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Samenvatting en conclusies 

De gemeente Nijmegen streeft naar optimale ruimte voor initiatieven vanuit de stad en een bijpassende 

rolinvulling door ambtenaren. Het gemeentelijk actieplan Meedoen in Nijmegen vraagt in dit verband om 

meer zicht op de belemmeringen en succesfactoren voor participatie en actief burgerschap in Nijmegen. 

Door specifiek te kijken naar enkele praktijksituaties (‘buurtpark Tollensstraat-Thijmstraat’, ’Wijkatelier 

Lindenholt’ en ‘Wijkfabriek Wolfskuil’) zijn ervaringen van burgers rond participatie en actief burgerschap 

vastgelegd. Het perspectief van de betrokken inwoners staat dus centraal. Het gaat niet om het geven van 

compleet beeld de casussen (vooral de werkelijkheid van betrokken burgers is vastgelegd), maar om het 

opdoen van leerervaringen voor de gemeentelijke organisatie. Ook krijgen we  informatie op tafel over de 

initiatiefnemers: wie zijn de betrokken burgers, wat drijft hen, wat brengen ze? 

Breder beeld van betrokken burgers 

Om met het laatste te beginnen, elke (groep) maatschappelijk actieve bewoner(s) is natuurlijk anders. In 2014 

zagen we bij de bestudeerde initiatieven (openbare ruimte-PlantJeVlag, buurttuin GFT De Mix, WMO-pilot 

Noorderstroom) een vrij eenduidig beeld (vnl. werkenden, 30-50 jaar, veel competenties, maatschappelijk 

betrokken)1. In de dit jaar bekeken trajecten kwamen we meer diversiteit tegen in de betrokken 

bewonersgroepen, en een ander profiel. Hoewel er bij de (in 2015) bekeken casussen net als eerder vooral 

hogeropgeleiden zijn betrokken, zien we gemiddeld genomen andere accenten: 

 het gaat vaker om mensen die we tot het wijkkader kunnen rekenen (bv. Wijkraadsleden); 

 er zijn relatief veel belanghebbenden betrokken (omwonenden, ZZP-ers); 

 in deze casussen participeerden ook niet-werkenden, zoals gepensioneerden en baanlozen. 

Ook nu zijn er waardevolle maatschappelijke drijfveren (met meestal een focus op de eigen woonomgeving) 

en competenties van deelnemers losgekomen en benut voor onze stad. 

 

Er is sterker dan in de eerdere meting naar voren gekomen dat de onderlinge samenwerking tussen 

bewoners niet altijd vanzelfsprekend goed loopt. Bijvoorbeeld door een gebrek aan continuïteit en 

uitvoerend kader of het verschil tussen denkers en doeners. Positieve aanknopingspunten zijn in dit verband 

het starten vanuit een brede wijkbijeenkomst (draagvlak, richting) of het toepassen van een specifieke 

werkvorm gericht op consensus (voortgang, samenwerking en draagvlak). 

Succesfactoren en belemmeringen vanuit burgerperspectief 

De ervaringen van actieve inwoners, onder andere in de samenwerking met de gemeente Nijmegen, zijn 

hieronder per casus samengevat (situatie jan/feb 2015). 

 

Casus 1: Buurtpark Tollensstraat / Thijmstraat (zie Hoofdstuk 1) 

Vanuit een brede wijkbijeenkomst heeft een bewonersgroep de invulling en het ontwerp van een buurtpark 

in het Willemskwartier uitgewerkt. Dit in samenwerking met een gemeentelijk projectleider, - ontwerper en 

een extern bureau. Er was veel aandacht voor wijkbelangen en draagvlak; een bijzondere werkmethode 

werd toegepast, gericht op consensus en dialoog. 

 

                                                           

1 Ervaringen rond participatie-initiatieven. Actieve Nijmegenaren over succesfactoren en belemmeringen, maart 2014, Gemeente 

Nijmegen, bureau Onderzoek en Statistiek. 

http://www2.nijmegen.nl/mmbase/attachments/1422071/Ambitiedocument_Meedoen_in_Nijmegen
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Figuur 1: Burgers en ambtenaren in de Parkgroep Thijmstraat-Tollensstraat 

 

Ervaringen bewoners: 

 (+) Het werken vanuit een bredere bewonersavond (circa 80 bezoekers) naar een kleinere groep (circa 12 

personen), die concreet ontwerp maakte, is als een succesfactor ervaren. Er lag daardoor al inhoudelijke 

richting en draagvlak. 

 (+) Het in de beginfase maken van duidelijke onderlinge werkafspraken, en een gezamenlijk vertrekpunt 

gericht op wijkbelangen en draagvlak, zorgden voor een sterke basis en een realistische houding. 

 (+) Er is gewerkt met een bijzondere werkmethode (de “CONSENT-methodiek”), gericht op consensus 

en inhoudelijke gedachte-uitwisselingen. Daardoor ontstond er een gedragen product, en bleef iedereen 

betrokken bij het project. 

 (+) Er is een open, ruimte gevende en constructieve opstelling van de betrokken ambtenaren ervaren. Dit 

zorgde voor gelijkwaardigheid tussen bewoners en professionals. 

 (+) De gemeentemensen (projectleider, ontwerper) slaagden er goed in om (ontwerp)keuzes te vertalen, 

consequenties te laten zien. Ook in financiële zin. Suggesties werden serieus opgepakt, ideeën uitgebreid 

verkend. 

 (+) Na financiële toetsing werd extra budgetruimte gevonden door de gemeente. 

 

 (-) Ondanks de aandacht voor gezamenlijkheid en werkmethode bleek de opstelling van één betrokken 

bewoner (vooral gericht op eigen thema’s) in zekere mate procesverstorend. Uiteindelijk vertoonde de 
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groep zelfcorrigerend vermogen, maar het omgaan met een dergelijke situatie is een gezamenlijke 

leerervaring. 

 (-) Het resultaat is een gedragen en uitvoerbaar parkontwerp. Een leerpunt is dat in de presentatie naar 

de buurt de betrokken bewonersgroep een sterkere rol kan krijgen. Nu bleef het ontwerp op dat moment 

wat in de gemeentehoek zitten, terwijl het echt een groepsproduct betreft. 

 (-) Er is bij betrokken bewoners enige onduidelijkheid ontstaan over betrokken extern bureau. Waarom 

namen zij deel aan de werkmethode, wat was de toegevoegde waarde? Gesuggereerd is om in een 

toekomstig project eerder een lokaal bureau in te schakelen, of kennis uit de wijk. 

 

 

Figuur 2: Van blanco situatie naar ontwerp voor een buurtpark in het Willemskwartier 

 

Casus 2: Wijkatelier Lindenholt (zie Hoofdstuk 2) 

Bewoners van Lindenholt, gemeente en professionals in de wijk namen in 2013 het initiatief tot het 

‘Wijkatelier’, een ontmoetingsplek in een voormalige basisschool. Een fysieke ontmoetingsplek, ruimte voor 

bewonersinitiatieven in de wijk en een afgesloten (‘beschut’) gedeelte waar maatschappelijke instellingen 

met cliënten werken. Deze combinatie van dagbesteding en open ontmoeting draait nu ongeveer jaar 

(situatie februari 2015). Activiteiten in de agenda van het Wijkatelier zijn: ‘Soepie Doen’, ’wandelen’, ‘Eat & 

Meet’, ‘open inloop en kaarten/spellen’ en ’ontmoetingsavond alleenstaanden’. 

 

Ervaringen bewoners: 

 (+) Hoewel de hoeveelheid en het bereik van activiteiten beperkt zijn genoemd, is er momentum aan het 

ontstaan rond het Wijkatelier. “Het maandelijks gezamenlijk eten zingt rond in de wijk”. Ook worden de 

beoogde doelgroepen met specifieke activiteiten bereikt. 

 (+) Door bij activiteiten betrokken burgers is er overwegend een prettige, open samenwerking met de 

gemeente ervaren. Het openstaan voor ideeën en meedenken is door een geïnterviewde “goed voorbeeld 

van een gemeentelijke houding naar initiatieven” genoemd. 

 

 (-) Een deel van de geïnterviewden vraagt een sterke begeleidende en faciliterende rol van de gemeente. 

