeren in een maatschappelijk initiatief.
Het is altijd maatwerk. Zo ook de vraag wat
redelijk is om te vragen van het initiatief zelf.”

3

Verander de voorwaarden niet tijdens
het proces
“We kregen te maken met verschillende
contactpersonen, die allemaal een ander oordeel
hadden over ons projectplan.”
4

Toon waardering voor de inzet
van initiatiefnemers
“Veel mensen staken ontzettend veel tijd en creativiteit
in hun initiatief. Dit werd niet altijd zo gezien en
erkend, en dat is jammer. Geef de initiatiefnemers de
waardering die ze verdienen, daar krijg je ontzettend
veel voor terug!”
5

Kijk hoe je elkaar kunt versterken
“Zoek naar een gezamenlijk belang en hoe je elkaar
kunt versterken. Ga als sparringspartners om de tafel,
en voer een open gesprek.”

3

Durf verschil te maken
“Een valkuil van veel gemeenten is dat we
denken dat we altijd iedereen hetzelfde
moeten behandelen; het gelijkheidsargument
in het besluitvormingsproces. Denk niet bij
elke vraag of elk idee vanuit de samenleving
dat die vraag op meerdere plekken
terugkomt.”
4

Faciliteer een eigen (pop-up) academy
“Organiseer een eigen plek voor het
leerproces, waar je altijd ongestoord en
in alle veiligheid met alle betrokkenen kunt
>
samenwerken.”
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De lerende, experimenterende aanpak leidde
tot waardevolle lessen. De kern? Niet alles aan
de voorkant willen vastleggen, maar ruimte
scheppen voor veranderende inzichten. Steeds
bekijken wat wel en niet goed gaat, wat past in
de betreffende situatie en hoe je het beste verder
kunt. En er rekening mee houden dat dingen
soms niet lukken, omdat je ook dáárvan kunt
leren. Je probeert iets uit, leert ervan en brengt
het proces weer een stukje verder.

HET VRAAGT OM LEF EN MOED!
Tijdens de reis bleek dat ambtenaren het best lastig
vinden om met inwoners op pad te gaan zonder
precies te weten hoe je dat slim samen doet. Ze
hebben dan de neiging om voorzichtig te worden;
je weet immers maar nooit… Dat gaat ten koste van
een open en waarderende houding richting initiatiefnemers. Dat is jammer, want dit zijn meestal juist
de inwoners die zich met hart en ziel inzetten voor
de gemeenschap en de publieke zaak!
Tijdens de reis is geleerd dat het enorm kan helpen
als je dit gewoon eerlijk zegt. Want dan kun je elkaar met open vizier tegemoet treden. Niet precies
wetende hoe het zal gaan en wat je elkaar kunt bieden, maar wel samen aan de slag gaan. En raad
eens: het blijkt een prima basis voor een vruchtbare
samenwerking tussen gemeente en inwoners. Het
vraagt om lef en moed!

Het hele reisverslag ‘Experimenteren
met het nieuwe samenspel tussen
overheid en initiatiefnemers – Verslag
van een leerzame reis op weg naar
Altena’ is als pdf (gratis) of per post
te bestellen via www.wijzijnzet.nl.
In de publicatie zijn de opgedane
ervaringen verwerkt in een kompas.
Het kompas is een vertaling van
gedeelde inzichten en ‘rode draden’
en daarmee voor andere gemeenten
en initiatiefnemers een praktisch
instrument om de koers te bepalen
tijdens hun soms complexe samenspel.

Een leerzame reis op weg naar Altena

WAT BRABANT KAN LEREN VAN ALTENA
Het nieuwe samenspel tussen inwoners en
gemeente verliep niet altijd even soepel. Het
veranderen van een organisatie of systeem is
een taai proces. De responsieve rol vereist een
heel andere aanpak dan gewend. Met andere
competenties, vaardigheden en instrumenten.
Dat vraagt om veel aanpassingsvermogen van
de gemeente. “We namen weleens de verkeerde
afslag, waren elkaar soms even kwijt en hebben
stormen doorstaan. Maar juist daarvan hebben
we geleerd”, staat in het reisverslag.
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HET BESTE UIT
JEZELF HALEN

Een dagje naar het park: wie wordt daar niet blij van?
Mensen ontmoeten, ontspannen, van mooie bloemen
en planten genieten, samen leuke dingen doen: in het
Floralia Park in Oosterhout kan het allemaal.

IN FLORALIA
PARK
Maar in deze historische tuin in de wijk Oosterheide
gebeurt nog iets anders - iets bijzonders: mensen voor
wie dit niet vanzelfsprekend is, kunnen hier meedoen,
meewerken, leren en groeien. Vanuit de gedachte dat
iedereen een kans verdient om het beste uit zichzelf
te halen, biedt Prospects@Work mensen met een
beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid om onder begeleiding een ambacht te leren
of anderszins zinvol bezig te zijn. Ook buurtbewoners
die iets voor een ander willen betekenen zijn welkom.
Gezamenlijk wordt de tuin onderhouden, worden er
klussen gedaan en activiteiten georganiseerd. En daar
heeft dan weer de hele wijk plezier van.
BELANGRIJK OM MAATSCHAPPELIJKE
EFFECTEN IN BEELD TE BRENGEN
Omdat deze manier van werken nieuw is voor de
gemeente, werd een proefperiode van twee jaar

afgesproken. Dat maakte het belangrijk om de maatschappelijke effecten goed in beeld te brengen. Via
Stérk.Brabant kwam Prospects@Work in contact met de
Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij, die hielp
bij het uitvoeren van een ‘Effectarena’.
Prospects@Work-oprichter Mark Graveleyn: “Mooi aan
de Effectarena is dat die de impact van een initiatief
inzichtelijk maakt via gesprekken met betrokkenen. Het
verschil dat we maken voor onze vrijwilligers en de
wijk is namelijk niet in cijfers uit te drukken. Mensen
voelen zich minder eenzaam, hebben meer zelfvertrouwen of eigenwaarde gekregen. En in de wijk is er
meer sociale samenhang en minder overlast.” Trots is
Mark vooral op de verbindingen die ontstaan: cliënten
die elkaar ook buiten het park helpen of samen koken.
Maar ook op dat compliment van een minderbedeelde
wijkbewoner: “Dankzij jullie hebben mijn kinderen een
leuke vakantie gehad.”

24

SLIM. Samen langdurig impact maken

25

EEN
RESPONSIEVE
OVERHEID
STUURT OP DE
KWALITEIT VAN
DE DEMOCRATIE
Een provincie die responsief wil
zijn, hoe kun je daar nou op tegen
zijn? Het woord klinkt alleen al
lekker: ja, we reageren goed en
snel op wat er in de samenleving
gebeurt en burgers en ondernemers
bezighoudt. En nee, we lopen niet
achter de feiten aan, maar houden
de vinger aan de pols en zijn er
waar nodig als de kippen bij. Klein
probleem is wel dat de signalen
die uit de samenleving komen vaak
tegenstrijdig zijn.

We hebben allemaal een ander beeld van de werkelijkheid en de taken van de overheid. En dat heeft
ook gewoon met verschillen in positie en belangen te
maken. Neem een actueel thema als de aanpak van
de energietransitie. Wat daarvoor nodig is, hoe je met
het landschap omgaat en hoe je de lusten en lasten
verdeelt: het is nogal een ding in het maatschappelijk
debat. Wat betekent het in zo’n geval als de overheid
responsief is? Volgens mij niet dat de overheid op haar
handen gaat zitten en pas in actie komt als duidelijk

is hoe de hazen lopen. Maar wel dat ze ervoor zorgt
dat er in de samenleving een democratisch proces op
gang komt, want dat vergroot de kans op een uitkomst
waarin iedereen zich kan vinden en die door iedereen
als legitiem wordt ervaren. Lukt dat niet, dan zijn in
ieder geval de tegenstellingen helder en weet de provincie welk type knoop ze zelf moet doorhakken. Om
responsief te zijn moet een provincie dus juist proactief
zijn in het sturen op kwaliteit en rechtvaardigheid in
het maatschappelijk debat.
MEERVOUDIGE DEMOCRATIE
Het lijkt een open deur, maar in de praktijk gebeurt
dit meestal niet. Provincies knutselen lang achter de
schermen (mee) aan plannen, die vervolgens pas
zo laat naar buiten komen dat bewoners en andere
belanghebbenden zich er niet bij betrokken voelen.
En dat in de dubbele betekenis van het woord: ze
voelen zich genegeerd en overvallen en/of hebben
er gewoon helemaal niets mee. Het valt me op dat
provincies vaak in abstractie praten over ‘het betrekken van stakeholders’, maar niet de vraag stellen
welke democratische waarden daarmee gediend zijn.
Een rijke democratie in de provincie kent niet alleen
goed functionerende Provinciale Staten, maar vooral
een krachtige vorm van maatschappelijke of directe
democratie. De Brabantse commissaris van de koning
Wim van de Donk noemde dat - in een rapport voor
de VNG - de meervoudige democratie. Waarden die
daarbij passen: goede informatievoorziening, transparantie over afwegingen, machtsbalans in de relatie
burger-overheid-markt, daadwerkelijke invloed van
burgers ook tussen verkiezingen, een rijke maatschappelijke dialoog en respect voor de belangen van de
minderheid.
SNEL NAAR BUITEN TREDEN
Wat betekent het in de praktijk, als je als provincie zo
vroeg mogelijk een democratisch proces organiseert?
Snel naar buiten treden met je kennis en dilemma’s.
Eerlijk zijn over kaders, afwegingen en je eigen
zoektocht. En instrumenten inzetten die democratische
waarden centraal stellen. Daarbij doe je recht aan
twee principes. Je zorgt ervoor dat alle relevante
belangen vertegenwoordigd zijn. En je stelt de burger
in staat het op te nemen tegen de doorgaans machtigere overheden en bedrijven. Voorbeelden: gebiedstafels, lusten- en lastenarena’s, burgerjury’s, brede
maatschappelijke discussies. Ook de aanpak van de
omgevingsvisie in Noord-Brabant met een belangrijke
rol voor een groep provinciebewoners als ‘brabantpioniers’ is hier een mooi voorbeeld van. Een paar
inspirerende voorbeelden van bijsturen op de machts-

balans uit andere provincies: de provincie Noord-Holland
financiert en ondersteunt een meetnetwerk van burgers
die in de buurt van Tata Steel wonen, zodat ze de
multinational enig tegenspel kunnen bieden. En de
provincie Utrecht kent een voorfinancieringsregeling
voor energiecoöperaties, die hun meer kans geeft
op een plek in het energielandschap naast de grote
energiebedrijven.
Stuur je als responsieve overheid niet (bij) op de kwaliteit van de democratie en een sterke rol daarin van
de burger, dan loop je achter de macht aan, krijg je
met onoplosbare maatschappelijke tegenstellingen te
maken en zul je door de burger niet worden herkend
als een overheid die er ‘voor mij’ is. Dan is responsief
een synoniem voor krachteloos en machteloos. In een
tijd waarin de legitimiteit van de besluitvorming door
de overheid onder vuur ligt, is dit wel het laatste wat
we kunnen gebruiken. Werk aan de winkel dus. Leve
de responsieve democratische overheid!

Frans Soeterbroek wil het vermogen van
de overheid om met de samenleving mee
te bewegen vergroten. Zijn specialiteit
en drive: ruimte maken en lichtheid
brengen in de wereld van taaie systemen,
drukdoenerij en ingewikkelde spelletjes.
Frans woont in Utrecht, waar hij als een
van de mensen achter het activistische
netwerk Utrechtse Ruimtemakers deze
filosofie in de praktijk brengt. Verder
probeert hij de lichtheid van het
samenleven te vangen als straatfotograaf.

Opinie

Opinie
Frans Soeterbroek, de Ruimtemaker
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Met elkaar zorgen voor een vitaal buitengebied

Dat was (min of meer) het startpunt voor de pilot Vitaal
Buitengebied Zundert. Daarin werken gemeente,
provincie, waterschap en de vier dorpsraden1 –
ieder met zijn eigen redenen – samen aan deze
gezamenlijke opgave. Bij de start is nadrukkelijk de
ambitie uitgesproken om het ‘anders te gaan doen’;
als faciliterende overheid, samen met de gemeenschap, in de geest van de Omgevingswet.

Een bewonderingswaardige poging tot
samenwerken, die nog veel slimmer kan

MET ELKAAR
ZORGEN VOOR
EEN VITAAL
BUITENGEBIED
Op het Brabantse platteland komen verschillende grote uitdagingen
bij elkaar. Groeiende agrarische leegstand, demografische
veranderingen, klimaatverandering en de omschakeling naar
duurzame energie en landbouw vragen om een nieuw toekomst
perspectief. Inzicht in de omvang en met name de samenhang van
deze (en meer) opgaven ontbreekt. Wel is duidelijk dat ze op
elkaar ingrijpen en niet sectoraal opgelost kunnen worden, zonder
dat het ten koste gaat van andere opgaven. Het vraagt om integrale
afwegingen en samenwerking, samen met ondernemers, burgers
en organisaties in het gebied.

MEERDERE DOELEN TEGELIJK
We willen met een aantal concrete locatiegerichte
en gebiedsgerichte casussen aan de slag, door
deze initiatieven en gebiedsontwikkelingen integraal
en oplossingsgericht te verkennen en ondersteunen.
Dat klinkt behapbaar. Maar de drie doelstellingen
(zie onder) vragen alle drie om aandacht en kunnen
zeker botsen. Want hoe zorg je ervoor dat je niet
nu initiatieven gaat ondersteunen die later niet
passen in het toekomstperspectief dat er nog niet is?
Tegelijkertijd zijn er nieuwe praktijken nodig om tot
dat perspectief te komen, dus moeten we concreet
aan de slag. En ondertussen leren hoe we dat slim
samen doen.
Vier dorpsbijeenkomsten vormden de aftrap van
de pilot. Het doel: met elkaar in gesprek gaan over
uitdagingen en kansen in het buitengebied, mensen
informeren over ondersteuningsmogelijkheden voor
vrijkomende agrarische bebouwing (inclusief de lancering van het VAB-loket) en ideeën en initiatieven
ophalen om concreet te verkennen en ondersteunen
in het vervolg van deze pilot. Ruim 300 aanwezigen spraken met elkaar over wat er nodig is en wat
ze daarin willen betekenen. En om te laten zien dat
de overheid maatschappelijk initiatief wil faciliteren,
brachten de aanwezige bestuurders de drankjes
rond. Het voorlopige resultaat: veel positieve

reacties, partijen die enthousiast zijn om mee te
doen, een aantal concrete ideeën en initiatieven
waar we mee verder kunnen, maar ook het besef
dat we een groep inwoners en ondernemers met
een hulpvraag nog niet bereiken.
NOG NIET ÉÉN OVERHEID
De grootste uitdaging tot nu toe is de samenwerking
als één overheid. De provincie, de gemeente en het
waterschap hebben wel de ambitie om zo goed
mogelijk als één overheid integraal en oplossingsgericht samen te werken, maar ze doen het nog
lang niet. Dat bleek bijvoorbeeld toen wij er in het
bijzijn van de dorpsraden achter probeerden te
komen wat er nodig is om vanuit drie organisaties
(en de diverse betrokken programma’s en diverse
bestuurders) een klap te geven op het plan van
aanpak.

>

1

Gemeente Zundert, provincie Noord-Brabant 			
(Programma’s Leegstand, Water en Versterken Sociale Veerkracht),
Waterschap Brabantse Delta, Dorpsraden Achtmaal, Klein Zundert,
Wernhout en Rijsbergen.

MEERDERE DOELEN TEGELIJK
Met de pilot willen we drie dingen:
1

De gemeenschap in beweging brengen (en concreet samen aan de slag)

2

Tot een gezamenlijk nieuw perspectief voor het buitengebied komen
(als opmaat naar een omgevingsvisie en een waterbeheerprogramma)

3

In een lerende aanpak ontdekken hoe we op een nieuwe manier kunnen samenwerken
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Wie moet er wanneer wat van vinden en van wat
precies? We hadden geen idee, tot grote frustratie
van de dorpsraden. Op zo’n moment helpt het
enorm dat we met elkaar hebben benoemd dat
het om een lerende aanpak gaat. Hier werd het
‘afstemmingsoverleg één overheid’ geboren.
WAAROM WE TELKENS WEER (EEN BEETJE)
VASTLOPEN IN COMPLEXITEIT
Zo’n opgavegerichte samenwerking als één overheid is echt anders dan hoe we voorheen aan deze
deelopgaven werkten. De keuze om het zo te doen
is misschien redelijk vanzelfsprekend, maar die
samenwerking zelf niet. Die is al moeilijk genoeg
binnen een organisatie, laat staan als één overheid.
Als je hiervoor kiest, moet de samenwerking zelf
ook op de agenda staan. Op een gezamenlijke
‘heidag’ zijn de drie overheden zich daarom met
elkaar gaan buigen over ieders rollen en verwachtingen en de eigen en gezamenlijke ambities. Dit
om de lessen hierover mee te nemen in het op te
stellen plan van uitvoering. Op deze dag werd de
complexiteit van de samenwerking nog duidelijker.

EEN OPGAVEGERICHTE (NETWERK)SAMENWERKING VRAAGT OM ANDERE STURING
Als deelnemer van het samenwerkingsverband heb
je het tempo en het resultaat niet in eigen hand. Je
werkt vanuit een zekere gelijkwaardigheid samen,
maar een effectieve samenwerking vraagt wel om
sturing. De gemeente is hier kartrekker, maar kan
niet voor de deelresultaten van de andere deelnemers verantwoordelijk zijn, terwijl die deelnemers
voor hun resultaat wel van een goede sturing
afhankelijk zijn. Verwachtingen hierover waren
onvoldoende expliciet.
IEDERS ‘THUISORGANISATIE’ WERKT WEL
HIËRARCHISCH EN SECTORAAL
Ondanks de ambitie om integraal samen te werken,
voelen de meeste partijen wel de druk van hun
sectorale deelopgave. Daarvoor zijn vanuit hun
programma bestuurlijke doelen gesteld en mensen
en middelen gereserveerd. Zo staan de partijen met
één been in een responsieve en lerende aanpak, en
met het andere gewoon nog in programmadoelstellingen.

VOORZICHTIGE CONCLUSIE:
WE WILLEN TE VEEL
Deze ervaringen maken duidelijk dat we nog eens
goed naar onze ambities moeten kijken. We willen
op een nieuwe manier samenwerken. Dat gaat
niet vanzelf en lukt niet goed vanwege de spagaat
waarin we ons bevinden. We willen alle opgaven
tegelijk tackelen en schieten in de kramp wanneer
er één dreigt onder te sneeuwen. We willen dat samen doen met de gemeenschap en met oog voor al
hun deelbelangen, terwijl we het onderling al heel
ingewikkeld vinden. We willen concrete casussen
ondersteunen en realiseren, maar om nu niet de
verkeerde dingen te doen, willen we de richtinggevende kaders, opgaven en kansen nu al in beeld
hebben (VAB-prognose, wateropgave, economische
kansen, energie bij initiatiefnemers, etc.). Zodat we
de juiste dingen op de juiste plek doen en met het
één het ander niet onmogelijk maken.

mogen we trots zijn. Maar het ondoordacht
middels ‘trial-and-error’ ontwerpen van een goede
samenwerking zorgt ook voor frustratie. Als je dan
concludeert dat het (nog) beter en slimmer kan, dan
vraagt dat werkelijk aandacht, terwijl de complexe
opgave en de verwachtingen buiten om concrete
vervolgacties vragen. De eerste reflex: eerst doen
wat echt moet gebeuren, dan pas kijken hoe het
slimmer kan. En zo leren we het niet en willen we
nog steeds teveel in te weinig beschikbare uren.
Overheden en maatschappelijke partners moeten
met elkaar op zoek naar de supportsystemen en
ontwerpprincipes van opgavegericht en responsief
samenwerken. Welke stappen, randvoorwaarden
en afspraken zijn nodig, in het project zelf, én in je
thuisorganisatie? Het delen van dit soort ervaringen
is hard nodig om tot een effectieve inrichting van
opgavegerichte samenwerkingsverbanden te komen. Want er zijn heel wat valkuilen in dat nieuwe
samenspel die je gewoon kunt vermijden.
In Zundert zijn we enthousiast over deze manier
van werken. Ook de gemeenschap, de gemeenteraad en partijen als Treeport, ZLTO en Fruitport zijn
enthousiast en leveren een bijdrage. Ook al is het
soms lastig, we zijn ervan overtuigd dat dit de weg
is en worden steeds slimmer.

En dat allemaal bij een toch al overvolle agenda,
waarbij de een per week misschien een halve dag
en de ander wellicht twee dagen beschikbaar heeft.
Maar eigenlijk weten we het niet van elkaar en vragen we er ook niet goed genoeg naar. We kennen
elkaars opgaven, verwachtingen en persoonlijke
drijfveren niet goed genoeg. We nemen niet de
tijd om elkaar echt te leren kennen. Op de heidag
zei iemand: “Ik heb het idee dat wij niet aan jullie
verwachtingen voldoen, maar ik weet ook niet wat
die verwachtingen dan zijn”. Dat er telkens nieuwe
mensen aan tafel schuiven, helpt daar niet bij.
EEN LERENDE AANPAK GEEFT RUIMTE,
MAAR DAT IS NIET GENOEG
Een lerende aanpak biedt ruimte om gaandeweg
tegen zaken aan te lopen en ze op te lossen. Die
bereidheid om er samen uit te komen is bewonderingswaardig en op het voorlopige resultaat

Freek Liebrand is vanuit het programma VSV betrokken bij de
pilot Vitaal Buitengebied Zundert en denkt daarin mee over slim
samenwerken in een nieuw samenspel met de gemeenschap, om
dat gezamenlijke doel - een vitaal buitengebied - te bereiken.

Met elkaar zorgen voor een vitaal buitengebied

Bij het vormgeven van wat we concreet gaan doen,
lijken alle deelnemers hun hele eigen opgave te
willen veiligstellen en verwezenlijken. Doordat
inzicht in de omvang en met name de samenhang
van deze opgaven ontbreekt, wordt het al heel
snel weer heel complex. Bij iedere poging om
de gezamenlijke ambitie klein en behapbaar te
maken (bijvoorbeeld: ‘x casussen ondersteunen en
daarvan leren’) zie je die reflex weer optreden. Als
jij in beweging komt voor het grote geheel, is het
zeer de vraag of dat gewaardeerd wordt binnen je
eigen programma.
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Het is een interessante mix van moeten, kunnen
en willen. Er blijven steeds minder mensen over
en die moeten de handen ineenslaan om bijvoorbeeld de dorpswinkel overeind te houden.
Daarin vinden ze elkaar. Dat zit ook wel in de
Brabantse traditie van coöperatief denken. Op
de van oudsher schrale zandgronden is dat
altijd een soort overlevingsstrategie geweest. Je
ziet initiatiefnemers op basis van nieuwe waarden en modellen ondernemerschap ontwikkelen
en daar juist in krimpgebieden de ruimte voor
vinden. Of coöperaties van jonge dorpelingen
die met elkaar collectief zonne-energie inkopen
en de opbrengsten daarvan weer investeren
in de dingen die ze samen belangrijk vinden.
Moeten verschuift naar kunnen en willen.

directeur BrabantKennis
Joks Janssen helpt bestuurders en
beleidsmakers om greep te krijgen op de
toekomst. Hij blikt iedere dag vooruit op het
Brabant van overmorgen en koppelt zijn
kennis van de regio aan een brede blik op
trends, technologie en innovatie. Daarbij
gelooft hij in spannende combinaties van
nieuw en oud. Hij woont in ‘comeback city’
Tilburg, leest veel en loopt hard.

Er tekenen zich twee verhalen af. Het treurige en
het hoopgevende verhaal. Hoe verhouden die
zich tot elkaar?

EEN OPEN
LEERCULTUUR
IS CRUCIAAL
Over het platteland als ruimte
voor vernieuwing van onderop

Hoe kijk jij naar het Brabantse platteland?
We hebben een periode gehad waarin we het
platteland collectief hebben gereorganiseerd,
zodat boeren optimaal konden produceren. De
grenzen van dat systeem zijn nu in zicht. Je ziet
nu dat er een maatschappelijke beweging op
gang komt die om meerdere redenen het heft in
eigen hand neemt; die gaat pionieren om het platteland opnieuw vorm en betekenis te geven. Voor
een deel noodgedwongen. Dat is het verhaal van
stoppende boeren, wegtrekkende jongeren en

vergrijzende achterblijvers; de dimensie van
krimp. Maar die urgentie nodigt ook uit tot actie
en hernieuwde dadendrang. Alleen nu niet van
bovenaf – opgelegd door een overheid die dat
grootschalig organiseert - maar van onderop.
Door bewoners en boeren die elkaar opzoeken
en gaan samenwerken met het idee: “Willen we
hier iets van maken, dan moeten we gezamenlijk actie ondernemen.” Dan wordt het platteland een ruimte voor vernieuwing van onderop.

Het platteland is een stapelplaats van problemen, maar ook een vindplaats van oplossingen.
Ik geloof heilig in de kracht van onderop en vind
dat de overheid een enorme slag moet maken
om responsief te werken en veel meer van onderop te denken en doen. Wat is er nodig? Kunnen
we in het netwerk gaan zitten en kijken wat we
kunnen bijdragen als overheid? Er naast gaan
staan, in plaats van erboven? Dat is echt makkelijker gezegd dan gedaan, want dat heeft nogal
wat implicaties voor wat de overheid doet.
Niet alle dorpen zijn even sterk. Er moeten een
paar kartrekkers zijn die zo’n dorp tot grote
hoogte stuwen. Als dat ondernemerschap en die
netwerkkracht er niet zijn, nemen de verschillen toe. De kracht van onderop kent ook z’n
grenzen en schaduwkanten. Ondermijnende criminaliteit is ook een kracht van onderop. Dat is
ook ondernemerschap. Als je niet oppast, is de
kracht van onderop vaak de kracht (en macht)
van de sterkste.
Ik geloof dat je als overheid heel precies moet
kijken wat er nodig is. Waar dat kan, hoef je
er alleen maar naast te gaan staan en af en
toe – zoals bij curling – de weg vrij te maken,
zodat de schijf die de dorpsbewoners op het ijs
hebben gegooid, nog dichter bij de ‘tee’ komt.
En soms kun je met gerichte kennis en investeringen de ideeën van dorpsbewoners verder

brengen. Wanneer bijvoorbeeld de provincie
met een grootschalig programma voor energietransitie slim inhaakt op initiatieven die van
onderop ontstaan, worden krachten gebundeld
en resultaten vermenigvuldigd. Zo zorg je voor
kwaliteitsverbetering en verduurzaming van de
bestaande woningvoorraad, jaag je ondernemerschap aan en stimuleer je en passant ook het
eigenaarschap en de collectiviteit in een dorp.
Hoe doen Brabantse gemeenten het volgens jou?
De lijntjes tussen de gemeente en gemeenschap
zijn kort, vooral in de wat kleinere dorpen. Dat
kan heel krachtig zijn, maar ook schuren. Ik
zie wel dat gemeenten in de samenwerk-stand
komen om met de gemeenschap aan de slag
te gaan. De wil is er. Maar in de praktijk is het
nog wel ingewikkeld. Het instrumentarium is nog
wat bot. De raadszaal voelt soms toch nog wat
als een cockpit van waaruit men de gemeenschap ‘bestuurt’. Als je afspraken wil maken met
de gemeenschap, moet je je als mede-burger
opstellen. Dat vinden we vaak nog lastig. De vertegenwoordigende democratie en de maatschappelijke democratie zijn nog twee vrij gescheiden
werelden.
Wat kan helpen?
In de Toekomstgids voor Brabantse gemeenten
geven we een aantal tips. Eén daarvan is: neem
het onzekere voor het zekere. Leg nou niet
alles tot op de laatste vierkante centimeter vast
in programmatische afspraken. Formuleer als
gemeentebestuur juist een inspirerende missie
die andere partijen de kans biedt om daar met
eigen initiatieven aan bij te dragen. En laat daar
ook ruimte voor. Programmatisch, budgettair,
maar ook door ervoor te zorgen dat je mensen
kunnen meebewegen met wat er buiten gebeurt.
Het is een zoektocht. En dat vraagt om ruimte.
Niet bij de eerste mislukking in de risico-regelreflex schieten. Experimenteren hoort erbij,
maar doe dat wel systematisch, zodat je kunt
leren van wat er mis ging. Als je het falen niet
koestert, wordt innovatie nooit staande praktijk.
Een open leercultuur is cruciaal!

Interview

INTERVIEW
Joks Janssen
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Portret

BUTTERFLY
EFFECT:

KLEINE HUIZEN MET

GROTE

MAATSCHAPPELIJKE
IMPACT

Als een vlinder met zijn vleugels slaat, kan dat elders
in de wereld een orkaan veroorzaken. Het vlindereffect
noemen we dat; een kleine verandering met enorme
gevolgen. Het is de perfecte naam voor het initiatief
van Stijn van Kreij en Marcel van Nistelrooij. Want de
klimaatneutrale huisjes die ze verhuren aan vrijwilligers op zorglocaties hebben een grote maatschappelijke impact. Ze zorgen voor duurzame, natuurlijke
verbindingen tussen huurders en bewoners, doordat
de eerste groep écht onderdeel van de woongemeenschap wordt. Wat daarbij helpt is dat Butterfly Effect er
bij de werving van vrijwilligers voor zorgt dat hun talenten en interesses matchen met de behoeften van de
bewoners. En andersom. Stijn van Kreij: “In de zorg
zijn we gewend om in termen van schaarste te denken.
Wij denken in termen van overvloed en onbenut talent.
Wat kunnen mensen voor elkaar betekenen?”