Zij ervaren echter een terughoudende opstelling. Zij zien dit niet als ruimte krijgen, maar als een 

behoorlijke tekortkoming. Men verwacht een actievere rol van de gemeente. Voorwaardenscheppend, 

begeleidend, uitvoerend. Er lijkt tussen bewoners en gemeente een verschillend perspectief op de rol en 

inzet van de gemeente aan de orde. 
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 (-) In bepaalde fasen werkten er bevlogen, betrokken mensen vanuit de gemeente en instellingen mee 

(o.a. de kwartiermaker). Toen deze uit het proces verdwenen zagen geïnterviewden een andere sfeer en 

een terughoudende opstelling van zowel gemeente als betrokken instellingen ontstaan. In hun ervaring 

lijkt een goede samenwerking vooral in personen te zitten. 

 (-) Bewoners ervaren rond het realiseren van pand, bemensing en activiteiten lange doorlooptijden. Dat, 

in combinatie met onduidelijkheden en verschillen in rolopvatting, een smalle basis van 

bewonersbezetting en aarzelingen bij initiatiefnemers maakte toekomst van de bewonersparticipatie hier 

onzeker. 

 (-) Ook rond concrete initiatieven zijn er aarzelingen. Door combinatie van factoren wordt er een 

“neerwaartse richting” van het Wijkatelier ervaren. 

 (-) Voor bewoners zijn besluitvormingsprocessen binnen de gemeente onduidelijk. Zij ervaren 

onzekerheid en onduidelijkheid over de voortgang van bepaalde zaken. Zo is men niet op de hoogte van 

het precieze besluitvormingsproces en de kansen rond een tweedehands kledingwinkel in het 

Wijkatelier (situatie februari 2015). 

 (-) Sommige geïnterviewden ervaren drempels vanuit de gemeente rond concrete initiatieven en 

activiteiten. Bijvoorbeeld regels rond een feestje met alcohol, hygiëneregels rond koken en beperkingen 

vanuit het bestemmingsplan. Er is weinig zicht bij bewoners op de oplossingen die de gemeente biedt, 

men ervaart vooral de problemen. Er zijn echter ook andere ervaringen, waarbij dialoog en heldere 

uitleg voor begrip en inzicht zorgden. 

 

Casus 3: Wijkfabriek Wolfskuil (zie Hoofdstuk 3) 

De Wijkfabriek is een initiatief in oprichting: een ontmoetingsplaats voor buurtbewoners, een werkplek voor 

ZZP-ers en een laboratoriumfunctie door initiatieven uit de wijk Wolfskuil te faciliteren. Aanvankelijk had 

men voor huisvesting het gebouw van wijkcentrum de Driesprong op het oog. Inmiddels is huisvesting 

beoogd in twee (woon)panden. Een verbouwing van deze panden is aanstaande en er zijn al verschillende 

activiteiten uitgevoerd onder de vlag van de Wijkfabriek.  

 

Ervaringen bewoners: 

 (+) De houding van de gemeente wordt over het algemeen positief beoordeeld. De initiatiefnemers 

ervaren steun en welwillendheid bij betrokken ambtenaren. Verder stelde men het bezoek van de 

burgemeester en enkele wethouders op prijs; hieruit bleek betrokkenheid.  

 (+) Bewoners hebben het gevoel dat hun inzet op waarde wordt geschat en wordt gewaardeerd. Ook 

wordt zorgvuldig omgegaan met hun belangen. Zo waardeerden betrokkenen dat de wethouder correct 

is teruggekomen op het lager uitvallen van een subsidie. De meeste initiatiefnemers vinden de opstelling 

van de gemeente over het algemeen positief. Verbeterpunten betreffen vooral de uitvoering. 

 

 (-) Er zijn ook kritische geluiden hoorbaar als het gaat om de houding van de gemeente: deze zou zich 

meer solidair moeten tonen met het project door er sterker voor te staan (beleving bewoners). Een 

schakelfunctionaris tussen inwoners en gemeente zou bepaalde zaken kunnen aanjagen. 

 (-) Bij aanvang van het project is door de gemeente een professionele kickstarter aangesteld die ervaring 

had met het opzetten van sociale projecten. De initiatiefnemers waardeerden het idee van een kickstarter 

maar hadden het initiatief “eerder terug willen krijgen” en graag met een lokale expert gewerkt.  

 (-) Juist omdat de Wolfskuil nauwelijks horecagelegenheden heeft waar bewoners elkaar tegen het lijf 

kunnen lopen vindt men het een belemmering dat de gemeente hier restricties stelt. Een horeca-initiatief 

van de Wijkfabriek breed wordt gedragen in de wijk en zou bijdragen aan het welslagen van het project. 

 (-) Een belangrijk verbeterpunt is een gebrek aan duidelijkheid. Zo verliep de samenwerking rond het 

zoeken naar accommodatie in de beleving van bewoners niet altijd goed omdat niet duidelijk wat er 

gaande was. Omdat er verschillende geluiden uit de gemeente kwamen was het standpunt onduidelijk. 

Daarnaast zijn er onduidelijkheden rond het lager uitvallen van een subsidie en een volgens bewoners. 



Ervaringen rond participatie-initiatieven,  meting 2 - 6 

traag verlopende vergunningaanvraag. Een grotere handelingssnelheid wordt op prijs gesteld, zodat 

betrokkenen bij de Wijkfabriek weten waar ze aan toe zijn.  

 (-) Gezien dergelijke onduidelijkheden zouden de initiatiefnemers graag meer transparantie zien van de 

gemeente. Dit helpt bij het managen van verwachtingen naar inwoners die graag aan de slag willen. 

Sinds het afketsen van de Driesprong merken de initiatiefnemers dat (sommige) bewoners sceptisch zijn 

over de realisatie van het project. Inzicht in waar wel of niet op kan worden gerekend is daarom 

belangrijk. Daarnaast zien de betrokkenen transparantie als manier om met de gemeente als machtiger 

partner tot een gelijkwaardige samenwerking te komen. De gemeente kan zo de noodzakelijke 

zorgvuldigheid bewaren terwijl bewoners weten wat er gaande is.  

Algemene lessen en leerpunten 

Wat zijn nu de algemene lessen vanuit de opgetekende ervaringen van burgers rond drie Nijmeegse 

participatietrajecten? Welke leerpunten zijn van belang voor de gemeentelijke organisatie? 

 

In 2014 zijn vanuit de trajecten ‘ Openbare ruimte-PlantJeVlag’, ‘buurttuin GFT De Mix’ en ‘WMO-pilot 

Noorderstroom’ verschillende leerpunten benoemd2. Vooral in relatie tot duidelijkheid over kaders, 

wederzijdse verwachtingen en de rol van de gemeente(medewerkers). De casuïstiek uit 2015 bevestigt en 

onderstreept deze algemene lessen nog eens. Ook zijn er enkele aanvullingen en nieuwe accenten. Al met al 

zijn er lessen te trekken rond: 

a. de rollen van partijen en hun wederzijdse verwachtingen (helderheid en overeenstemming); 

b. de opstelling van ambtenaren (open en constructief); 

c. tempo en transparantie als voorwaarde voor een gelijkwaardige samenwerking (aandachtspunten 

samenwerking). 

Duidelijke rollen en wederzijdse verwachtingen betrokken partijen 

Net als in het onderzoek van 2014 blijkt dat helderheid over de rol van de samenwerkende partners, en het 

liefst overeenstemming, belangrijk zijn. Wat kunnen gemeente, bewoners en andere (maatschappelijke) 

instellingen van elkaar verwachten als het gaat om taken en beslisbevoegdheid? 

Het aanwezig zijn, of juist ontbreken van een gezamenlijk vertrekpunt kan cruciaal zijn voor het verloop van 

participatietrajecten. 

 

Het vooraf expliciet maken van wederzijdse verwachtingen verdient een vervolg tijdens het traject: 

verwachtingenmanagement. Burgers vertonen soms een eisende, redelijk passieve houding, in een klassieke 

pose. Het is lastig om hierin een generieke houding te bepalen, maatwerk ligt voor de hand. Hoeveel kan 

van deze bewoners worden gevraagd? Een mogelijkheid is een actieve(re) rol voor de gemeente, die verder 

gaat dan die van ondersteunende partner. Of juist duidelijk communiceren dat je dit niet gaat doen. 