STÉRK.BRABANT HIELP OM HET VERHAAL TE
VERTELLEN
Stérk.Brabant was al vroeg bij het project betrokken,
vertelt Stijn. “We hebben samen een video gemaakt
over ons initiatief en Stérk.Brabant heeft geholpen met
het formuleren van onze verandertheorie: waar precies
zit onze toegevoegde waarde en hoe kunnen we die
maximaliseren?” Video én verandertheorie helpen om
het verhaal van Butterfly Effect te vertellen en verspreiden. En dat is belangrijk, want als het aan Stijn en
Marcel ligt, creëren ze hun vlindereffect nog op heel
veel andere plekken binnen en buiten Brabant. Wie
een zorglocatie weet waar ze met hun tiny houses een
verschil kunnen maken voor huurders en bewoners,
mag dan ook altijd mailen naar stijn@butterflyeffect.nl
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Voor ambtenaren is dit een interessante tijd. Waar we voorheen
vooral bezig waren om via subsidieregelingen en beleidsnota’s
te bepalen hoe anderen hun werk moesten doen, is de tijd nu
aangebroken dat we ook zelf in de spiegel mogen kijken. Correctie:
in de spiegel moeten kijken. We realiseren ons steeds meer dat we als
overheid systemen in stand houden die lang goed hebben gewerkt,
maar dat andere tijden vragen om andere antwoorden, en daarmee
dus ook om andere werkwijzen, methodieken en perspectieven.
Hoera, tijd voor iets nieuws!

SAMENWERKING MAAKT DE OPLOSSING
Onze wereld wordt steeds complexer, waarbij
maatschappelijke vraagstukken óók steeds
complexer worden. Lineaire oplossingen die
vroeger voldeden, blijken niet meer aan te sluiten
bij de realiteit van nu. We realiseren ons dat we
zelfs niet meer ‘simpelweg’ te maken hebben met
complexe vraagstukken, maar dat het steeds vaker
gaat om wicked problems1. Dit zijn vraagstukken
die ongrijpbaar zijn, die continu veranderen,
waarbij tegengestelde belangen een rol spelen,
waar nog geen oplossingen voor bestaan. Denk
maar aan het klimaatvraagstuk. Dit houdt niet op
bij de grenzen van Brabant, kan niet opgelost
worden binnen één beleidsterrein en speelt zich af
op zowel publiek als privaat terrein. Als je je
daarbij ook nog afvraagt hoe bijvoorbeeld de
relatie is tussen klimaatverandering en migratie
stromen, gaat je hoofd helemaal tollen.
De kunst is om ons hierdoor niet van de wijs te
laten brengen. Want dat leidt er geheid toe dat we
óf ondoordacht vanuit paniek reageren óf lam‑
geslagen onder een steen kruipen. Het goede
nieuws is namelijk dat een deel van de knelpunten
in de invloedsfeer ligt van ambtenaren! Het vraagt
om werken over (inter)nationale grenzen heen, om
samenwerking met collega’s van je eigen organisatie
én van andere overheden, samenwerking met
andere sectoren zoals onderwijs, bedrijfsleven. Dat
dit niet vanzelf gaat, is waar, want dit gaat over
écht samenwerken vanuit de volle overtuiging dat
we het samen kúnnen oplossen. Gaat dat niet
helemaal zoals we willen, dan helpt het niet om
boosdoeners aan te wijzen, waar we ons
vervolgens tegen keren. Om echte verandering
voor elkaar te krijgen hebben we iedereen nodig.

1

Gibson R, Fox M. 2013. Simple, Complex and Wicked Problems.
Available from http://mofox.com/pdf/simple,complex,wicked.pdf.

BEGINNEN VANUIT DE ÉCHTE VRAAG
Om echt samen te werken moeten we niet alleen
letterlijk uit onze organisaties stappen, maar moet
de wil om het samen te doen ook doorklinken in de
manier waarop we ons beleid maken. Dat vraagt
om een totaal ander perspectief, waarbij we niet
beginnen vanuit de kaders van onze organisatie,
maar dáár waar onze aandacht gevraagd wordt,
namelijk in de samenleving, in de context waar het
vraagstuk speelt.

We hebben niet meer
‘simpelweg’ te maken met
complexe vraagstukken;
het gaat steeds vaker om
wicked problems.
Makkelijker gezegd dan gedaan? Misschien, maar
het stellen van de juiste vragen kan al helpen. De
aanpak van Simon Sinek met de Why, How, What
wordt vaak ingezet bij het stellen van de juiste
vragen. Maar deze aanpak helpt vooral als je
redeneert vanuit je eigen drive, vanuit de kaders
van je organisatie. Omdat we het hier hebben over
een aanpak gericht op maatschappelijke impact,
kan het helpen om die vragen van Simon om te
draaien en er een eigen twist aan te geven. We
beginnen dan met What: wat is de vraag van de
maatschappij? Dit kunnen we ook doortrekken
naar de andere twee vragen. How: hoe gaan we
een bijdrage leveren? En als laatste Why: waarom
denken we dat we impact maken?

>
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LEREN VAN WAT ER AL IS
Het is goed om te beseffen dat we niet bij nul
beginnen. Ondernemers in de transformatie2- of
betekeniseconomie3 laten zien dat het kán: werken
vanuit meervoudige waarde, samen met anderen
in multihelix-netwerken, met maatschappelijke
vraagstukken als startpunt. Deze ondernemingen
gebruiken de economische kracht van de regio als
middel om een gezonde omgeving, sociale cohesie,
veiligheid, passend werk etc. beschikbaar te maken
voor iedereen. Betekenisvolle ondernemers en hun
samenwerkingspartners dragen hiermee bij aan
een urgente omslag van economisch denken en
handelen dat met name gericht is op concurrentie
en winstmaximalisatie, naar economisch denken en
handelen dat opbouwend is en sociale en ecologische
waarde toevoegt.
WAT IS DE VRAAG VAN DE MAATSCHAPPIJ?
Het gaat de hierboven beschreven, betekenisvolle
ondernemingen niet makkelijk af, omdat ze onderdeel zijn van een systeem dat nog helemaal niet is
ingericht op hun integrale aanpak. Financiering is

2

3

4

Rocchi, S., Sarroukh, B.E., Subbaraman, K., de Clerck,
L. and Brand, R. (2018). Turning Societal Challenges into Business
through Value Sharing. The European Business Review.
Hurst, A. (2016). The purpose economy, expanded and 		
updated: how your desire for impact, personal growth and 		
community is changing the world. Elevate Publishing.
Hummels, C., Trotto, A., Peeters, J., Levy, P., Alves Lino, J. and 		
Klooster, S. (to appear in 2019). Design Research and Innovation
Framework for Transformative Practices. In: Handbook Strategy for
Change. Glasgow: Glasgow Caledonian University.

alleen beschikbaar bij aantoonbaar, stabiel financieel
rendement, terwijl maatschappelijke impact niet
wordt meegewogen. Dit leidt er toe dat een deel
van de ondernemers ongewenste keuzes maken
waarbij financieel rendement voor maatschappelijke
impact gaat. Andere ondernemers ontwijken dit
juist door financieel rendement secundair te
maken. Om het hoofd boven water te houden zijn
ze afhankelijk van incidentele financiering van
bijvoorbeeld een gemeente of de provincie.
Hiermee blijven de oplossingen klein en kwetsbaar,
en daarmee blijft hun impact beperkt. Het
knelpunt zit ‘m dus niet in het feit dat er onvoldoende
financiering zou zijn, maar zit veel meer in de
manier waarop we ons (overheid)systeem hebben
ingericht. Dat is mooi, want daardoor hoeven we
niet te wachten tot andere partijen gaan handelen;
we kunnen zelf de eerste stap zetten!
HET BRABANT OUTCOMES FUND (BOF)
We kunnen niet alles tegelijk oplossen, maar
wel ergens beginnen. Dat is ook de gedachte
achter het BOF: we experimenteren met een
publiek/private financieringsmethodiek waarbij in
de praktijk gewerkt wordt aan ontkokering, waardering van meervoudige waarde en de toegang
tot groei(kapitaal). Deze focus op het leren in de
praktijk is een belangrijk onderdeel, omdat we pas
echt kunnen snappen hoe systeemverandering werkt
als we zelf meedoen, ervaren wat wanneer lastig is
en hoe echte samenwerking in zijn werk gaat. Het
BOF is daarmee een zogenaamde transformative
practice.4

HOE GAAN WE DIT
AANPAKKEN: EEN
BRABANTSE TWIST
Maar wat doen we dan met dat Brabant Outcomes
Fund? Eerst even dit: een Outcomes Fund is een
vorm van resultaatfinanciering, zoals bijvoorbeeld
een Social Impact Bond (SIB). Hierin werken publieke
en private financiers samen om maatschappelijke
vraagstukken financieel te ondersteunen op basis
van vooraf bepaalde resultaten. De private financierder verstrekt werkkapitaal aan de partij die de
resultaten gaat behalen (een (sociale) onderneming,
stichting of coöperatie etc.). Een onafhankelijke
partij bepaalt of/wanneer de resultaten zijn bereikt.
Op dat moment betaalt de overheid de investeerders
terug met rendement. Vaak gebeurt dit vanuit een
besparing, zoals een besparing op bijstand.
Maar we zouden Brabant niet zijn als we er niet
onze eigen twist en invulling aan zouden geven! De
huidige Social Impact Bonds worden met name op
lokale schaal gesloten en Outcomes Funds - zoals
we die nu bijvoorbeeld in Engeland zien - zijn
vanuit de landelijke overheid opgezet. Dit leidt tot
een aantal knelpunten die we bij een aanpak op
regionale schaal kunnen ondervangen. De lokale
schaal is vaak te klein, waardoor trajecten lang duren en veel geld kosten. De landelijke schaal is voor
dit soort innovatieve trajecten juist te groot en dat
maakt het lastig om wendbaar en responsief te zijn.
Op regionale/provinciale schaal hebben we op
een aantal thema’s geen wettelijke taak, wat helpt
om meer innovatief en buiten bestaande systemen te
kunnen experimenteren. Een ander aandachtspunt
is de borging van een dergelijke nieuwe methodiek in de overheidsorganisatie. Ervaringen5 met
eerdere SIB’s in Nederland leren dat er voor het
opzetten vaak geleund wordt op externe expertise,
maar dat er te weinig aandacht is voor het creëren
van draagvlak en borgen van expertise binnen de
betrokken overheidsorganisaties.

WIJ DOEN HET ANDERS
Deze ervaringen en inzichten nemen we mee in
het BOF. We gaan zelfs nog een paar stappen
verder. We nemen een maatschappelijk vraagstuk
als uitgangspunt, met impact en duurzaamheid als
resultaten. Denk aan het creëren van banen voor
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, eenzame ouderen uit hun isolement halen of creatieve
oplossingen bedenken voor voedselverspilling. Ook
experimenteren we met financiële waardering van
maatschappelijke (sociaal, ecologisch) impact naast
waardering voor economische resultaten (zoals
financiële besparingen). De maatschappelijke
waarde die de ondernemer heeft gecreëerd is dus
medebepalend voor de hoogte van de terugbetaling aan de investeerders. Een ander verschil met
eerdere SIB’s en Outcomes Funds is dat de doelgroep een belangrijke stem heeft in het bepalen van
de waarde van de interventie. Want de meervoudige waarde van een interventie wordt immers
bepaald door hoe iemand de interventie beleefd;
dat kunnen wij als overheid of investeerders niet
vóór hen bepalen. En in tegenstelling tot andere
financieringsmogelijkheden richten we ons niet op
de ontwikkeling van nieuwe oplossingen, maar op
initiatieven met een bewezen effectieve interventie
die aan opschaling toe zijn.

>

5

Fabian Dekker, Jos Verhoeven (2019),
Social Impact Bond maakt belofte niet waar,
via: www.zorgwelzijn.nl/na-vijf-jaar-blijken-socialimpact-bonds-overbodig/
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WAARDE VAN ALLES
Meer kennis over impact gaat ons helpen bij het
oplossen van een ander knellend aspect van ons
overheidssysteem. En dat is de manier waarop
we bepalen of iets van waarde is. Gelukkig groeit
het besef dat het niet (meer) werkt om de waarde
van een activiteit of organisatie alleen in geld uit
te drukken. We begrijpen dat we verder moeten
kijken om goed te beoordelen of een actie/product
positief, neutraal of negatief bijdraagt aan de
maatschappij. Dat geeft een completer beeld van
de totale kosten en baten en is een fundamenteel
andere manier van kijken en waarderen.
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•

Positieve gezondheid en welzijn voor
alle leeftijden (SDG3)

•

Passend werk voor iedereen (SDG 8)

•

Gelijke kansen
(sociaal, economisch, politiek) (SDG 10)

Het BOF-team verwachtte ongeveer 30 aanmeldingen
voor de eerste ronde. Het uiteindelijke aantal van
82 inschrijvingen overtrof alle verwachtingen.
Hiervan werden 5 initiatieven geselecteerd voor
een intensief traject om tot een resultaatcontract te
komen. Dat maakt de overige 77 aanmeldingen
niet minder relevant. Ook van hun ervaringen en
inzichten kunnen we veel leren. Om dit leer- en
werkproces te faciliteren biedt het BOF hun een
traject aan met workshops over o.a. impact meten,
online zichtbaarheid en verdienmodellen. En voor
een aantal van hen wordt een matchmakingsevent
met potentiele investeerders georganiseerd,
passend bij het ontwikkelingsstadium van hun bedrijf.

OUTCOME PAYER
PROVINCIE NOORD-BRABANT
Namens de maatschappij probleemeigenaar

Betaalt bij
resultaat uit met
rendement

Resultaten

SOCIAAL ONDERNEMING(EN)
5 GESELECTEERDEN

Werkkapitaal

Uitvoerder

In deze eerste BOF-ronde werken we samen met
een aantal maatschappelijke investeerders die al
vaker aan SIB’s hebben meegedaan. Dat is handig,
want we kunnen hun ervaring goed gebruiken
in deze voor de provincie nieuwe aanpak. Deze
samenwerking is verbeeld in bovenstaand figuur.

INVESTEERDER(S)
STICHTING

Verschaffing werkkapitaal (via een opdracht)
aan sociaal ondernemingen

In deze eerste ronde zijn wij als provincie de enige
partij (outcome payer) die betaalt bij behaald
resultaat. Maar omdat het in de toekomst wel de
bedoeling is dat ook andere overheden mee gaan
doen als outcome payers, betrekken we ze nu al
actief bij het opstellen van de resultaatcontracten.

1. Je meldt je onderneming
aan bij het BOF

2. Je beantwoordt vragen over
doelen, impact en financiering

3. Het BOF koppelt je aan een
team en investeerder
7. Doelen
behaald?
BOF betaalt
investeerder
terug

4. Met het team maak je een
impactplan

5. De investeerder verstrekt het
werkkapitaal

HET REFUGEE TEAM ALS VOORBEELD VAN
WERKWIJZE BOF
Een van de geselecteerde ondernemingen is het
Refugee Team; een mooi voorbeeld van hoe het
BOF werkt. Het Refugee Team helpt statushouders
beter en sneller integreren door hen als vrijwilliger
bij evenementen in te zetten. Je leest er meer over
op bladzijde 48. Wat is nu het knelpunt dat we met
het BOF proberen op te lossen voor het Refugee
Team? Allereerst is het voor opschaling van de
interventie handiger als je dit op regionaal niveau
doet. Want het aantal statushouders per gemeente
is relatief laag en werkgevers bevinden zich ook
niet altijd in dezelfde gemeente als de potentiële
werknemers. Met een aantal gemeenten heeft het
Refugeeteam een samenwerkingsovereenkomst. De
gemeente betaalt hen daarbij een bedrag dat gebaseerd is op het bedrag dat wordt bespaard omdat
mensen niet meer in de uitkering zitten. Er wordt
daarbij gekeken naar de groep mensen die binnen
zes maanden een baan heeft. Maar er wordt níet
gekeken naar wat de interventie nog meer oplevert:
krijgt iemand meer zelfvertrouwen, voelt iemand
zich meer onderdeel van de maatschappij, blijft
iemand langere tijd bij dezelfde werkgever etc. Met
het BOF gaan we via een resultaatcontract ook die
zachtere waarden meenemen.
WAAROM DENKEN WE DAT WE IMPACT
MAKEN? EERSTE INTERESSE IS GEWEKT!
We gebruiken het BOF als een middel om te leren
over maatschappelijke impact en beter te weten hoe
we als provincie nog effectiever kunnen bijdragen
aan de ontwikkeling van een open, inclusieve en
groene economie. Het is daarbij belangrijk dat

6. Een expert volgt jouw
impact

lessen, inzichten en ervaringen niet blijven hangen
bij een aantal individuen, maar gaan doorklinken
in hoe organisaties werken en samenwerken en hoe
verbindingen worden gelegd. Zodat dit uiteindelijk
leidt tot veranderingen in de systeem- en leefwereld.
We hebben met het BOF nog lang niet al deze lagen te pakken, maar er is wel een begin gemaakt.
Het feit dat we niet blijven praten over hoe je zaken
anders zou moeten regelen, maar gewoon zijn
begonnen, zorgt er nu al voor dat meer en meer
partijen aanhaken, interesse tonen, meer willen weten, mee willen leren. We merken dat het ook in de
provinciale organisatie leeft en interesse wekt. En
dat is belangrijk, want we zullen niet alleen samen
met een aantal direct betrokkenen moeten leren,
maar ook als provinciale organisatie.
We delen, leren en werken ook over de grenzen
van Nederland heen. Een aantal Europese regio’s
heeft belangstelling getoond. Met hen verkennen
we of we binnen een Europees project actief lessen
kunnen delen. Ook buiten Europa toont men belangstelling. Zo werden we gevraagd om in Boston
te komen vertellen over het BOF. We gebruiken
deze nieuwsgierigheid en dit enthousiasme om samen met anderen te werken aan een steeds sterkere
en grotere beweging van kennisdeling, samenwerking en transformatie. Zo komt die inclusieve
samenleving binnen handbereik!

Meer weten? Meedoen? Neem dan contact op met Astrid
Kaag, akaag@brabant.nl of kijk op www.brabant.nl/bof
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DE EERSTE RONDE: AL DOENDE LEREN
De eerste ronde van het BOF richt zich op
initiatieven die bijdragen aan de volgende door
de Verenigde Naties vastgestelde Sustainable
Development Goals (SDG):
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Expertisecentrum Sustainable Business,
Avans Hogeschool

MOEDIG OP
ZOEK NAAR
HET GOEDE
GESPREK
“Het goede gesprek is een
gesprek tussen mensen,
niet tussen organisaties.”

supersuccesvol, maar ook net zo vernietigend als
de huidige economie. We moeten nadenken over
eigenaarschap, over wie invloed heeft op keuzes
die gemaakt worden en over de consequenties van
de dingen die we doen. We vereconomiseren maatschappelijke opgaven als we ze ondernemend gaan
oplossen. Ik pleit voor het omgekeerde: kunnen we
de economie weer sociaal maken? Dat is ook waar
de betekeniseconomie voor staat.
Is die betekeniseconomie nou iets typisch Brabants?
Kaj: Nee, je ziet het overal. Maar Brabant is wel de
enige provincie die er zoveel aandacht voor heeft
en nadrukkelijk zegt dat ze dit belangrijk vindt.
Het is heel krachtig dat je een statement maakt. Als
overheid kun je een belangrijke rol pakken door het
verhaal dat je vertelt. Steun de dingen die je graag
ziet. Maak het zichtbaar. Hoe gaan we maatschappelijke opgaven aanpakken? Wie moet het
oplossen? Het nieuwe normaal creëren; daar zit een
belangrijke rol voor de overheid.
Lukt het de overheid al om responsief samen te
werken aan maatschappelijke opgaven?
Godelieve: We zijn niet goed in het voeren van het
goede gesprek. Wat is het vraagstuk? Wat proberen we met z’n allen op te lossen? Wat zijn de
kwaliteiten van de mensen aan tafel? Wat kunnen
die bijdragen? Zolang de overheid er niet werkelijk
van overtuigd is dat ze de ander nodig heeft, is ze
helemaal niet responsief. Maar het is natuurlijk ook
ingewikkeld, want dat vraagt om een heel ander
perspectief. Waarbij je niet boven de partijen staat
en bepaalt wat er gebeurt, maar echt gelijkwaardige partners bent. En weet dat het zonder de ander
niet kan.
Wat zie je dan gebeuren?

Wat is de betekeniseconomie en wat is daar voor nodig?
Kaj: De betekeniseconomie is een economie waarin
gewetensvol handelen centraal staat en de gemeenschap voorop. We hebben een economie gecreëerd
die lijnrecht ingaat tegen de waarden die we in de
opvoeding aan onze kinderen meegeven: eerlijk zijn,
de ander wat gunnen, delen... Ik wil dat weer de
norm maken in het bedrijfsleven. Ik ga er vanuit dat
ieder mens van betekenis wil zijn voor een ander en
wil dat activeren. Mensen de tools geven en het
vertrouwen dat het kan. We hebben een overheid

nodig die dat erkent, snapt waar dat vandaan komt, en de
randvoorwaarden organiseert zodat het kan gaan bloeien.
Gaan ondernemers dan al onze problemen oplossen?
Godelieve: Het is een mythe dat ondernemen al onze problemen gaat oplossen. Zeker als we dat blijven doen met
ondernemende principes van opschaalbaarheid, groei en
winst. Die houden ons in een wurggreep. Kijk naar Airbnb.
Dat leek even het ei van Columbus, maar het potentieel
wordt vermorzeld in het oude economische systeem. Daar
zit mijn zorg. We stoppen het in dat systeem, het wordt

Godelieve: Kijk bijvoorbeeld naar de energietransitie. De overheid loopt vast in de ongelooflijke
kluwen van belangen, want alles wat je doet hangt
met elkaar samen. Elke oplossing vraagt fysiek om
ruimte, grijpt in op het landschap en heeft consequenties waardoor iets anders niet kan. De overheid
kan hier en daar misschien wel een knoop doorhakken, maar wat we echt nodig hebben is zicht op
die communicerende vaten. Het bij elkaar brengen
van die gesprekken. Het responsieve karakter moet
dáárin zitten. Hoe brengen we de communicerende
vaten in kaart en hoe brengen we dat bij elkaar?
Zo’n gesprek voeren is ongelooflijk ingewikkeld.

We weten niet hoe we dat moeten doen. Ik zou zeggen: doorgaan en volhouden totdat we het kunnen, en
leren hoe het moet. Niet stoppen, tot we snappen hoe
dit werkt. Ik vind de overheid, maar ook burgers en
bedrijven, daar enorm moedig in.
Hoe komen we dan moedig een stapje verder?
Kaj: Waar we het niet weten, moeten we het met elkaar
uitvinden. Wat voor een samenleving willen we zijn?
Wat vinden we niet meer acceptabel? En vervolgens:
hoe gaan we het dan doen? Het goede gesprek is
een gesprek tussen mensen, niet tussen organisaties.
Mensen gaan zich anders gedragen in organisaties. De
overheid als abstractie zien leidt tot gekke dingen. De
overheid is misschien wel je buurman die je een hele
toffe kerel vindt. Als de verantwoordelijkheid om een
vraagstuk op te lossen weer bij mensen ligt, ga je er
anders over denken. Op mens-niveau zijn mensen het
ongeacht politieke kleur heel vaak met elkaar eens.
Gaat ons dat lukken in Brabant?
Kaj: Er gebeuren mooie dingen in Brabant. Dat een
provincie een innovatie initieert zoals het Brabant
Outcomes Fund vind ik ontzettend goed en gedurfd.
Vaak betaalt de overheid voor innovatie, maar met
het BOF worden investeerders betrokken en betaalt de
overheid pas bij behaald resultaat. Dat soort dingen
zou ik meer willen zien.
Godelieve: Brabant heeft iets heel eigens, maar weet
ook dat andere perspectieven nodig zijn om verder te
komen. Het eigene in combinatie met openstaan voor
de ander zit in de cultuur. Brabant is daarom dé plek
waar het goede gesprek kan ontstaan.

Kaj Morel (Lector New Marketing) gelooft hartgrondig in een
samenleving waarin organisaties zich bewust zijn van hun
betekenis voor mensen en actief bezig zijn om deze te vergroten.
Hij noemt dit de betekeniseconomie en werkt al ruim tien jaar
aan de realisatie ervan. Dat doet hij deels vanuit Brabant, waar
hij is geboren en drie dagen per week bij zijn moeder woont.
En deels vanuit Overijssel, waar hij met zijn gezin woont en De
Zaak van Betekenis heeft.
Godelieve Spaas (Lector Sustainable Strategy and Innovation)
gelooft in een nieuwe economie en zoekt naar verhalen die deze
economie vandaag al dichterbij halen. Ze creëert samen met
onderzoekers, studenten, voorlopers in grote en kleine bedrijven
en kunstenaars een vrijplaats om te werken aan een economie
van ‘caretakers’. Ook is zij co-creator in nieuwe ondernemingen
en kenniscurator bij Rabobank kunstzaken. In 2016 promoveerde
zij aan de University of South Africa op nieuwe duurzame
vormen van ondernemen.

Interview

INTERVIEW
Kaj Morel
& Godelieve
Spaas
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“De provincie heeft voor ons echt verschil gemaakt”

SlowCare: geholpen door een bestuurder
met lef en veel betrokken ambtenaren

“DE PROVINCIE
HEEFT VOOR
ONS ECHT
VERSCHIL
GEMAAKT”
Een jaar of zeven geleden
bedachten Lucian en Ingeborg
van Heumen dat er een goede
plek moest komen voor hun
dochter Eline, die ernstig
meervoudig beperkt (EMB) is.
Een plek waar er voor haar
gezorgd wordt met liefde,
aandacht en rust. Waar
ze veilig is en ruimte heeft.
Kortom: een plek die biedt wat
we allemaal nodig hebben.

Zo’n plek waren ze nog niet tegengekomen. Sterker
nog: op de plekken waar Eline eerder woonde,
konden ze die goede zorg en veiligheid niet
garanderen. Daarom zorgden haar ouders sinds
een paar jaar zelf voor haar. Ingeborg gaf daar
zelfs, zoals zo veel ouders van EMB-kinderen, haar
baan voor op.
LEREN VAN MENSEN MET EEN BEPERKING
Ingeborg: “Maar na een aantal jaren merkte ik dat
mijn wereld wel klein werd. Erger nog: ook Eline’s
wereld werd heel klein. Ze was vooral met ons en
kwam alleen op de plekken waar wij haar mee
naartoe namen. En dat terwijl zij de wereld heel
veel te geven heeft. Ik weet nog dat ik een keer met
haar bij de kassa van de supermarkt stond, en voor
ons stond een zwerver. Hij zag er niet zo fris uit en
rook ook niet echt fris. Iedereen keek zo’n beetje
langs hem heen. Maar Eline keek hem aan, maakte

echt contact, en stak haar hand uit. Hij pakte die
en was duidelijk geëmotioneerd. Ik realiseerde me
dat zij misschien wel de eerste in lange tijd was die
hem echt zag. We kunnen leren van mensen met
een beperking. En ik realiseerde me dat we daar
iets mee moesten.”
Zo werd het idee voor SlowCare geboren. ‘Langzame’ zorg, als tegenhanger van de zorg zoals
die nu vaak wordt geboden en waarbij voor elke
handeling een aantal minuten staat en er weinig
tot geen tijd is voor extra’s - voor echt contact en
echte aandacht. Lucian: “Dat wilden we niet. Wij
wilden een plek waar de cliënten niet in een format
worden gedwongen, maar waar wordt gekeken
naar wat bewoners écht nodig hebben, zodat de
zorg daarop kan worden afgestemd.”
>
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“De provincie heeft voor ons echt verschil gemaakt”

ZEEËN VAN RUIMTE
In april 2018 ging het Elzeneindhuis open. Een
prachtige plek voor in totaal 24 bewoners in drie
groepen. Elke bewoner heeft een eigen appartement
met sanitair. Alle ouders hebben een sleutel, zodat
ze wanneer ze maar willen bij hun kind kunnen
zijn. Er zijn drie verzorgenden op acht bewoners
en zeeën van ruimte. Letterlijk, want alle ruimtes
zijn groot. Maar ook figuurlijk: ruimte voor ouders,
ruimte voor zorg, ruimte voor eigen inbreng, ruimte
om af te wijken van wat gebruikelijk is als dat
nodig is voor een bewoner. En de veiligheid die
daarvoor nodig is, is er ook. Want je aan de regels
houden is veel makkelijker dan zelf nadenken en je
werkwijze aanpassen.
Maar voor het zover was, stroomde er heel wat
water door de rivier, vertellen Lucian en Ingeborg.
“We hebben jarenlang alleen maar geleefd voor
Eline en de realisatie van SlowCare. Ons persoonlijk leven hebben we on hold gezet; we waren hier
dag en nacht mee bezig”, zegt Ingeborg. Lucian
vult aan: “We moesten belangrijke keuzes maken
over onder meer de financiering, of we zelf mensen
in dienst wilden nemen of met een zorgorganisatie
in zee wilden gaan, en of we ruimte wilden huren
of zelf wilden bouwen. Belangrijke keuzes, omdat
ze voor een groot deel bepalen hoe de zorg eruit
gaat zien. Na heel veel jaren hadden we een
startkapitaal en een plek, waar we al met dagbesteding waren begonnen. Ook hadden we inmiddels
het besluit genomen om zelf medewerkers in dienst
te nemen. Maar toen kwam er een enorme kink in

WEER TIJD
VOOR AANDACHT
EN LIEFDEVOLLE
de kabel: onder meer doordat de aannemer failliet
ging, kregen we de financiering niet rond. Met heel
veel verdriet besloten we: oké, het gaat dus toch
niet lukken. We moeten onze droom opgeven, we
krijgen het gewoon niet voor elkaar.”