Open en constructieve opstelling van ambtenaren 

Uit de casussen komt naar voren dat gelijkwaardigheid tussen bewoners en professionals een duidelijke 

succesfactor kan zijn. Bewoners ervaren graag een open, ruimtegevende en constructieve opstelling van 

ambtenaren. Door bijvoorbeeld ideeën uit te werken en consequenties van keuzes laten zien. Dat zijn 

succesfactoren die we in Nijmegen terugzien. Vooral als er drempels zijn (bijvoorbeeld wet- en regelgeving) 

vragen burgers flexibiliteit, goede uitleg en voortgangsmeldingen over processen (zoals behandeling van 

                                                           

2 Ervaringen rond participatie-initiatieven. Actieve Nijmegenaren over succesfactoren en belemmeringen, maart 2014, Gemeente 

Nijmegen, bureau Onderzoek en Statistiek. 
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vergunningen). Rond deze basishouding is het van belang dat de ambtenaar kan werken vanuit een gevoel 

van veiligheid, om ruimte te geven en risico’s te kunnen nemen. 

 

De ‘eerste ring’ van ambtenaren waar contact mee is, zit in de ervaring van de geïnterviewden vaak goed in 

deze rol. Maar niet altijd, en dieper in de organisatie wordt het soms moeilijker. Dan zet de gemeente een 

inconsequent beeld neer naar bewoners toe, en wekt soms verkeerde verwachtingen. 

Tempo en transparantie belangrijk voor een gelijkwaardige samenwerking 

Uit de succes- en faalfactoren komen meerdere aandachtspunten rond de concrete samenwerking tussen 

burgers en gemeente naar voren. 

Bij meerdere bewonersinitiatieven blijkt dat niet altijd duidelijk is wat er gaande is rond bijvoorbeeld 

accommodaties, subsidieaanvragen en vergunningen. Actieve bewoners zien graag een hogere 

handelingssnelheid en transparantie over belemmeringen. Dit helpt bij het managen van verwachtingen, en 

is een manier om tot een gelijkwaardige samenwerking te komen. Waarbij de gemeente toch de nodige 

zorgvuldigheid kan bewaren. Wat opvalt, is dat initiatiefnemers (te) veel contact met de gemeentelijke 

systeemwereld hebben, met uiteenlopende ervaringen. Wellicht is het een optie om een specifieke schakel 

tussen gemeente en bewoners in te stellen die de doorgeleiding, afstemming en continuïteit binnen de 

gemeente voor rekening neemt. Actieve bewoners stellen één coöperatief en proactief aanspreekpunt op 

prijs.  

 

De onderlinge samenwerking tussen bewoners zelf loopt niet altijd vanzelfsprekend goed. Het helpt om 

vanuit een brede wijkbijeenkomst te starten (draagvlak, richting). Daarnaast lijkt de beschreven CONSENT-

methode (casus buurtpark Tollensstraat-Thijmstraat) kansrijk voor bijvoorbeeld ontwerpgerichte, concrete 

participatietrajecten (openbare ruimte).  

Over het inschakelen van externe expertise wordt transparantie gevraagd: er zijn soms twijfels bij bewoners 

over de meerwaarde en taken. Daarnaast heeft men een voorkeur voor het inschakelen van lokale mensen. 

Bewoners kunnen sterker bij de keuze, taken en reikwijdte van externe bureaus of uitvoerders betrokken 

worden. 
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Inleiding 

In Nijmegen kennen we een lange ervaring op het gebied van actief burgerschap en burgerparticipatie. Het 

gaat daarbij in veel gevallen om samenwerking tussen burgers en gemeente bij het realiseren van publieke 

opgaven. Denk aan vroegtijdige invloed (bijvoorbeeld meedenken met beleidsvisies), coproductie, 

medeverantwoordelijkheid of zelfredzaamheid en zelfbeheer. Op www.participatiekaart.nl/nijmegen is een 

inventarisatie van Nijmeegse participatie-initiatieven in de openbare ruimte te vinden. Op YouTube-kanaal 

NMGN Doet laten bewoners zien wat ze in Nijmegen doen. Eind 2012 zijn nieuwe ambities en 

uitgangspunten rond burgerparticipatie vastgesteld door college en raad in een ambitiedocument ‘Meedoen 

in Nijmegen’ en een nieuwe inspraakverordening. Dit onderzoek draagt bij aan het vastleggen van 

ervaringen in de stad, met als doel er van te leren. 

Achtergrond onderzoek 

De gemeente Nijmegen werkt vanuit door de raad geformuleerde ambities over burgerparticipatie en actief 

burgerschap (= belangeloze inzet van burgers met meerwaarde voor de stad). Dit betekent een andere 

verhouding tussen burgers, bedrijven, instellingen en overheid. De gemeente streeft naar optimale ruimte 

voor initiatieven vanuit de stad en een andere rolinvulling van ambtenaren. Vanuit het actieplan ’Meedoen 

in Nijmegen‘ willen we meer zicht krijgen op de belemmeringen en succesfactoren voor participatie en actief 

burgerschap in Nijmegen. 

 

Sinds 2013 zijn over meerdere initiatieven uit de stad interne leergesprekken gevoerd (“spiegelgesprekken”), 

waarbij voor onze organisatie een goede opbrengst aan belemmeringen, succesfactoren en helderheid over 

rollen is geoogst. Vanuit het programma Wijken zijn in 2014 ervaringen rond participatiepilots in Noord en 

Lindenholt vastgelegd. Ook bracht bureau Onderzoek en Statistiek in 2014 de ervaringen van burgers in 

beeld, rond 3 casussen (The Mix voor iedereen, Noorderstroom en ‘Plant je vlag – openbare ruimte’). 

In 2015 volgt O&S opnieuw het verloop van enkele actief burgerschap/burgerparticipatie-initiatieven, vanuit 

het perspectief van de betrokken burgers: ‘Wijkfabriek Wolfskuil’, ‘Wijkatelier Lindenholt’ en ‘Park 

Tollensstraat / Thijmstraat’. Opdrachtgever is (de secretaris van) de ‘regiegroep burgerparticipatie en actief 

burgerschap’. Bestuurlijk opdrachtgever is het ‘Bestuursteam leefbare - en veilige stad en wijken’. 

 

Doel 

Door specifiek te kijken naar enkele praktijksituaties, vanuit de ervaringen van inwoners, willen we meer 

zicht krijgen op belemmeringen en succesfactoren voor participatie en actief burgerschap. Het perspectief 

van de betrokken inwoners staat dus centraal. Het gaat niet om het geven van een oordeel over de casussen 

maar om het opdoen van leerervaringen voor de gemeentelijke organisatie. We passen geen hoor- en 

wederhoor toe: de (waardevolle) werkelijkheid van betrokken burgers wordt vastgelegd. Ook krijgen we 

meer informatie op tafel over de initiatiefnemers: wie zijn de betrokken burgers, wat drijft hen, wat brengen 

ze? 

 

Dit onderzoek is onderdeel van het meetbaar maken van resultaten en effecten van Meedoen in Nijmegen, in 

opdracht van de Regiegroep Burgerparticipatie. Gevraagd is het in beeld brengen van “de ervaringen van 

bewoners met de gemeente. Interviews met inwoners aan de hand van een aantal trajecten dat gelopen is. Als zij 

terugkijken op het proces, hoe zien zij dan dat de gemeente het doet? Welke rol pakken ambtenaren en zijzelf?“ 

Daarnaast is het een bijdrage aan de evaluatie en verantwoording van Mee(r) doen in de wijk en het concept 

“1 Wijk 1 Plan”, uitwerkingen binnen het Programma Wijken. Wie doen er mee? Hoe bereiken initiatiefnemers 

nieuwe groepen? Wat levert het de stad op? 