“We pasten in een heleboel
vakjes een klein beetje, maar
in geen enkel vakje helemaal;
dat is voor overheden een
groot probleem.”
Lucian van Heumen, initiatiefnemer SlowCare

KIJKEN NAAR WAT NODIG IS
Op dat moment kwam de provincie in beeld.
Gedeputeerde Henri Swinkels kwam een kijkje
nemen - op voorspraak van een aantal betrokken
ambtenaren - en was onder de indruk. Lucian: “Hij
deelde onze droom, begreep echt diep van binnen
wat we hier aan het doen waren en zag de waarde
ervan. Samen met ambtenaren is hij op zoek
gegaan naar een oplossing, want we pasten in een
heleboel vakjes een klein beetje, maar in geen enkel
vakje helemaal; dat is voor overheden een groot
probleem, hebben we gemerkt. Daarbij werd niet

vanuit de provincie geredeneerd, maar gekeken
naar wat wij aan het doen zijn en wat daarvoor
nodig is. Die oplossing kwam snel, dankzij het lef
van een bestuurder en de inzet en creativiteit van
ambtenaren die de wil hadden om met ons mee te
denken: de provincie wilde ons een lening verstrekken.”
BETEKENISVOLLE FUNCTIE IN DE WIJK
Lucian vertelt dat hij en betrokkenen bij het Elzeneindhuis de provincie in de afgelopen vier jaar als
zichtbaar, daadkrachtig en betekenisvol hebben
ervaren. “Mede dankzij de provincie maken 24
ernstig meervoudig gehandicapte mensen weer onderdeel uit van een inclusieve samenleving. Kunnen
48 ouders de zorg voor hun ernstig meervoudige
gehandicapte zoon of dochter met vertrouwen
overdragen. En kunnen in totaal 59 begeleiders

ZORG

weer met liefde en passie hun vak uitoefenen in
een innovatieve, kleinschalige zorgcommunity met
dagbesteding. Met minimale administratieve last en
weer tijd voor aandacht en liefdevolle zorg.”
De voormalige basisschool Elzeneind is duurzaam
verbouwd en neemt een centrale en betekenisvolle
functie in binnen de wijk. Via activiteiten voor en
met de bewoners is er weer verbinding met de
buurtbewoners. Het Elzeneindhuis kreeg ook subsidie voor een groot aantal zonnepanelen. Ingeborg:
“Voor ons belangrijk, omdat we vanuit onze visie
ook goed willen zorgen voor onze planeet.

>
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MET IMPACTMETING LATEN ZIEN DAT HET
WERKT
Vanuit het programma Versterken Sociale Veerkracht werd nóg een kans gespot: de kans om de
impact van het initiatief te meten. In april 2018 toen het huis zijn deuren opende - deed Jara Gerrits
een zogenoemde nulmeting onder ouders, medewerkers en buurtbewoners. In december sprak ze
opnieuw met alle betrokkenen. De uitkomsten zijn
verwerkt in een rapportage, die SlowCare handvatten biedt voor verdere verfijning en verbetering van
de werkwijze. Lucian: “Het document helpt ons ook
bij de gesprekken die we voeren met zorgkantoren,
ministerie en financiers. We kunnen onderbouwd
aantonen dat wat wij doen echt werkt. Dat de kwaliteit van leven van iedereen toeneemt, dat het met
de kinderen beter gaat, met de ouders beter gaat,
en dat de buurt zich betrokken voelt bij ons huis.”
VOORBEELD VAN HOE DE OVERHEID
MEEDENKT
Binnenkort moet SlowCare de eerste jaarverantwoording aanleveren, en de impactmeting die Jara
maakte is de meest belangrijke input voor dat document. Lucian: “Dat scheelt ons zo veel administratie,
tijd en moeite. We zijn daar ontzettend blij mee.
Het is echt een voorbeeld van hoe de overheid meedenkt en kijkt wat nodig is en wat daarbij helpt. De
provincie Noord-Brabant heeft met deze manier van
werken voor ons een bijzonder waardevol verschil
gemaakt. En daar plukken de kinderen, ouders, begeleiders en buurtbewoners van het Elzeneindhuis
elke dag de vruchten van!”

De impact van het Elzeneindhuis op bewoners,
deelnemers, hun ouders, medewerkers en de buurt.
Hogere kwaliteit zorg

Meer tijd en aandacht in de zorg

Zelfsturend werken

- Maatwerk en oprechte aandacht voor bewoners en
deelnemers
- Geen managementlagen: geld gaat naar de zorg
- Kleinschalig: initiatiefnemers weten echt wat er speelt
- Meer personeel: meer aandacht en activiteiten
- Transparantere communicatie
- Er wordt meer meegedacht en geluisterd naar ouders

-

- Ruimte voor initiatief draagt bij aan werkplezier
- Medewerkers kunnen taken oppakken die aansluiten
bij hun kwaliteiten en interesses

Hogere kwaliteit van leven
deelnemers en bewoners

Healing environment

-

Vrolijker, rustiger en minder eenzaam
Verbeteringen in gezondheid en ontwikkeling
Meer prikkelingen omdat er meer reuring is
Nieuwe contacten zijn toevoeging aan sociale leven
Therapeutisch zwembad biedt ontspanning

Meer oprechte aandacht
Meer activiteiten
Mogelijkheid om in te spelen op individuele behoeften
Negatief gedrag neemt af
Medewerkers ervaren meer werkplezier
Medewerkers vinden het werk betekenisvoller

- Bewoners en deelnemers zitten beter in hun vel
- Bewoners en deelnemers hadden geen last van de overgang
naar het Elzeneindhuis
- Meer ruimte om zelfstandig te bewegen
- Minder overprikkeling
- Prettige werkomgeving voor medewerkers
- Kleinschaligheid draagt bij aan het gevoel van verbondenheid

Hogere kwaliteit van leven ouders

Liefdevolle zorg

-

- Elzeneindhuis wordt een verlenging van thuis voor bewoners,
deelnemers en medewerkers
- Loslaten wordt makkelijker voor ouders
- Medewerkers vinden het werk betekenisvoller

Meer rust nu er een plek is voor hun kind
Minder zorgen om de zorgomgeving van het kind
Meer vrije tijd en bewegingsvrijheid
Ruimte om sociale leven meer op te pakken

Hogere kwaliteit van leven
medewerkers
- Meer werkplezier
- Meer energie
- Leven is betekenisvoller door onderdeel te zijn
van het Elzeneindhuis
- Medewerkers voelen zich meer op hun plek
- Medewerkers staan positiever in het leven
- Fijnere sfeer thuis

Veilige en vertrouwde omgeving
- Bewoners en deelnemers voelen zich thuis
- Bewoners en deelnemers zijn graag op het Elzeneindhuis
- Ouders gaan met een gerust hart op vakantie zonder hun kind

Het Elzeneindhuis is écht onderdeel
van de wijk
- Het Elzeneindhuis is normaal geworden: niemand kijkt
er nog van op
- Mede door glas ophalen raakt de buurt steeds meer
betrokken
- Bewoners en deelnemers maken buurtbewoners vrolijk
- Buurtkinderen komen op het Elzeneindhuis spelen
- Initiatieven komen vanuit het Elzeneindhuis en vanuit
buurtbewoners
- Buurtbewoners zijn trots dat het Elzeneinhuis in hun
wijk staat

“De provincie heeft voor ons echt verschil gemaakt”

RESULTATEN
IMPACTMETING
SLOWCARE

Daarom gaan we op een duurzame manier om met
voeding, materialen en energie. Daarnaast zorgen
de panelen voor een forse besparing op de vaste
lasten, en dat geld kunnen we weer besteden aan
de zorg voor onze bewoners.”
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REFUGEE
TEAM
HELPT

STATUSHOUDERS
BETER EN SNELLER
INTEGREREN
Statushouders die geen baan kunnen vinden en organisatoren van evenementen die staan te springen
om gemotiveerde vrijwilligers: voor sociaal ondernemers Martijn Berghman en Tim van Dooren was één
plus één drie. Via hun Refugee Team gaan vluchtelingen als vrijwilliger aan de slag bij evenementen
in (tot nu toe) vier Brabantse steden. Daar doen ze
werkervaring op, leren ze de taal en maken ze
kennis met de Nederlandse werkmentaliteit. “Onze
coaches begeleiden hen en werken mee,” vertelt
Martijn. “Zo krijgen zo een goed beeld van wat
iemand kan en wat zijn of haar volgende stap zou
kunnen zijn. Als tegenprestatie vragen we aan de
evenementen om onze teamleden in contact te brengen met hun bedrijvennetwerk. Binnen dat netwerk
gaan de coaches met hen op zoek naar werk of
een stageplek.” En met succes: Refugee Team helpt
70% van zijn teamleden binnen een jaar aan een
betaalde baan, stage of opleiding.

MET STEUN BRABANT OUTCOMES FUND (BOF)
MEER IMPACT IN MEER BRABANTSE STEDEN
Het Brabant Outcomes Fund (BOF) gaat de jonge
ondernemers nu helpen om nog meer impact te
maken op de plekken waar ze al actief zijn en uit te
breiden naar nieuwe Brabantse steden. Martijn: “We
ontvangen nu een beloning van de gemeente voor
elke statushouder die duurzaam uitstroomt naar werk.
Maar de effecten van ons vrijwilligersprogramma
en de persoonlijke begeleiding door onze coaches
reiken verder. De statushouders ontwikkelen allerlei
vaardigheden, ontmoeten nieuwe mensen, krijgen
meer zelfvertrouwen en worden zelfredzamer. Met
ondersteuning van het BOF gaan we onze impact nog
nauwkeuriger in kaart brengen, zodat we straks kunnen worden beloond voor wat we werkelijk opleveren.
Daarmee kunnen we ervoor zorgen dat nóg meer
vluchtelingen een passende baan vinden en volwaardig kunnen meedoen in Brabant.”
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Energie voor Iedereen

Hoe nemen we ook huishoudens met een
smalle beurs mee in de energietransitie?

ENERGIE
VOOR
IEDEREEN

foto: Pim Geerts

Als we de klimaatdoelen willen halen, dan moeten we
stevig aan de slag met de verduurzaming van de gebouwde
omgeving. Ook van bewoners wordt een actieve bijdrage
verwacht. Maar wat als je de middelen niet hebt om
duurzame maatregelen te nemen? Binnen de pilot ‘Energie
voor Iedereen’ wordt gewerkt aan nieuwe mogelijkheden
om mensen met een smalle beurs bij de energietransitie
te betrekken en energiearmoede te voorkomen. Dit vraagt
om een combinatie van energiebeleid, armoedebestrijding
en inzet op participatie. Een pittige uitdaging, blijkt in de
praktijk.
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NIET IEDEREEN DOET MEE
Er zijn namelijk ook groepen die niet meedoen.
Vanwege een te laag inkomen, weinig bestedingsruimte, geen of weinig investeringsmogelijkheden,
een taalbarrière of andere zorgen die prioriteit
hebben. Of omdat ze instanties niet vertrouwen,
het klimaatprobleem niet urgent vinden of niet
willen veranderen. Met bijvoorbeeld subsidies
voor particuliere huiseigenaren en mogelijkheden
van belastingaftrek probeert de overheid meedoen
makkelijker en aantrekkelijker te maken. Maar deze
regelingen bereiken niet iedereen. Omdat ze niet
bekend zijn of niet begrepen worden, omdat mensen er niet voor in aanmerking komen of (toch) niet
aan de voorwaarden kunnen voldoen.

De energie in de samenleving
stemt hoopvol. Maar wie goed
kijkt, ziet pioniers, volgers én
achterlopers.
Zo gaat een groot deel van de stimuleringsregelingen naar mensen die zich eigenlijk wel kunnen
redden. Want je moet de energiebesparende maatregelen doorgaans wel voorfinancieren. Voor wie
moeilijk kan rondkomen is dat onmogelijk.
GROEIENDE VERSCHILLEN
Hoe slim en vernieuwend sommige (technische) oplossingen ook zijn, ze sluiten vaak niet goed aan bij
de diversiteit aan wensen, behoeften en mogelijk
heden van bewoners. Dan blijkt bijvoorbeeld dat de
toetsingsvoorwaarden voor een ‘woonabonnement’
- waarmee huishoudens de energiebesparende

maatregelen afbetalen met de besparing op hun
energierekening - mensen met een smalle beurs
buitensluiten, omdat zij onvoldoende kredietwaardig
zijn1.Of wordt duidelijk dat huiseigenaren die de
kans krijgen ‘voor weinig geld’ mee te doen met
de renovatie van huurwoningen in hun rijtje, die
aanbieding toch niet kunnen betalen. Zo groeien de
verschillen tussen mensen die het geld wel kunnen
ophoesten of in aanmerking komen voor ondersteunende maatregelen, en mensen die dat niet kunnen.
NAAR EEN INCLUSIEVE
VERDUURZAMINGSAANPAK
Juist in kwetsbare wijken waar lage inkomens
samenvallen met een lage kwaliteit van de woningvoorraad is meer nodig dan een gestandaardiseerde grote-stappen-snel-thuis aanpak. Dat start bij
het erkennen van de verschillen in mogelijkheden
onder huishoudens, om vervolgens deze mensen
te betrekken bij de keuzes die gemaakt worden.
Zodat maatregelen eerlijk verdeeld worden en juist
ook mensen met een smalle beurs bereiken.
ONONTGONNEN TERREIN
In maart 2018 besluiten de provinciale programma’s
Sociale Innovatie Energietransitie en Versterken
Sociale Veerkracht om een pilotproject Energiearmoede (later Energie voor Iedereen) op te starten.
We spreken van energiearmoede wanneer het door
een combinatie van factoren - een laag inkomen,
hoge energieprijzen, een slecht geïsoleerde woning
en/of verouderde apparatuur - niet lukt om prettig
en gezond te leven. De pilot valt onder een bredere
samenwerkingsovereenkomst met ENPULS bv,
onderdeel van netbeheerder Enexis.
De pilot startte met een verkenning onder gemeenten.
Daaruit bleek dat zij nog heel veel vragen hebben
over de aanpak van energiearmoede.

1 Breukers, S., Agterbosch, S., Mourik, R. (2019)
Energietransitie: wie kunnen, willen en mogen er mee doen?
(in voorbereiding Tilburg: Het PON).
2 BLOG Energietransitie: ook voor huishoudens met een smalle
beurs (Susanne Agterbosch - 12 april 2018)
https://hetpon.nl/energietransitie-ook-voor-huishoudens-meteen-smalle-beurs/

De opgave bevindt zich grotendeels nog op
onontgonnen terrein. Er zijn niet alleen maatwerkoplossingen nodig die aansluiten bij de leefwereld
van bewoners, maar er moet ook goed worden samengewerkt tussen verschillende beleidsdomeinen.
Verder is de medewerking van veel verschillende
partijen nodig, zoals gemeenten, woningcorporaties,
financiers, lokale gemeenschappen en bewoners2.
Terwijl er een grote behoefte is aan kennis over
bewezen effectieve aanpakken, zijn er weinig tot
geen projecten waarin energiearmoede centraal
staat. Het maakt deze opgave bij uitstek geschikt
voor een responsieve en lerende aanpak.
PILOT ENERGIE VOOR IEDEREEN
In samenwerking met een aantal gemeenten en
het PON is de pilot uitgewerkt. Het doel: effectieve aanpakken ontwikkelen die gericht zijn op het
stimuleren van bewustwording en actieve betrok-

kenheid bij de energietransitie van Brabanders met
een smalle beurs. Lokale partners gaan in lokale
pilotprojecten een eigen aanpak vormgeven en
vervolgens testen. Dat doen ze in co-creatie met
de doelgroep en met behulp van expertise vanuit
zowel het sociaal domein als verduurzaming. In een
Community of Practice delen ze hun ervaringen en
lessen. Zo wordt er samen geleerd.
ONTWERPDENKEN
In de lokale pilotprojecten werkt een social designer
vanuit Zet mee. ‘Social design’ is een methode die
zorgt voor creatieve oplossingen voor een maatschappelijk probleem. De kern van het zogenoemde
‘ontwerpdenken’: niet meteen gaan oplossen,
maar eerst heel goed onderzoeken waar het om
gaat. Wat is precies het probleem? Wie zijn de
probleemhouders?

DE DRIE
CENTRALE VRAGEN
ZIJN TELKENS
1

Hoe bereik je de doelgroep?

2

Hoe betrek je de doelgroep?

3

Wie zijn de stakeholders en hoe betrek je hen?

>

Energie voor Iedereen

De transitie van ons energiesysteem raakt iedereen.
Burgers zijn hier op allerlei manieren bij betrokken.
Er zijn talloze succesverhalen van lokale energie
coöperaties en – minder zichtbaar – lokale smart
grid projecten, die de stroom die ze zelf opwekken
ook zoveel mogelijk zelf beheren en gebruiken.
Deze energie in de samenleving stemt hoopvol.
Maar wie goed kijkt, ziet pioniers, volgers én
achterlopers.
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Social Designer Cindy van den Bremen licht dit toe:
“Mensen die amper het hoofd boven water kunnen
houden, zijn vaak niet in staat om in langetermijnoplossingen te denken. Die leven bij de dag. Met
verhalen over de toekomst van onze planeet of een
technologisch slimme oplossing bereik je hen niet.
Maar misschien kom je er wel achter dat de grootste drempel voor hen is dat ze eerst hun zolder moeten opruimen en dat ze daar heel erg tegenop zien.
Dan kun je ook juist daar beginnen met helpen.”
TOT CONCRETE PROJECTEN KOMEN
IS LASTIG
Vanaf de zomer van 2018 tot het voorjaar van
2019 bereiden zeven gemeenten zich voor op
een lokaal pilotproject. Maar die voorbereiding
vergt veel meer tijd dan voorzien en in een aantal
gemeenten lukt het niet om tot een pilotproject te
komen. De volgende aspecten spelen daarbij – in
wisselende combinaties - steeds een rol:
• Energiearmoede staat als integrale opgave nog
onvoldoende op de lokale agenda. Er wordt
daarom geen prioriteit aan gegeven.
• Er is – zeker bij kleinere gemeenten - een te
beperkte capaciteit (mensen en middelen) om een
pilotproject goed in te vullen.
• De samenwerking tussen het sociaal domein en
energie moet nog vorm krijgen. Deze domeinen
kennen elkaar nauwelijks.
• Het blijkt lastig om lokale projecten qua timing
aan te laten sluiten bij de fasering van de pilot
Energie voor Iedereen.
• Gemeenten of lokale partners vinden co-creatie
en social design nog te spannend en zijn bang
voor afbreukrisico;
• Het huidige systeem van regelgeving en beleid
biedt te weinig mogelijkheden voor proposities
die geschikt zijn voor mensen met een smalle
beurs.

ERVARING
UIT
BERNHEZE
De gemeente Bernheze wil samen met particuliere
woningeigenaren zonder investeringsruimte
oplossingen ontwikkelen voor energiekostenbesparing, die aansluiten bij de zorgen en
behoeften van de doelgroep. Maar daarvoor is
het eerst nodig om te weten om welke huishoudens het eigenlijk gaat, hoeveel het er zijn,
waar ze wonen en hoe ze te bereiken. Dat viel
niet mee, vertelt projectleider Ralf Klop: “We
zochten contact met het sociaal domein om
de doelgroep en de hulpverlening in kaart te
brengen. Het bleek heel lastig om helder te
krijgen welke mensen en organisaties allemaal
bezig zijn op gebied van zorg, ondersteuning
& schuldhulpverlening. Ook konden zij door de
AVG niet zomaar informatie over de doelgroep
delen. Daardoor duurde het veel langer dan
gedacht voordat we een ingang vonden om
met bewoners in contact te komen. Toch was
die tijd ook gewoon nodig om tot een samenwerking tussen het sociaal domein en duurzaamheid te komen en gezamenlijk de kans te gaan
zien om vanuit besparing op energiekosten
ook echt preventief iets voor deze doelgroep te
kunnen betekenen; door te voorkomen dat gezinnen hoge schulden krijgen en in de bijstand
en schuldsanering terecht komen. Zo help je
mensen én bespaar je kosten.”

NOG EEN FLINKE WEG TE GAAN
Er is nog een flinke weg te gaan voordat we met
elkaar antwoord kunnen geven op de vragen: wat
werkt, voor wie en waarom? Duidelijk is wel dat
dit niet alleen een technisch, maar zeker ook een
sociaal vraagstuk is. Behalve om slimme technieken
en goede business cases, vraagt de opgave om
een slim procesontwerp dat aansluit op de doelgroep. Maar juist vanuit die analyse loopt het vast
in de uitvoering: gemeenten en lokale partners zijn
onvoldoende toegerust om integraal te werken aan
een ingewikkelde opgave als energiearmoede. Het
vraagt om samenwerking tussen domeinen, ambtenaren en partners die elkaar nog nooit hebben

ontmoet. Het betekent dat er tijd nodig is om elkaar
te leren kennen, verstaan en waarderen. Alleen dan
kun je een gezamenlijke opgave definiëren en aan
een constructieve, gelijkwaardige samenwerking
bouwen. Waar dit wel lukt, betreft het vaak enkele
individuen die elkaar vinden in een gedeeld urgentiegevoel. Er zijn heel wat puzzelstukjes te leggen
om samen met bewoners te komen tot maatwerkoplossingen die zorgen voor een energietransitie voor
iedereen.
Meer weten of de pilot Energie voor Iedereen volgen?
Dat kan via www.energiewerkplaatsbrabant.nl.

LESSEN UIT HET
PROVINCIEHUIS
Organiseer een gelijkwaardige
samenwerking rond een opgave
In eerste instantie was het lastig om op ambtelijk
niveau tot concretisering van de crossover Energie
en Sociale Veerkracht te komen, omdat de opgave
vanuit Energie leidend was en de agenda bepaalde.
Door de bestuurlijke uitspraak dat de opgave energiearmoede om een integrale, gelijkwaardige samenwerking van beide programma’s vraagt, kwam
er een versnelling in de ontwikkeling van de pilot.
Inkoopbeleid is niet ingericht op een
responsieve lerende aanpak
Binnen een responsieve lerende aanpak verken je
de opgave en wat daar voor nodig is fasegewijs.
Dat maakt het onmogelijk om aan het begin van
een traject te weten wat er in de vervolgfasen nodig
is. Het betekent dat er flexibiliteit nodig is in de
opdrachtverlening aan samenwerkingspartners,

waarbij de opdracht per fase wordt ingevuld.
Vanuit het inkoopbeleid was het echter wenselijk om
meteen een opdracht voor het hele project te geven.
Het vergde veel inzet om met goede argumentatie
van de inkoopvoorwaarden af te kunnen wijken.
Zoom uit en zie de beperkingen van je
handelingsopties
Een overeenkomst, financieringsregeling of planning bepaalt sterk je handelingsopties. De overeenkomst om binnen een bepaalde periode tot lokale
pilotprojecten te komen, sloot niet goed aan bij
de praktijk waarin er meer tijd nodig was om tot
cross-sectorale samenwerking te komen.

Energie voor Iedereen

Het betekent bijvoorbeeld dat je uitgaat van de
leefwereld van de doelgroep en samen met hen een
passende oplossing bedenkt.

55

56

57

SLIM. Samen langdurig impact maken

Portret

“Het was vanaf het begin onze bedoeling om met
het glasvezelnetwerk maatschappelijke waarde te
creëren. We wisten alleen nog niet hoe.”

DANKZIJ
GLASVEZEL VEILIGER
SAMENLEVEN IN HET
BUITENGEBIED

MIDDENBRABANTGLAS
Foto: Rene Schotanus

Voor de meesten van ons is het de gewoonste zaak
van de wereld: thuiswerken, videobellen met familie in
het buitenland, films bekijken op je laptop. Maar voor
inwoners van het Brabants buitengebied was dit lange
tijd onmogelijk; hun internet was veel te traag. Totdat
een aantal daadkrachtige inwoners het initiatief nam
om dan maar zelf te doen waar de grote internetproviders niet toe bereid waren. En lokale coöperaties
oprichtte om een betaalbaar glasvezelnetwerk te
laten aanleggen. Vier coöperaties zijn verenigd in
Midden-BrabantGlas, dat in januari van dit jaar het
aanlegproject afrondde. Het betekent niet dat de coöperatie nu voldaan achteroverleunt. Integendeel. Stap
één is gezet, hoog tijd voor stap twee: met het netwerk
bijdragen aan de leefbaarheid in het buitengebied.
HOE CREËREN WE MAATSCHAPPELIJKE
WAARDE?
“Het was vanaf het begin onze bedoeling om met
het glasvezelnetwerk maatschappelijke waarde te

creëren”, vertelt voorzitter Joost Bol. “We wisten alleen
nog niet hoe. De provincie heeft ons geholpen om dat
helder te krijgen. Samen met het bestuur van de lokale
coöperaties speelden we de serious game Veerkrachtdialoog en gingen we in gesprek over wat er nodig
is in het buitengebied en wat wij kunnen bijdragen.”
Het resulteerde in een nieuw project en een mooie
nieuwe samenwerking. Onder de naam ‘Het nut van
uw net’ gaan Midden-BrabantGlas en ‘slim beveiliger’ AltijdThuis - met ondersteuning van de provincie,
betrokken veiligheidsregio’s, brandweerkorpsen en
gemeenten - alle 3800 leden van de coöperatie van
digitale rookmelders en een aan het glasvezelnetwerk
te koppelen communicatiemodule voorzien. Via een
app worden straks bij brand niet alleen de bewoners,
maar ook de buren gealarmeerd. Ook in andere onveilige situaties kunnen de buren snel worden gewaarschuwd. Joost Bol: “Zo blazen we de oude burenhulp
nieuw digitaal leven in en bevorderen we de veiligheid
in het buitengebied én de sociale samenhang.”
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BIJ WIE

klanten

medewerkers

IJsmaken en de nieuwe overheid

Moment van geluk

IMPACT

vrijwilligers

verhalen
op de site
ijs verkopen op
bijzondere plekken
aantal lege bakken retour = min 80%

Sturen op impact in netwerksamenwerking;
we zijn er nog lang niet

IJSMAKEN EN
EEN SLIMME
OVERHEID
Stel je bent ijsmaker. Je bent trots op je product: ambachtelijk gemaakt
schepijs volgens eeuwenoud familierecept, met alleen verse ingrediënten
van lokale ondernemers. Je verkoopt geen ijs maar een beleving: een
moment van puur geluk.

ijs laten maken
door bijzonder
talent

PROCES

zelfredzaamheid
medewerker +2

karren opladen
bij boer

duurzame
ijskar
100%
electrisch
lokale, biologische
ingrediënten
bio-gecertificeerd
KM van keuken = max 50
ambachtelijk
oud recept
geheim

PRODUCT

# meetplan

Door: Angela Riddering & Jolanda Schneider

In de reviews op je site lees je twee reacties:
Ik kocht bij de ijskraam een hoorntje met twee bollen
limoncello-ijs voor 3 euro en het was lekker.
De zachte smaken van limoen en room streelden
mijn tong en mijn gedachten gingen de vrije loop
terug naar die zomervakantie vorig jaar in Toscane. Ik
voelde me gelukkig. Dit moment was goud waard.
De eerste reactie kan feitelijk kloppen. De tweede
is natuurlijk de impact die je als ijsmaker hoopt
te hebben. Als ijsmaker ga je op zoek naar deze

verhalen van puur geluk en je draagt ze uit. De
verhalen gaan van mond tot mond; je ijs wordt een
begrip. Dat kan natuurlijk alleen als je trouw blijft
aan je oorspronkelijke product: het ambachtelijke
ijs volgens eeuwenoud familierecept, met verse
ingrediënten van lokale ondernemers.
GENOEG OM TROTS OP TE ZIJN
Stel je bent overheid. Je staat voor het algemeen
belang: je wil dat iedereen kan meedoen in de
samenleving en staat voor een open en groene
economie die bijdraagt aan geluk, gezondheid en
welvaart hier en elders op de wereld. Alles wat je

doet staat in het teken van deze missie. Je neemt
je verantwoordelijkheid voor de steken die je in de
loop der jaren hebt laten vallen, voor de ongelijkheid die mede door jouw toedoen is ontstaan. Je
bent trots op wat je door de eeuwen heen hebt
bereikt en draagt dat uit. Je hebt een democratische
rechtsstaat gerealiseerd. Het bestuur van je land
wordt rechtstreeks door je inwoners gekozen en er
zijn wetten die voor iedereen gelden. De wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht zijn
gescheiden. Er is een grondwet waarin vrijheid en
gelijkheid voor iedereen is vastgelegd. Je werkt
natuurlijk transparant en legt verantwoording af.