 

Een ‘follow-up-gesprek’ met de intern betrokkenen behoort tot de mogelijkheden. Per casus kunnen in een 

vervolgbespreking zonodig leerpunten worden geformuleerd. 

http://www.participatiekaart.nl/nijmegen
https://www.youtube.com/channel/UCnkVDx4FURgIsoAlnXiVXsw/videos
http://www2.nijmegen.nl/mmbase/attachments/1422071/Ambitiedocument_Meedoen_in_Nijmegen
http://www2.nijmegen.nl/mmbase/attachments/1422071/Ambitiedocument_Meedoen_in_Nijmegen
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Onderzoeksopzet 

Keuze voor te evalueren initiatieven/trajecten 

Nijmegen kent een scala aan burgerparticipatietrajecten en actief burgerschap-initiatieven. Net als in 2014 

kiezen we voor een mix van fysiek en sociaal, waarin de thema’s woon-leefomgeving, individuele 

ondersteuning en openbare ruimte naar voren komen. Ook is het belangrijk dat het proces al enigszins is 

gevorderd, zodat er concrete ervaringen zijn opgedaan door initiatiefnemers, en dat het initiatief nog niet is 

geëvalueerd. I.o.m. de projectmanager participatie en actief burgerschap en het hoofd Wijkmanagement zijn 

op basis daarvan de volgende initiatieven geselecteerd: 

 Buurtpark Tollensstraat / Thijmstraat; 

 Wijkatelier Lindenholt; 

 Wijkfabriek Wolfskuil. 

 

Vraagthema’s en onderzoeksvragen: 

1. Algemeen verloop traject (beknopte beschrijving). 

2. de Nijmeegse participanten/initiatiefnemers, wie zijn het, wat drijft hen, wat brengen ze? 

a. persoonskenmerken 

b. belangen en motieven 

c. wat is persoonlijke talent, passie, zorg? 

d. Hoe verloopt de onderlinge samenwerking? 

3. Ervaringen van initiatiefnemers met gemeente (rolopvatting, ondersteuning, hindermacht) 

a. waar raakvlakken met gemeente? Met wie contact, hoe verlopen? Ervaringen? 

b. welke ondersteuning is geboden vanuit gemeente? (advies/deskundigheid, facilitair, financieel, 

secretarieel/administratief, anders..) 

c. ervaringen met houding en vaardigheden betrokken ambtenaren? Hoe gaan ze om met expertise 

en vaardigheden van de initiatiefnemers? Was er naast deskundigheid ook een open houding? 

Bereikbaarheid? Was er zonodig ook ruimte voor emotie?  

d. Was gemeente hindermacht? Welke belemmeringen zijn ervaren? Welke oplossingen? 

e. Wat deed gemeente bij uitstek goed, wat kan beter? Wordt er een andere rol gevraagd als de 

samenwerking tussen bewoners moeilijk(er) verloopt? 

 

Nogmaals: het gaat niet om het geven van een oordeel over de casussen, maar om het opdoen van 

leerervaringen voor de gemeentelijke organisatie. De werkelijkheid van de betrokken burgers wordt 

vastgelegd, zonder “hoor- en wederhoor”. 

Onderzoeksmethode 

De onderzoeksvragen zijn beantwoord met behulp van deskresearch en kwalitatief onderzoek. Het 

algemeen verloop van de trajecten is in beeld gebracht door bestudering van bestaande beschrijvingen en 

interviews met initiatiefnemers uit de stad. Informatie over de participanten/initiatiefnemers en ervaringen 

met gemeente zijn verzameld middels interviews. 

 

Een dergelijke kwalitatieve benadering is waardevol en representatief in inhoudelijke zin: het hele scala aan 

mogelijke reacties, houdingen, opinies en intenties kan worden gevonden. Om deze inhoudelijke 

representativiteit voor dit onderzoek te bewaken is doorgegaan met het verzamelen van informatie tot het 

punt van verzadiging is bereikt. Het aantal interviews per maatschappelijk initiatief is mede bepaald aan de 

hand van de hoeveelheid nieuwe reacties en meningen per interview. In totaal is met 8 actieve burgers 

gesproken. Met enkele betrokken ambtenaren zijn achtergrondgesprekken gevoerd. 
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1. Buurtpark Tollensstraat / Thijmstraat 

Allereerst een casus gericht op het ontwerp en beheer van een buurtpark: Park Tollensstraat / Thijmstraat. 

We geven informatie over de betrokken bewoners en hun drijfveren. Daarna zijn de ervaringen van een 

aantal van hen samengevat als succesfactoren en belemmeringen. Er is niet gekozen voor hoor- en 

wederhoor, maar puur de beleving van burgers. Daar zitten immers lessen in. De werkelijkheid van andere 

betrokken partijen (bijvoorbeeld binnen de gemeente) kan uiteraard anders zijn dan hier geschetst. 

1.1 Beschrijving initiatief 

Buurtpark Tollensstraat / Thijmstraat 

 

Na bezwaren van bewoners is besloten om op een voormalig schoolterrein Tollensstraat / Thijmstraat géén 

appartementen te bouwen, maar op deze plek in het Willemskwartier een buurtpark aan te leggen. Doel van 

een door de gemeente geïnitieerd participatietraject was vervolgens een gedragen schetsontwerp en 

(gedeeltelijk) participatieonderhoud door buurtbewoners.  

 

Enkele kenmerken uit het verloop: 

 In mei 2014 was er een startbijeenkomst in wijkcentrum ´t Hert. Gericht op bewonersparticipatie: het 

ophalen van inhoudelijke ideeën en het formeren van een werkgroep van ca. 12 personen. Er was 

informatie over de aanpak en technische, financiële en organisatorische voorwaarden. Na inventarisatie 

van wensen en behoeften (6 thema’s) is een werkgroep van 14 bewoners samengesteld, de Parkgroep. 

 In samenwerking met een gemeentelijk projectleider, - ontwerper en een extern bureau is de invulling, 

het ontwerp en de aanleg van dit parkje verder uitgewerkt. Er zijn meerdere bijeenkomsten met de 

Parkgroep en vertegenwoordigers van de gemeente geweest en ook de wijkagent was betrokken. De 

samenwerking is door de gemeentelijk projectleider strak neergezet: hoe werken we samen, welke 

mandaten? Suggesties en inbreng van bewoners (bijvoorbeeld: betrek de wijkagent bij het ontwerp) 

werden overgenomen. In een document is de samenwerking vastgelegd: ‘Kringwijzer Parkgroep’. 

 De werkgroep ging stapsgewijs aan het werk, bijvoorbeeld door eerst te bepalen welke programma-

onderdelen echt belangrijk werden gevonden. De gekozen richting ging over hoofdlijnen als 

open/gesloten, wel of geen speeltoestellen, speeltuin of vooral groen, doelgroepen, wat vooral niet 

(jongeren, hondenpoep), tegengaan overlast en onveiligheid (geen verlichting, laag houden inrichting). 

 Op voorstel van de gemeentelijk projectleider werd een bijzondere werkmethode toegepast. De 

‘consent’-methodiek geeft veel ruimte voor ieders mening. Deze methode is een manier om op een 

gelijkwaardige wijze tot een gezamenlijk beeld en besluit van een bepaald onderwerp te komen. 

 Eind 2014/begin 2015 is een schetsontwerp gereed, en gepresenteerd aan de wijk als geheel. 

 Vervolgstappen zijn onder meer de aanleg van het park (vanaf maart 2015) en een feestelijke opening. 

1.2 Actieve burgers 

Het gaat hier vooral om een groep omwonenden, die in eerste instantie als belanghebbenden betrokken 

raakten. Een behoorlijk deel van de zogenaamde ‘parkgroep’ betreft nieuw ingestroomde bewoners van 

koopwoningen in het Willemskwartier. Bijzonder is dat zij door de gemeente en door elkaar zijn 

uitgenodigd om een bredere insteek te kiezen dan het eigenbelang. Hoewel de groep geen afspiegeling van 

de wijk vormde (geen lager opgeleiden, geen etnische groepen) zochten zij vrijwel allemaal draagvlak en het 

algemeen belang. Er zat allerlei expertise in de groep (vanwege verschillende werkvelden), zoals geografie, 

projectontwikkeling en groen/water. Een van de geïnterviewde noemde als specifieke drijfveer de verdere 

vergroening van de eigen wijk. Uit één van de interviewverslagen: 

 
“Bij de werving van actieve bewoners is destijds aangegeven dat mensen niet zozeer vanwege hun eigenbelang werden 

gevraagd maar vooral als afspiegeling en als vertegenwoordiging van een achterban. Men werd uitgenodigd in die rol 
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deel te nemen. In de praktijk was de groep geen afspiegeling van de wijk, maar bestond vooral uit omwonenden en 

nieuwkomers. Wel besteedden zij aandacht aan draagvlak.” 