GEMENGDE REVIEWS
De reviews vanuit de samenleving zijn verwarrend
en dubbel. Positief: we horen bij de gelukkigste
landen van de wereld. Negatief: we hebben minder
vertrouwen in de politiek. Positief: we zijn innovation leader in Europa. Negatief: de biodiversiteit
in onze natuur is in bijna 20 jaar tijd met 15%
afgenomen. Positief: we hebben een bloeiende
economie. Negatief: bijna de helft van de mensen
beschouwt zichzelf als minder veerkrachtig.
De samenleving laat dagelijks van zich horen, via
de vele media, en minimaal eens in de vier jaar bij
de verkiezingen. 				
>
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GEEN EIGENAAR MEER VAN EEN RESULTAAT
Op deze manier werken betekent dat je als overheid
anders naar doelen en resultaten gaat kijken. Als lid
van een netwerk ben je één van vele partijen die iets
teweeg willen brengen, samen breng je iets verder.
Je bent geen eigenaar meer van een resultaat, want
resultaten bereik je samen. Dat maakt het lastig om
aan te geven welke inspanning tot welk resultaat heeft
geleid. Terug naar onze ijsmaker: je kunt niet zeggen
wát nou precies dat geluksgevoel veroorzaakt: is
het oma’s recept? Zijn het de verse ingrediënten?
De lokale ondernemers? Of komt het toch door het
ambachtelijk proces? Je weet alleen dat al die
dingen samen impact hebben.
DE IMPACT VAN HET NETWERK
Impactmonitoring kijkt naar het effect van het netwerk.
Wat is de ‘verandertheorie’? Welke verandering wil
het netwerk gezamenlijk realiseren en hoe denkt het
dat voor elkaar te krijgen? Het werken aan die
verandertheorie zorgt voor focus, legt veronderstellingen bloot en zet je aan het denken over waarom
je dingen doet zoals je ze doet. Wat levert het op?
Wat zijn de neveneffecten?1 Wie voegt welke waarde
toe aan het proces om verder te komen? Eigenlijk is
het een soort evaluatie vooraf. Bij het programma
Versterken Sociale Veerkracht (VSV) zijn we daar
behoorlijk enthousiast over geworden. Talloze initiatieven hebben via ons programma kennis gemaakt
met impactmonitoring als instrument om je maatschappelijke waarde zichtbaar te maken. Want
initiatieven van burgers houden zich niet aan de
beleidskokers van de overheid. Ze realiseren altijd
meervoudige waarde.
We nemen de ijsmaker weer als voorbeeld:
Je ijsbedrijf groeit en ook hierin neem je je maatschappelijke verantwoordelijkheid. Je koopt alleen
biologisch geteelde ingrediënten in. Je ijscokarren
zijn volledig elektrisch en laden op via de zonne-

panelen van een boer in de buurt. In je keuken
werkt een jongen met een verstandelijke beperking.
Een groepje vrijwilligers rijdt op maandag met de
karren naar het plaatselijke ziekenhuis en verzorgingshuis. Je wilt nu uitbreiden naar een volgende
stad en wilt daarover in gesprek met de betreffende
gemeente en financiers. Maar hoe laat je zien wat
je onderneming waard is?
AAN DE SLAG OP BASIS VAN
MEERVOUDIGE WAARDE
Onze ijsmaker zorgt voor werkgelegenheid, draagt
bij aan verduurzaming van de landbouw en mobiliteit, helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk, biedt vrijwilligers een zinvolle
daginvulling en brengt een stukje geluk naar
ziekenhuis en verzorgingshuis. Bovendien verkoopt
hij heerlijk ijs. Als overheid worstel je met dit soort
initiatieven. Je kunt ze niet in één beleidskoker stoppen. De ijsmaker past in minstens vijf beleidskokers:
economie | arbeidsmarkt | landbouw | mobiliteit |
welzijn. Maar dat zou betekenen dat je de ijsmaker
aan vier subsidieregelingen en een financieringsregeling moet koppelen om hem verder te helpen. En
dat is van beide kanten niet te doen, niet voor de
ijsmaker en ook niet voor de overheid.
Hoe kan het dan wel? Het Brabant Outcomes Fund
(BOF) is het eerste fonds in Nederland dat aan de
slag gaat op basis van die meervoudige waarde.
Impactmonitoring maakt zichtbaar aan welke
maatschappelijke doelstellingen een onderneming
bijdraagt, en welke concrete resultaten men hierbij
denkt te gaan halen. Financiering vindt plaats op
basis van het behalen van die maatschappelijke
resultaten – en dat kunnen er dus meerdere zijn.
Lastig is wel dat je bij de start van zo’n traject niet
precies kunt aangeven wat de resultaten zullen zijn.
Als je sociale ondernemers oproept weet je niet welke ondernemers door de selectie gaan komen en
dus ook niet welke resultaten ze gaan behalen. De
werking van het fonds wordt verder toegelicht in het
artikel over het Brabant Outcomes Fund.
UITPROBEREN, STRUIKELEN EN WEER
VERDERGAAN
Er zijn heel wat maatschappelijke opgaven waar
we nog geen antwoord op hebben: Hoe gaan
we de energietransitie vormgeven? De landbouw
hervormen? Een inclusieve economie realiseren?
Overheid, bedrijfsleven, burgers, onderwijs en
instituten slaan de handen ineen: ze proberen uit,
struikelen en gaan weer verder – samen op zoek
naar antwoorden.

Co-creatie noemen we dat. En ook hiervoor geldt
dat je bij de start van het proces niet helder hebt wat
er precies gaat gebeuren. Dat hangt namelijk van
meerdere factoren af, zoals de rol van je partners
in het netwerk en hoe de samenleving reageert
op waar je mee bezig bent. En toch wil je kunnen
uitleggen wat je doet en waarom. Je wilt ook focus:
je middelen zijn immers niet onbeperkt. Bij co-creatie
en responsief werken is de weg naar het doel net zo
belangrijk als het doel zelf. Je neemt een stapje, de
samenleving reageert, je kijkt over de volle breedte
naar de gerealiseerde impact en je stelt weer bij. Dat
vraagt iets van de ambtenaren en van de systemen.

ACTIVISTISCHE DOENERS
Co-creëren en responsief werken vragen om een
typische mix van competenties. Thijs Homan2
noemt dit soort ambtenaren ‘activistische doeners’:
• Al doende leren is hun devies. Een nieuwe
aanpak wordt op kleine schaal uitgeprobeerd,
met de gedachte: we kijken wel wat het wordt.
Als er iets fout gaat, veren ze op: hier valt iets
te leren! Interessant!
• Hun houding is een heel zakelijke. Ze checken
bij iedere stap of ze toegevoegde waarde
hebben. Zo niet, dan stappen ze eruit. Er is
niks softs aan responsief werken.
• Ze hebben een sterk verbindend vermogen.
Ongeacht het onderwerp weten ze partijen
met elkaar in contact te brengen en stevige
verbanden te smeden.
• Ze werken allemaal met een hoger doel voor
ogen: de samenleving beter maken. Daar zijn
ze heel kritisch op, naar elkaar, maar ook
naar zichzelf.
• Ze zijn maar weinig in het provinciehuis of
gemeentehuis te vinden. Wie de samenleving
wil verbeteren is vooral veel buiten.
• Ze zijn heel nieuwsgierig. Hoe zit het nou
écht? Ze vragen door en graven door.
Maken geen eindeloze analyses, maar
verdiepen zich in wat er daadwerkelijk aan
de hand is.
NIEUWE MANIER VAN AANSTUREN NODIG
Activistische doeners in een ontwikkelprogramma
zoals het programma VSV vragen een andere manier van aansturen. Op specifieke resultaten, KPI’s
en budgetten sturen werkt niet, want je weet van

tevoren niet wat die resultaten gaan zijn. Waar je
als manager wel op stuurt: gaan we de goede kant
op? Vindt er voldoende reflectie plaats? Hoe gaat
de samenwerking? Worden geleerde lessen gedeeld? Maken we samen wel impact? Je stuurt dus
veel meer op proces, en daar horen ruime kaders
bij. Ook vertrouwen is belangrijk. En dat betekent
dat er tijd nodig is om te investeren in relaties. Tot
slot vraagt deze andere manier van werken om een
grote mate van flexibiliteit: je moet kunnen meebewegen met je partners in het netwerk.
IN DE PROBLEMEN MET AMBTELIJKE
SYSTEMEN
Maar door die andere sturing kom je in de problemen met bestaande ambtelijke systemen. De
planning en controlcyclus is volledig ingericht
rondom ruim van tevoren en per beleidskoker
vastgestelde doelen. Dat ‘matcht’ niet met processen
van incrementeel leren en vooruitgang boeken over
beleidskokers heen. Bestaande inkoopprocedures
zijn niet ingericht op samenwerkingen die geleidelijk vorm krijgen. Inkoopsystemen veronderstellen
dat je vooraf precies weet wat je gaat kopen, niet
dat je dat samen bepaalt en stapsgewijs invult. En
beleidsevaluaties vinden niet op basis van gerealiseerde impact plaats, maar op basis van vooraf
gestelde resultaten en budgetten.
Ook bestuurlijk en politiek zijn dit lastige programma’s, want wanneer ‘score’ je nu als politicus als
je met een heel netwerk iets tot stand brengt? En
waar reken je de bestuurder op af als hij niet kan
aangeven wat hij gaat realiseren? Hoe evalueer je
een programma als er vooraf geen SMART-doelen
zijn bepaald? Het NSOB3 signaleert dat er wel
evaluatievormen beschikbaar zijn voor dit soort programma’s, maar dat ze nog niet gemeengoed zijn.
Ze liggen niet ‘op de plank’ bij organisaties.
Kortom: we zijn er nog lang niet. Maar zoals een
activistische doener zou zeggen: Dat is fijn, want
dan gaan we de komende tijd nog heel veel nieuws
ontdekken!

1 Kroese, E. (2015), ‘Impact first: Waarom meten moet, en hoe je dat doet’,
Avance in opdracht van Social Enterprise NL
2 Homan, T. (2017), ‘In control? Perspectieven op de beheerskramp in en om
organisaties’, Boom uitgevers Amsterdam
3 Steen, M. e.a. (2018), ‘Opgavegericht evalueren: beleidsevaluatie voor
systeemverandering’, NSOB Nederlandse School voor Openbaar Bestuur,
Den Haag.

IJsmaken en de nieuwe overheid

Je kunt als overheid op verschillende manieren op
die gemengde reviews reageren. Een daarvan is dat
je meer met de samenleving gaat samenwerken.
Je neemt deel aan allerlei netwerken om iets voor
elkaar te krijgen. Het paternalisme van Vadertje
Staat heb je al lang van je afgeschud. Je werkt
responsief: je speelt in op vragen vanuit de samenleving en zoekt naar manieren om waarde toe te
voegen. Het is deze visie die aan de grondslag ligt
van de nieuwe omgevingswet. Het is een manier
van werken die je binnen provincies en gemeenten
steeds vaker ziet.
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INTERVIEW
Jeroen Smarius
directeur Vitaal en ruimtelijk Brabant
Jeroen Smarius werkte dertig jaar bij
gemeenten. Daar maakte hij zich onder
meer sterk voor burgerparticipatie en
democratische vernieuwing. Vanuit diezelfde
ambitie zorgt hij er bij de provincie voor
dat vernieuwend samenwerken hoog op
de agenda staat. Jeroen is opgegroeid
in Boxtel en woont in Wijchen. Hij is
een veelvraat als het om lezen gaat (van
roddelblad tot wetenschappelijk artikel) en
tennist graag en fanatiek.

Wat zie je als grootste succes van het
programma VSV?

DE OVERHEID
ALS PARTNER
“Dat wordt de rol waar we heel
stevig aan moeten bouwen.”
foto: Marc Bolsius

Ik zie dat wij met het programma initiatieven
hebben ondersteund die bijdragen aan een
inclusieve samenleving. Ik vind dat je bescheiden
moet zijn, maar initiatiefnemers vertellen mij dat
de bijdrage van de provincie voor hen van
beslissende waarde was. Omdat ze zich
afvroeg: wat is er nodig op dit moment? Welke
instrumenten hebben we in ons koffertje? Hoe
kunnen we kijken hoe het wel kan? Sta je zelf
toe om zulk maatwerk te leveren. Natuurlijk moet
de overheid zich altijd legitimeren en verantwoorden, maar wees daar niet te krampachtig
in. Ja, er zit wel spanning op, maar zoek die
ook op. Benoem die spanning, maak haar
transparant en heb het er over.

Zijn daar al oplossingen voor?
We onderzoeken nu als directie de mogelijkheden
van adaptief begroten. Dat betekent ook dat
Provinciale Staten zich moeten realiseren dat
‘buiten’ zich niet aan onze systeemwerkelijkheid
houdt. En dat ze bereid moeten zijn om - op
sommige dossiers - tegen Gedeputeerde Staten
te zeggen: “Wij zullen u niet elk jaar lastig
vallen met vragen over hoe en wanneer het geld
wordt uitgegeven”. Meer dan de uitkomst moet
de kwaliteit van het proces de toetssteen zijn.
Provinciale Staten moeten dan aan een instrument
als bijvoorbeeld impactmonitoring voldoende
hebben om erop te kunnen vertrouwen dat het
goed komt. We zijn nu aan het kijken welke
instrumenten er zijn die responsief werken
mogelijk maken.
Voorlopig kan dat systeem nogal taai zijn.
Wat helpt responsieve ambtenaren om het vol te
houden?
Als de directie of het bestuur erachter gaat
staan. Wij doen dat door het aanjaagprogramma Vernieuwend Samenwerken te starten. Het
geeft ambtenaren - gesteund door de directie
– de legitimatie om het gesprek daarover te
voeren met collega’s. Daarnaast is het ook een
kwestie van gewoon durven en doen. De mooiste
vernieuwingen hier in huis - of dat nou bij
Sociale Veerkracht is of bij AgroFood - ontstaan
door de intrinsieke motivatie van iemand die
vindt dat het anders en beter kan en het vervolgens gewoon gaat doen. We willen dat soort
voorbeelden beter door de organisatie gaan
verspreiden, om te kijken of zo’n aanpak ook in
andere programma’s bruikbaar is.
Hoe gaat het verder nu het programma afloopt?