 

 

Figuur 3: Locatie buurtpark Thijmstraat-Tollensstraat 

1.3 Ervaren succesfactoren 

De geïnterviewde burgers rond het openbare ruimte-initiatief in het Willemskwartier benoemen 

verschillende succesfactoren in de aanpak, onderlinge samenwerking en werkrelatie met gemeente. 

Het totaalbeeld dat naar voren komt is zonder meer positief: “het resultaat is een proces waar iedereen ja 

tegen zegt”. 

 
“We hebben met z’n allen iets goeds gedaan. Dat zit hem in:  

- het feit dat er een strikte start is gemaakt, vertrokken uit een positieve basishouding, niet geschoten is altijd mis; 

-in de gezamenlijke houding, het niveau van de groepsleden, een groep, persoonlijke sfeer; 

-opstelling en openheid van de gemeentemedewerkers; 

-mogelijke bezwaren of problemen werden geadresseerd (bijvoorbeeld door de wijkagent uit te nodigen); 

-diverse kansen zijn gegrepen.” 
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Brede bewonersavond als basis 

Het werken vanuit een bredere bewonersavond (circa 80 bezoekers) naar een kleinere groep (circa 12 

personen), die concreet ontwerp maakte, is als een succesfactor ervaren. Er lag daardoor al inhoudelijke 

richting en draagvlak. 

 

“Het proces werd duidelijk ingezet vanuit een paar gezamenlijke gedachten, qua proces en inhoudelijk. 

Doordat vanuit een bredere bijeenkomst de wensen van bewoners waren geïnventariseerd waren er veel 

aanknopingspunten voor de groep. Daarbij was de opkomst met ongeveer 80 personen erg goed.” 

“Er is echt een meerwaarde gecreëerd, een plan waar de omgeving wat aan heeft, geen tekentafelontwerp.” 

 

Werkafspraken en gezamenlijkheid 

Het in de beginfase maken van duidelijke onderlinge werkafspraken, en een gezamenlijk vertrekpunt gericht 

op wijkbelangen en draagvlak, zorgden voor een sterke basis. Groepsleden vertoonden voortdurend een 

realistische houding. 

 

“Door met z’n allen een bewuste beginstructuur neer te zetten lag er een goede basis. Deze is doorslaggevend 

geweest in het verdere succes van het proces.” 

 

“De onderlinge samenwerking van bewoners bracht extra creativiteit naar voren. Men slaagde er in heel 

constructief te zijn naar elkaar en naar het proces.” 

 

“Een gelijkwaardig en prettig proces, men voelde zich bijzonder betrokken en gehoord.” 

 

Opvallende werkmethodiek 

Er is gewerkt met een bijzondere werkmethode, gericht op consensus en inhoudelijke gedachte-

uitwisselingen. Door deze ‘consent-methode’ ontstond er een gedragen product, en bleef iedereen betrokken 

bij het project. Er is een open, ruimte gevende en constructieve opstelling van de betrokken ambtenaren 

ervaren. Dit zorgde ondermeer voor gelijkwaardigheid tussen bewoners en professionals. Bewoners gaven 

aan dat bepaalde zaken(vooral in de beginfase) sneller hadden gekund, dat de werkvorm enige traagheid 

veroorzaakt. Maar, tegelijkertijd legde deze de basis voor de groep, qua eenheid en gekozen richting. Het 

consent over de uitgangspunten was verderop in het proces heel handig. 

 
“Opvallend was de gekozen werkmethode (CONSENT), die gericht is op overeenstemming. Daar stond iedereen voor 

open. Door af te zien van stemmen “in meerderheid”, maar te gaan voor overeenstemming met iedereen bleef de 

betrokkenen aanwezig in het proces.” 

 

“De methodiek consent was sterk. Hierdoor is met een heel gemêleerd gezelschap toch tot een constructief proces 

gekomen. Als je geen overtuigende bezwaren hebt ga je akkoord met een keuze. De afspraak werd gemaakt vanuit het 

algemeen belang te werken, de betrokkenen toonden vrijwel altijd een realistische houding.” 

 

“De werkmethode is (gedeeltelijk) voor herhaling vatbaar. Wat de samenwerking vooral bevordert is dat als je ergens 

niet mee kunt instemmen dat je dan zelf alternatieven moet geven. En hiervoor vervolgens weer de steun moet krijgen 

van de rest van de deelnemers. In de uitvoering moet een balans worden gevonden in het enerzijds consequent toepassen 

van een methode, maar anderzijds ook af en toe wat speelser en minder rigide.  Consequent maar soms wat losser.” 

 

“De groep vertoonde een “samen-gevoel”, waarbij er nauwelijks onderscheid was tussen gemeentemedewerkers en 

betrokken bewoners. Dit zat onder meer in de open instelling van een ieder, in het goede gevoel, in de personen.” 

 

Houding en gedrag betrokken ambtenaren positief ervaren 

De vertegenwoordigers van de gemeente (projectleider, ontwerper) slaagden er goed in om (ontwerp)keuzes 

te vertalen, consequenties te laten zien. Ook in financiële zin. Suggesties werden serieus opgepakt, ideeën 

uitgebreid verkend. 
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“De gemeente heeft zich erg zorgvuldig opgesteld. Bijvoorbeeld in de rol van de betrokken ontwerper. Deze luisterde echt 

heel goed naar de inbreng van bewoners, vulde het niet zelf in.” 

 

“De mensen van de gemeente toonden een objectieve houding, niet dwingend, maar begeleidend en ervaring inbrengend. 

Ideeën werden vertaald in ontwerpkeuzes, die werden besproken. Het totaalbeeld werd een aantal keren gezamenlijk 

gekneed. Er is ook gespiegeld aan vergelijkbare projecten en aan de directe (Spoorkuil)omgeving.” 

 

Financiële drempel weggenomen 

Na financiële toetsing werd extra budgetruimte gevonden door de gemeente. 

 
“Toen het duidelijk wat dat er een budgetoverschrijding aan de orde was, regelde de gemeente extra budget. Dit werd als 

positief ervaren.” 

 

“Ongeveer 30% van de plankosten gaat op aan het proces, dat is jammer.” 

 

“Er was openheid en duidelijkheid over het budget, over projectkosten en aanlegkosten. Er was inzicht in de 

bouwkosten. Ook werd er kostenbewust ontworpen door de gemeentelijk ontwerper. Tussentijds heeft de gemeente het 

ontwerp doorgerekend, daaruit bleek dat e.e.a. duurder uitviel. Toen is er extra budget ter beschikking gesteld. Dit is in 

het proces als een grote plus ervaren.” 

1.4 Ervaren belemmeringen en verbeterpunten 

Er zijn desgevraagd geen duidelijke verbeterpunten naar voren gebracht, hoewel er ten tijde van de 

interviews geen zicht was op de vervolgstappen in de samenwerking met de gemeente (aanleg, opening, 

ingebruikname, beheer). Wel zijn er enige aandachtspunten voor het toepassen van een dergelijke werkwijze 

elders in Nijmegen 

 

Bedreiging onderlinge samenwerking  

Ondanks de aandacht voor gezamenlijkheid en werkmethode bleek de opstelling van één betrokken 

bewoner (als persoon vooral gericht op eigen thema’s) in zekere mate procesverstorend. Uiteindelijk 

vertoonde de groep zelfcorrigerend vermogen, maar het omgaan met een dergelijke situatie is een 

gezamenlijke leerervaring. Door de geïnterviewden is de suggestie gedaan dat vanuit de gemeente (nog) 

strikter naar de gezamenlijke uitgangspunten verwezen had kunnen worden. 

 
“In de groep was een persoon met heel eigen ideeën, die ervoor koos deze door te drukken. Dat was de enige kink in de 

kabel. Op zich had de gemeente de uitgangspunten van de groep op dat moment sterker kunnen benadrukken.(…) 

Gaandeweg het proces werd het toepassen van de methode consent wat diffuser.” 

 

Gezamenlijke presentatie 

Het resultaat is een gedragen en uitvoerbaar parkontwerp. Een leerpunt is dat in de presentatie naar de 

buurt de betrokken bewonersgroep een sterkere rol kan krijgen. Nu bleef het ontwerp op dat moment wat in 

de gemeentehoek zitten. Terwijl het echt een groepsproduct betreft. 

 
“De eindpresentatie van het ontwerp aan de wijk als geheel werd vooral door de gemeente gedaan.  Een suggestie is om 

dit een volgende keer samen met de bewonersgroep te doen.” 

 

Extern bureau? 

Er is bij betrokken bewoners enige onduidelijkheid ontstaan over een betrokken extern bureau. Waarom 

namen zij deel aan de werkmethode, wat was de toegevoegde waarde? Gesuggereerd is om in een 

toekomstig project eerder een lokaal bureau in te schakelen, of kennis uit de wijk. 

 
“Waarom zat de beoogde uitvoerder (groenbedrijfje) al aan tafel?” 
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2. Wijkatelier Lindenholt 

Nu een casus rond een combinatie van dagbesteding en open ontmoeting in Lindenholt. We geven 

informatie over de bij ‘Wijkatelier Lindenholt’ betrokken bewoners en hun drijfveren. Daarna zijn de 

ervaringen van een aantal burgers samengevat als succesfactoren en belemmeringen. 

2.1 Beschrijving initiatief 

 

Wijkatelier Lindenholt 

 

Bewoners van Lindenholt, gemeente en professionals van meerdere instellingen3 namen in 2013 het initiatief 

tot een ontmoetingsplek voor en door bewoners in een voormalige basisschool (Interacker): 

 Het doel van het Wijkatelier is om een ontmoetingsplek te creëren, maar ook om andere 

bewonersinitiatieven in de wijk mogelijk te maken. Vanwege maatschappelijke participatie en het 

tegengaan van sociaal isolement. 

 Er is extra aandacht voor bewoners met speciale ondersteuningsvragen in een ‘beschut’ gedeelte. 

 De activiteiten in het open deel worden zoveel mogelijk geïnitieerd en uitgevoerd door bewoners. Zij 

worden waar nodig ondersteund door professionals van de betrokken organisaties. 

 Het Wijkatelier is mogelijk een proeftuin voor de ontwikkeling van nieuwe vormen van ondersteuning 

aan (kwetsbare) bewoners in hun zelfredzaamheid en actief burgerschap. 

 Deze combinatie van dagbesteding en open ontmoeting draait nu ongeveer jaar (situatie februari 2015). 

 Activiteiten in de agenda van het Wijkatelier zijn: ‘Soepie Doen’, ’wandelen’, ‘Eat & Meet’, ‘open inloop 

en kaarten/spellen’ en ’ontmoetingsavond alleenstaanden (oneven weken)’. 

Meer informatie: http://www.wijkatelierlindenholt.nl/  

2.2 Actieve burgers 

Rond het Wijkatelier is niet één bewonersgroep actief, maar is er een organisatorische structuur ontstaan met 

een programmateam (besturend, beslissend), werkgroepen (bijvoorbeeld rond huisvestingzaken) en 

initiatiefnemers van activiteiten. Kenmerkend voor de geïnterviewde burgers is de brede betrokkenheid bij 

Lindenholt, bij bepaalde wijken en ook bij maatschappelijke organisaties. Bij de één ligt de aandacht vooral 

op zaken als wijkagenda en wijkbestuur. Maar er zijn ook het stimuleren van medezeggenschap van burgers 

en bestrijden van armoede als drijfveren genoemd. Het gaat vooral om gepensioneerden, met vaak een 

beroepsverleden in de sociaal-medische sector. 

 

                                                           

3 Betreft Sociaal Wijkteam, RIBW, NIM,Pluryn, Dichterbij, Swon, Coördinatiepunt Mantelzorgondersteuning en Tandem Welzijn. 

 

http://www.wijkatelierlindenholt.nl/
http://www.wijkatelierlindenholt.nl/index.php/sociaal-wijkteam
http://www.wijkatelierlindenholt.nl/index.php/ribw
http://www.wijkatelierlindenholt.nl/index.php/nim
http://www.wijkatelierlindenholt.nl/index.php/pluryn
http://www.wijkatelierlindenholt.nl/index.php/dichterbij
http://www.wijkatelierlindenholt.nl/index.php/swon
http://www.wijkatelierlindenholt.nl/index.php/swon/cooerdinatiepunt-mantelzorgondersteuning
http://www.wijkatelierlindenholt.nl/index.php/tandem-welzijn


Ervaringen rond participatie-initiatieven,  meting 2 - 15 

 

Figuur 4 Wijkinitiatief in voormalig schoolpand 

2.3 Ervaren succesfactoren 

Na lange aanloop nu momentum rond bepaalde activiteiten 

Hoewel de hoeveelheid en het bereik van activiteiten beperkt zijn genoemd, is er een zeker momentum 

ontstaan rond het Wijkatelier. “Het maandelijks gezamenlijk eten zingt rond in de wijk”. Ook worden de 

beoogde doelgroepen met specifieke activiteiten bereikt. 

 
“Sommige activiteiten, met name die rond voedsel/koken worden georganiseerd, beginnen te lopen. De 

nieuwjaarsreceptie voor vrijwilligers was een succes. De initiatiefnemers zien bij de mensen uit het beschutte deel dat 

zij baat hebben bij het wijkatelier; ze worden er zelfstandiger van.” 

 

In de basis goed contact en gezamenlijk beeld 

Door bij activiteiten betrokken burgers is er overwegend een prettige, open samenwerking met de gemeente 

ervaren. Het openstaan voor ideeën en meedenken is door een geïnterviewde “goed voorbeeld van een 

gemeentelijke houding naar initiatieven” genoemd. Daar staan echter ook kritische noten tegenover, die 

onder meer tot aarzelingen over het opzetten van activiteiten in het wijkatelier leiden (situatie medio 

februari 2015). 

 
“In de basis is er een goed contact, en is er een gezamenlijk beeld van wat het Wijkatelier zou moeten zijn en waar het 

zich op zou moeten richten (ontmoeting). De samenwerking is op zich prettig, ondanks af en toe spanningen.” 
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“De doelen worden gemeenschappelijk gevoeld. Bewoners en gemeente zetten het belang voor de wijk voorop. Dat is te 

merken in de samenwerking. De activiteit Eat&Meet in het Wijkatelier heeft in het begin veel voeten in aarde gehad. 

Samen met de gemeente is goed nagedacht, en er is open en goed op ideeën gereageerd. De activiteit voorziet in een 

behoefte in de wijk. Al met al is het initiatief, inclusief dagbesteding goed ontpopt en een succes.” 

2.4 Ervaren belemmeringen en verbeterpunten 

Betrokken bewoners missen actieve rol gemeente 

Een deel van de geïnterviewden vraagt een sterke begeleidende en faciliterende rol van de gemeente. Zij 

ervaren echter een terughoudende opstelling. Zij zien dit niet als ruimte krijgen, maar als een behoorlijke 

tekortkoming. Men verwacht een actievere rol van de gemeente. Voorwaardenscheppend, begeleidend, 

uitvoerend.  

 

Er lijkt een verschillend perspectief op de rol en inzet van de gemeente aan de orde. Was de gemeente vooral 

in de beginfase een initiator, die een gebruiksgeschikt pand opleverde en partijen bij elkaar bracht? 

Ontbreekt het vervolgens aan uitvoerend kader bij de betrokken bewoners(groep)? De geïnterviewden 

geven aan dat er “in Lindenholt weinig bewonerskracht is”, en dat er zonder dagelijkse begeleiding en 

uitbreiding van het aantal werkuren van een coördinator geen sprake is van een levensvatbaar initiatief. 