Waar zie jij het knellen?
Begreep je gelijk wat het programma Versterken
Sociale Veerkracht (VSV) precies deed?
Ik ben de waarde wel gaan zien, al moest ik eerst
even wennen aan de taal die gebruikt werd. Ik
zou graag nog veel meer ruimte zien om duizend
bloemen te laten bloeien. Maar dat past nog niet
goed genoeg bij onze organisatie. En Provinciale
Staten vonden dat nog veel ingewikkelder. Het is
een manier van werken waarbij je niet zomaar het
resultaat kunt aanwijzen, omdat je samen impact
maakt. Maar soms kun je prima de vinger leggen

op waar het verschil gemaakt wordt. Voor het
initiatief SlowCare bijvoorbeeld was de uitspraak
van gedeputeerde Henri Swinkels - dat hij dit zó
belangrijk vond dat hij het gewoonweg mogelijk
ging maken - hét moment dat ze er weer in geloofden en met nieuwe energie verder konden.
Is dat een substantieel andere manier van
werken?
Jan Rotmans heeft het mooi gezegd: We leven
niet in een tijdperk van verandering, maar in een

Responsief werken houdt zich niet aan onze
planning & control cyclus, aan de begrotingen
die we opstellen en de uitgavenpatronen die we
kennen. Als we geld hebben voor een jaar, dan
moet het in dat jaar worden uitgegeven. Maar
initiatieven houden er een ander tempo op na.
Laten we dan afspreken dat er budget is voor
een aantal jaar, zodat we niet jaarlijks lastig
worden gevallen met details als welk deel is
wanneer uitgegeven.

De aanpak van het programma VSV verdient
zeker navolging. De ervaringen met responsief
werken nemen we mee in het aanjaagprogramma,
zodat we die vruchten echt gaan benutten in de
organisatie. Dat is zeker mijn ambitie!

Interview

verandering van tijdperk. Dat vraagt écht om
een transformatie van de overheid. De overheid
als partner; dat wordt de rol waar we heel stevig
aan moeten bouwen. Daar hoort bij: vertrouwen, ruimte geven, zonder agenda aan tafel
komen zitten. Ik heb meegemaakt dat mensen
aan tafel dat niet geloven. Ze moeten daar even
aan wennen. Maar ik vind dat een ambtenaar
als mens aan tafel moet gaan zitten. Je blijft
loyaal aan je werkgever, maar begint niet met je
rol of met het organisatiebelang, maar met het
probleem of de uitdaging. Maak eerst dáárop
de verbinding met je gesprekspartner en kijk dan
wat je vanuit jouw positie kunt betekenen. Toen
Henri die bewuste woorden uitsprak, maakte hij
verbinding met Lucian, de initiatiefnemer. Die zat
op dat moment in zak en as. Dan wil iemand
niet horen hoe lastig het is voor de provincie om
iets te betekenen. Dan zeg je als mens: “Lucian,
we gaan je helpen”.
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LUCHTIG
BESTUREN
EN BETER
PROEVEN

foto: Muriel Jansen

Ruimte voor nieuwe
samenwerkingsvormen en
oplossingen die beter passen bij
complexe opgaven. In de zorg,
in de duurzame landbouw, in
energietransitie, in natuurbeheer, in
mobiliteit. Daar hebben veel mensen
trek in, zowel in de gemeenschap
als in onze publieke organisaties.
Het gemeente- en provinciebestuur
kan hieraan bijdragen door
verstandige besluiten te nemen en
beter toe te zien op hoe het uitpakt.
We willen iets dat tegelijk ondernemend, sociaal én
duurzaam gebakken is. Iets luchtigs en niet keihards.
Want als je op veel verschillende terreinen tegelijk
impact wilt hebben, dan moet er lucht bij een initiatief.
Lucht in de vorm van leergeld en ontwikkelruimte, zonder dat je direct ergens op wordt afgerekend. Lucht in
de vorm van meer perspectieven. Lucht in regels. Ook
belangrijk: tijd om te rijzen. Anders stort het in.
Voor lucht zorgen kunnen de meeste overheden niet
heel goed, maar het verlangen ernaar is al jaren groot
en Brabant is daar geen uitzondering in. Wat we willen? “Een open bestuursstijl, ruimte voor goede ideeën,
een flexibel bestuursakkoord én een wendbaar bestuur
dat tijdig op veranderingen in kan spelen.” Dan citeer
ik vandaag de informateur van de Provincie, maar het

had net zo goed uit een akkoord van een gemeente
kunnen komen.
Laten we het ‘luchtig besturen’ noemen.
Als bestuur moet je immers niet bovenop maatschappelijk en sociaal-ondernemend initiatief duiken, want
daarmee kun je het verstikken. Wel kun je je gemeente
of provincie laten aansluiten bij wat er nodig is in de
samenleving, de omstandigheden helpen maken om
complexe opgaven het hoofd te bieden. Dat kan ook
prima door regels, trouwens. Luchtig bestuur vraagt
dan om twee schijnbaar tegengestelde houdingen:
HOUDING 1: ONDERSCHEID MAKEN
Stevig weten waar je van bent, grenzen bewaken,
weten wat jouw ruimte is, waar jij voor bent ‘besteld’,
wat je mandaat is, welk belang jij vertegenwoordigt
en waar jij verantwoordelijk voor bent, wat het waardevolle ingrediënt is dat jij toevoegt; scherp blijven op
wat voor jou essentieel en soms zelfs fundamenteel is.
HOUDING 2: SAMENBRENGEN
Je bemoeien met de ander, onbevreesd grenzen overschrijden, je blijmoedig laten kneden en prakken, erin
stappen, het aangaan, je lat verleggen in het algemeen belang, van losse ingrediënten samen iets maken
wat er eerst nog niet was, waarbij je zomaar zelf ook
in de ‘ketenreactie’ kunt belanden waardoor je aan het
eind iets anders bent dan eerst.
Voor de eerste houding (onderscheid maken) hebben
we het debat, voor de tweede (samenbrengen) de
dialoog. Bij de eerste telt het verschil, bij de tweede
de overeenkomst. Bij de eerste gaat het om de losse
ingrediënten, bij de tweede om het mengsel en het
baksel. Voor de eerste moet je criteria vaststellen kaderstelling: de mis en place van het besturen. Bij
de tweede moet je in de uitvoering toezien op wat er
gebeurt - controle: proeven. (Al denken sommigen ten
onrechte dat controleren alleen achteraf kan.)
DEMOCRATISCHE VERNIEUWING EN ‘HET
GEWONE WERK’
In Staten en gemeenteraden zul je beide houdingen
terugvinden. Vast en zeker de roep om houding 2:
gemeenschappelijkheid, niet elkaar vliegen afvangen,
niet de tegenstellingen vergroten maar juist op zoek
gaan naar de overeenkomsten en ‘samenwerken voor
de samenleving’. In gesprek over hoe het loopt, met de
benen op tafel onderzoekend wat er kan ontstaan.
We scharen dit onder de noemer ‘democratische
vernieuwing’.

Houding 1 zie je vanzelfsprekend: debatlust, het
scherp uiteenzetten van de verschillende belangen die
er bestaan in de politiek (die hopelijk overeenkomen
met belangen in de samenleving) en stevig duidelijk
maken hoe aan die deelbelangen recht gedaan wordt
in besluit en uitvoering. Verantwoordelijkheden helder
verdelen zodat iedereen weet wat er van hem of haar
wordt verwacht. Positief-kritisch zijn en “afrekenen” als
nodig. Stukken en spreektijd in een duidelijk vergadermodel. Over het algemeen noemen we dit ‘het gewone
raads- of statenwerk’.
GEEN KANT-EN-KLARE CAKEMIX
Maar het gaat niet om kiezen tussen het gewone werk
en democratische vernieuwing. Tussen de ‘systeemwereld’ en de ‘leefwereld’. Tussen representatief en
maatschappelijk. Het gaat altijd om democratische
kwaliteit en algemeen belang. In alle gevallen. Werken
met die paradox, dat is de kunst. En een publiek baksel dat gelukt is, heet algemeen belang, of: maatschappelijk welzijn. Maatschappelijk welzijn, dat is geen
kant-en-klare cakemix, maar een ambachtelijk product
gemaakt met goede ingrediënten die er allemaal toe
doen. Het is tijdens een legitiem proces gekneed uit
deelbelangen en deeloplossingen - de losse ingrediënten - in zulke verhoudingen dat iedereen er op zijn
minst mee kan leven.
HOE DEMOCRATISCH DOEN WE HET?
Het helpt als de volksvertegenwoordiging een heldere
bestelling plaatst. Dat kunnen inhoudelijke kaders zijn.
Betaalbaarheid van zorg, de hoeveelheid groen in
een buurt, voldoende bedrijfslocaties. Maar gemeenteraden en Staten kunnen ook een goed proces willen.
Dan is de vraag: hoe democratisch doen we het,
en kan dat beter? Dan bespreek je vooraf maar ook
gedurende de uitvoering dingen als inclusie en diversiteit, transparantie, wie krijgt welke invloed en mag
wat bepalen (verdeling van zeggenschap), de manier
waarop het gesprek gevoerd wordt (deliberatie). Dat
type kaders stellen we in gemeente en provincie amper, terwijl we er achteraf wel vaak op afrekenen.
En volksvertegenwoordigers mogen natuurlijk maken
wat ze willen van hun politieke oordeel over de
resultaten en beloftes. Maar bij een integraal en lerend
programma als Versterken Sociale Veerkracht wringt 1.
Het doel van het programma is: versterken en benutten
van de sociale veerkracht zodat iedereen kan delen in
en bijdragen aan de goede kwaliteit van leven. Daarbij is de indicator meestal niet meetbaar, maar vaak
>
wel merkbaar. 				
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DE MELK MISSEN
Wat de volksvertegenwoordiging - en niet alleen die
in Brabant - nog onvoldoende lukt, is passend toezien
op de uitvoering. The proof of the pudding is in the
eating. We moeten beter leren bestellen en bereiden,
maar ook beter leren proeven om recht te doen aan
ontwerpend en lerend werken. Het is het werk dat
Raad en Staten bestellen (‘een wendbaar provinciebestuur dat tijdig op veranderingen in kan spelen’),
maar waar zij onvoldoende institutionele instrumenten
bij ontwerpen om er passend sturing aan te geven
of goed op te kunnen toezien. Waar het programma
VSV vooral werkt volgens houding 2, is het bestuur en
dus een groot deel van de organisatie (want zo werkt
dat) ‘bedraad’ voor houding 1. Onderscheid maken.
Grenzen markeren. Belangen vertegenwoordigen. Als
je een lekkere pudding krijgt aangeboden niet vragen
om een stuk, zodat je kunt proeven, maar zeggen:
‘Mooi ding. Maar ik mis de melk.’
Daarnaast bieden de formele vormen, routines en
documenten van de representatieve democratie
onvoldoende mogelijkheden om de effecten te kunnen
merken. Dat laten we over aan individuele volksvertegenwoordigers die in de uitvoering meedraaien en
ter plekke ervaren wat er gebeurt in de verschillende
netwerken. Die inzet is te prijzen, maar onvoldoende
om als raad of Staten te kunnen sturen en toezien op
wat er gebeurt, namens de hele gemeenschap. Op de
inhoud, en op de kwaliteit van het proces. Want dat is
je taak.
DE TAFELS AAN ELKAAR SCHUIVEN
Als je de paradox wilt ‘oplossen’, moet je onderscheiden, zonder te scheiden. Ik gun het de volksvertegenwoordiging en de samenleving van harte dat er de
komende periode meer lucht komt. Voor bijeenkomsten
waarop we samen kunnen duiden wat we zien, samen
besluiten wat er nodig is, en samen bekijken hoe het
loopt. Waarbij ieders belang helder onderscheiden is,
zowel dat van de bewoner en de ondernemer, als dat
van de bestuurder. De tafels aan elkaar schuiven en
een goed gesprek voeren, niet via papier maar ook

niet slechts op excursie. (En met lekker eten.) Echt contact, niet op bezoek. Met de intentie om er veranderd
uit te komen: iets geleerd, iets ontdekt, iets van het
perspectief van de ander meegekregen. Proeven.
Daar hoort bij: kaderstelling niet vooraf, maar ergens
halverwege, als je echt weet hoe het zit. En ook
sturend op democratische kwaliteit en een passende
verdeling van zeggenschap en invloed. Helder bestellen en luchtig besturen.
Controle niet achteraf, maar tijdens, en niet één keer,
maar vaker. Toezien op het proces, en toezien tijdens
de uitvoering, om zo gaandeweg vertrouwen op te
bouwen voor een vervolg met meer lucht. En waar nodig interveniëren als het nog zin heeft. Beter proeven.
En dat alles met open vizier en de intentie om algemeen belang te bakken in een proces dat democratisch in de haak is. Als ze daarop sturen en toezien,
hebben volksvertegenwoordigers betekenis, ook als
bewoners zelf aan tafel zitten. Ik gun het de volksvertegenwoordigers dat ze hun tijd invullen op een manier
die past bij het eigen verlangen naar ‘een open bestuursstijl, ruimte voor goede ideeën, flexibele stukken
én een wendbaar bestuur dat tijdig op veranderingen
in kan spelen’. Dat kun je niet verlangen van wethouders, gedeputeerden en ambtenaren, zonder daar
zelf in te veranderen. Je kunt het jezelf gunnen om een
waardevolle bijdrage te leveren aan de ontwikkelingen
in deze provincie. Dat doe je niet in bijeenkomsten
waar iedereen drie minuten mag spreken en we dan
‘afhameren’.
Luchtig besturen en beter proeven. Ik gun het jullie en
Brabant van harte.

Marije van den Berg werkt aan
democratische kwaliteit door onderzoek
te doen, te adviseren en mee te bouwen.
Dat doet ze bij voorkeur in het lokaal
bestuur omdat je daar kunt sleutelen aan
het passend verdelen van zeggenschap.
Marije houdt van het debat én van goede
gesprekken. Ze woont met man en drie
kinderen in een zelfbouwhuis in Leiden. En
ze houdt van koken.
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Om dat voor elkaar te krijgen moeten de gemeenten
en de provincie samen met bewoners, bedrijven en
andere partners iets bereiden van de losse ingrediënten
duurzaam, zorgzaam, economisch rendabel en inclusief.
Inhoudelijke ingrediënten én proces-ingrediënten. De
politiek worstelt nu met de resultaten. Smaakt het? De
mengsels, misbaksels en af en toe een goed gelukte
pudding die op tafel komen, al dan niet via een vlog,
zijn dat nu de mooie resultaten die besteld waren?
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In Brabant gaan steeds meer initiatiefrijke
burgers en sociaal ondernemers zelf aan de
slag met maatschappelijke problemen. Met
het programma Versterken Sociale Veerkracht
hebben we als provincie willen leren hoe we
kunnen aansluiten bij de veerkracht van de
samenleving en de vragen van deze initiatiefnemers. Want de uitdagingen waar we
voor staan, vragen om nieuwe manieren van
samenwerken tussen overheid, ondernemers
en burgers. Impact maken lukt je niet alleen,
daar heb je elkaar voor nodig.