 
“Wij zijn als actieve bewoners geen professionals, we moeten gefaciliteerd en ondersteund worden. Dat gebeurt nu 

onvoldoende door de gemeente (en door betrokken instellingen). Bijvoorbeeld ten aanzien van coördinatie en beheer van 

het Wijkatelier (sleutelbeheer en dagelijkse zaken). Maar ook bijvoorbeeld rond budgetbeheer. Een gebrek aan 

ondersteuning en faciliteiten heeft diverse mensen doen afhaken. Men slaagt er niet in om betrokken instellingen hier een 

rol in te geven.” 

 

“Overlegpartners en gemeente praten veel, maar doen weinig concreets. Bewoners leggen ideeën op tafel, die worden 

omarmd maar vervolgens pakt niemand door.” 

 

“We kiezen als bewonersgroep een bepaalde sturende rol, maar wordt verder overvraagd. We bewaken zelf de eigen 

draagkracht. Teveel werk en soms buiten de competenties. De samenwerking met instellingen en gemeenten valt op dit 

punt tegen omdat zij afwachtend zijn.” 

 

“In Lindenholt is er relatief weinig bewonerskracht. Er is wel belangstelling om actief te worden, maar dan met 

duidelijke ondersteuning vanuit de gemeente.” 

 

Vertegenwoordigers van de gemeente krijgen kritiek van een aantal actieve bewoners, maar volgens andere 

geïnterviewden wordt er door hen “juist vooral in oplossingen gedacht”. Door een betrokkene is de vraag 

opgeworpen of dit wel (letterlijk en figuurlijk) wordt gezien op het moment dat men niet altijd de oplossing 

krijgt die wordt gewenst. De samenwerkingskaders en uitgangspunten lijken in elk geval niet goed 

afgestemd tussen burgers en gemeente(medewerkers). Hierdoor komt verwarring voor over taken, proces en 

uiteindelijke beslissingsbevoegdheid. 

 

Bevlogenheid verdwenen 

In bepaalde fasen werkten er bevlogen, betrokken mensen vanuit de gemeente en instellingen mee (o.a. de 

kwartiermaker). Sinds deze uit het proces verdwenen zijn ervaren geïnterviewden een andere sfeer en een 

terughoudende opstelling van zowel gemeente als betrokken instellingen. In hun ervaring lijkt een goede 

samenwerking daarom vooral in personen te zitten. 

 

Lange doorlooptijden 

Bewoners ervaren rond het realiseren van pand, bemensing en activiteiten lange doorlooptijden. Dat, in 

combinatie met onduidelijkheden en verschillen in rolopvatting, een smalle basis van bewonersbezetting en 

aarzelingen bij initiatiefnemers maakte toekomst van de bewonersparticipatie hier onzeker. Ook rond 
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concrete initiatieven zijn er aarzelingen. Door combinatie van factoren wordt er een “neerwaartse richting” 

van het Wijkatelier ervaren. 

 
“Het wordt als een drempel ervaren dat het hele proces erg lang heeft geduurd en duurt. Al een paar jaar geleden is er een 

overleg met de toenmalige wijkmanager gestart. Zijn vertrek is als een herstart ervaren.” 

 

“Een struikelblok in de samenwerking is dat de betrokken burgers een bepaalde visie hebben en dingen snel geregeld 

willen hebben. De gemeente als gebouwexploitant voert alleen niet klakkeloos uit wat men wenst, de discussie over de 

noodzaak wordt aangegaan, er wordt naar alternatieve oplossingen gekeken. Als het idee wel in uitvoering wordt 

genomen moet er gekeken worden of het budget is, en is er een doorlooptijd qua proces.” 

 

“Het Wijkatelier ontwikkelt zich nu mogelijk in neerwaartse richting. Vertrek van de coördinator, onduidelijkheden 

over samenwerking tussen bewoners onderling. Communicatie en leiding ontbreken. Daarnaast is de problematiek van 

parkeren, omwonenden ervaren overlast. Mijn organsiatie heeft een goede naam hoog te houden, vandaar de aarzeling 

om hier verder te gaan. Op een andere locatie is al wat opgebouwd.” 

 

Onduidelijkheden over voortgang 

Voor bewoners zijn besluitvormingsprocessen binnen de gemeente onduidelijk. Zij ervaren onzekerheid en 

onduidelijkheid over de voortgang van bepaalde zaken. Zo is men niet op de hoogte van het precieze 

besluitvormingsproces en de kansen rond een tweedehands kledingwinkel in het Wijkatelier. 

 
“Er is een vergunning/vrijstelling aangevraagd voor een kledingwinkel. Ik ervaar geen echte duidelijkheid over het 

proces en over de kansen. Het is nu heel lastig om in te schatten wat er besloten gaat worden en wanneer. Ik heb 

tussentijds overigens wel enige informatie van de wijkmanager en VSA gekregen. Het proces wacht nu op de beslissing 

van de gemeente, en op ontwikkelingen rond protesten van omwonenden.” 

 

Drempel of uitleg over verantwoordelijkheid? 

Sommige geïnterviewden ervaren drempels vanuit de gemeente rond concrete initiatieven en activiteiten. 

Bijvoorbeeld regels rond een feestje met alcohol, hygiëneregels rond koken, en beperkingen vanuit het 

bestemmingsplan. Er is weinig zicht bij bewoners op de oplossingen die de gemeente biedt, men ervaart 

vooral de problemen. Er zijn echter ook andere ervaringen, waarbij dialoog en heldere uitleg voor begrip en 

inzicht zorgden. 

 
“De gemeente heeft hier allerlei stappen in gezet om bewoners te faciliteren. Zo is een servieslijn aangeboden om hygiëne 

te verbeteren. Ook worden de risico’s benoemd en wordt er meegedacht doordat er een beheerder aanwezig is bij concrete 

activiteiten.” 

 

“We ervaren drempels vanuit de gemeente (…). Er is weinig zicht op oplossingen.” 
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3. Wijkfabriek Wolfskuil 

Tenslotte de derde casus. We geven informatie over een ontmoetingsplaats en werkplek in oprichting in de 

wijk Wolfskuil. Wie zijn betrokken bewoners, wat drijft hen? Ook hier vatten we de ervaringen van 

initiatiefnemers rond actief burgerschap in Nijmegen samen onder de noemer succesfactoren en 

belemmeringen. 

3.1 Beschrijving initiatief 

Wijkfabriek Wolfskuil 

 

In Nijmegen-West nemen bewoners en ondernemers initiatief in de vorm van Wijkfabriek Wolfskuil, die nog 

in oprichting is.  

 Het doel van stichting Wijkfabriek is het bevorderen van de participatie en leefbaarheid in de wijk en de 

sociale stijging van kwetsbare buurtgenoten. 

 Hiertoe krijgt de Wijkfabriek drie hoofdfuncties: een ontmoetingsplaats voor buurtgenoten door 

(bescheiden) horeca, een werkplek voor de groeiende groep zzp’ers in de wijk en een 

laboratoriumfunctie door initiatieven uit de wijk te faciliteren. Ook gaat de wijkfabriek zaalhuur 

aanbieden, bijvoorbeeld voor het geven van workshops. 

 Een uitdaging voor de Wijkfabriek is het zowel interesseren van de hoogopgeleide nieuwkomers in 

Wolfskuil als de bewoners die de wijk van oudsher bevolken.  

Enkele kenmerken uit het verloop: 

 De Wijkfabriek is voortgekomen uit het bundelen van verschillende wijkinitiatieven die naast elkaar 

liepen. Allereerst was daar het hobbycentrum, dat steeds meer initiativen uit de wijk ondersteunde. 

Daarnaast hadden corporatie Portaal en Gemeente Nijmegen buurtbewoners gevraagd bij wat voor 

initiatieven Wolfskuil gebaat zou zijn. Hieruit is (onder meer) Ondernemend Wolfskuil voortgekomen; 

een samenwerkingsverband van de groeiende groep zzp’ers in de wijk. Een plek om bij elkaar te komen 

was gewenst. Ook bij andere wijkbewoners bestond de behoefte aan een ontmoetingsplek. Zo ontstond 

het idee om wijkonderneming de Wijkfabriek op te zetten. 

 Vanaf 2011 richtte de Wijkfabriek zich voor huisvesting op wijkcentrum de Driesprong. In het najaar van 

2013 werd duidelijk dat het pand definitief niet voor gebruik door de Wijkfabriek beschikbaar kwam. 

Voor veel betrokkenen was dit demotiverend, ook vanwege de lange tijdspanne voor dit duidelijk werd. 

Een aantal betrokkenen haakte af.  

 Desondanks bleven de uitgangspunten van het project overeind en werden de pijlen gericht op twee 

slooppanden die grenzen aan het hobbycentrum aan de Nieuwe Nonnendaalseweg. Deze panden 

worden door Portaal ter beschikking gesteld en worden in 2016 gesloopt4.  

 Onder de vlag van de Wijkfabriek zijn al activiteiten uitgevoerd, zoals het Zomaarfestival en een 

Wijkdeeldag.  

 Begin 2015 heeft de gemeente het project subsidie verleend en is de verbouwing van de panden aan de 

Nieuwe Nonnendaalseweg aanstaande.  

 

 

                                                           

4 De Wijkfabriek gaat op een tijdelijke plaats van start om de vaart in het project te houden. Naar een blijvende accommodatie wordt 

gezocht. Bij de verbouwing wordt hiermee rekening gehouden door onder meer het installeren van een mobiele keuken die kan 

worden meegenomen naar een definitief pand.  
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3.2 Actieve burgers 

Eerder is beschreven hoe de Wijkfabriek is voortgekomen uit het bundelen van verschillende 

wijkinitiatieven. Betrokken inwoners zijn dan ook afkomstig uit verschillende hoeken; bijvoorbeeld vanuit 

het hobbycentrum of Ondernemend Wolfskuil. Het merendeel van de betrokken bewoners betreft 

hoogopgeleide nieuwkomers, sommigen met contacten met laagopgeleide wijkbewoners. Het gaat zowel om 

werkenden als gepensioneerde mensen. De initiatiefnemers voelen zich betrokken bij de wijk en zetten zich 

vaak ook op andere manieren in voor de wijk (bijvoorbeeld in de Wijkraad). De Wijkfabriek streeft ernaar 

om mensen met diverse achtergronden te betrekken. 

 

Een drijfveer die veel betrokkenen delen is de wens om de wijk beter en socialer te maken, en de overtuiging 

hieraan een bijdrage te kunnen leveren vanuit de eigen vaardigheden. Ook willen zij als belanghebbende 

(betrokken bewoner bij de buurt en soms ook ZZP-er) een hand hebben in hun eigen leefomgeving. Na de 

eerste activiteiten die onder de vlag van de Wijkfabriek zijn gehouden hebben meer wijkbewoners 

aangegeven iets voor de Wijkfabriek te willen doen. Het gaat dan nog altijd om hoogopgeleiden.  

  
“Binnen het project wordt uitgedragen dat we zo veel mogelijk bewoners willen betrekken die vanuit hun eigen 

achtergrond kijken en een bijdrage leveren”.  

 

“We willen binnen de diversiteit van de wijk komen tot wat ons verbindt en komen tot een agenda voor onze eigen 

leefomgeving”.  

 

De samenwerking tussen de initiatiefnemers kent soms moeilijkheden, zo blijkt uit interviews. Iedere 

initiatiefnemer brengt iets anders mee, wat voor tegenstellingen kan zorgen. Zo is er de tegenstelling van de 

diplomatieke onderhandelaar en de kritische doener, waarbij de ‘doener’ de ‘diplomaat’ wel eens “wollig” 

vindt. Soms is niet duidelijk waar anderen mee bezig zijn of worden afspraken niet nagekomen. Dergelijke 

dingen komen vervolgens aan bod in een overleg, maar omdat het om vrijwilligers gaat is het moeilijk elkaar 

ergens op aan te spreken. Een bespreking levert daarom niet altijd meer duidelijkheid op.  

Figuur 5: Panden waarin de Wijkfabriek Wolfskuil wordt gerealiseerd, met daarachter complex ‘De Hobby’ 
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3.3 Ervaren succesfactoren 

Inwoners ervaren welwillendheid en steun 

De houding van de gemeente wordt over het algemeen positief beoordeeld. De initiatiefnemers ervaren 

steun en welwillendheid bij betrokken ambtenaren. Men benoemt positieve ervaringen. Verder stelde men 

het bezoek van de burgemeester en enkele wethouders op prijs; hieruit bleek betrokkenheid. 

 
“Over het algemeen is wijkmanagement een herkenbare partner en goed benaderbaar”.  

 

“Wijkmanagement stelt zich actief en meedenkend op en laat ruimte aan de bewoners. Bij vragen over regelgeving is de 

hulp goed. De wijkmanager heeft een groot netwerk dat hij voor de Wijkfabriek wil inzetten”.  

 

Bewoners hebben het gevoel dat hun inzet op waarde wordt geschat en wordt gewaardeerd. Ook wordt 

zorgvuldig omgegaan met hun belangen. Zo waardeerden betrokkenen dat de wethouder correct is 

teruggekomen op het lager uitvallen van een subsidie. De meeste initiatiefnemers vinden de opstelling van 

de gemeente over het algemeen dus positief. Verbeterpunten betreffen vooral de uitvoering. Dat wordt 

duidelijk in de volgende paragraaf. 

3.4 Ervaren belemmeringen en verbeterpunten 

Meer daadkracht gemeente gewenst 

Er zijn ook kritische geluiden hoorbaar als het gaat om de houding van de gemeente: deze kan zich 

solidairder tonen door sterker voor het project te staan. Dit zou vanuit een ‘schakelfunctionaris’ tussen 

inwoners en gemeente kunnen gebeuren. Als voorbeeld wordt het (in de beleving van bewoners) traag 

verkrijgen van een vergunning genoemd; hier zou druk achter gezet moeten worden. Opmerkelijk is dat 

binnen de gemeente juist extra inzet is gepleegd op werkafspraken en prioriteit rond het te starten 

vergunningtraject. Ook is bewoners een directe hulplijn aangeboden. 

 
“De gemeente is de machtigste partij die bij de Wijkfabriek betrokken is. Het is leuk als je verzekerd bent van de steun 

van je grote broer. Die steun is nu een beetje lauw.” ”De gemeente zou regelmatig moeten aanschuiven bij overleggen. 

Ook kunnen de wijkmanager en Portaal een column schrijven in de Wijkfabriek krant. Dat laat betrokkenheid zien.” 

 

Het initiatief is van de bewoners 

Bij aanvang van het project is door de gemeente een professionele kickstarter aangesteld die ervaring had 

met het opzetten van sociale projecten. De initiatiefnemers waardeerden het idee van een kickstarter maar 

hadden het initiatief eerder terug willen krijgen. Ook is onbegrip over waarom deze opdracht niet lokaal is 

gegund. De kickstarter kwam namelijk uit Den Haag.  

 
“We hadden het idee dat hij op zijn informatie bleef zitten, bijvoorbeeld over onderhandelingen met Vastgoed. Hij wilde 

het project niet uit handen geven terwijl het bestuur er klaar voor was om het over te nemen. Op een gegeven moment 

vonden we zijn input ook niet concreet; hij schreef bijvoorbeeld wollige rapporten. Wij vinden dat dit ten koste is 

gegaan van tijd en geld.” 

 

Deze situatie heeft er echter niet voor gezorgd dat de betrokkenen het gevoel kregen dat hun kennis en 

kunde niet op waarde werden geschat. Zoals gezegd waren zij blij met het idee van een kickstarter. Maar op 

de uitvoering hadden zij wel een en ander aan te merken.  

 

Coulance bij regels rond horeca 

Verschillende betrokkenen ervaren het als een gemis dat Wolfskuil nauwelijks horecagelegenheden heeft 

waar bewoners elkaar tegen het lijf kunnen lopen. Dit maakt dat het horeca-initiatief van de Wijkfabriek 

breed wordt gedragen in de wijk en zou bijdragen aan het welslagen van het project. De horeca-functie van 
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de Wijkfabriek mag echter niet te uitgebreid zijn. Gezien het gebrek aan horeca-gelegenheden in de wijk 

zouden de initiatiefnemers graag meer coulance zien.  

 

Belemmeringen in de uitvoering: onduidelijkheid 

Een aantal zaken dat volgens bewoners voor verbetering vatbaar was, had te maken met een gebrek aan 

duidelijkheid. Zo verliep de samenwerking rond het zoeken naar accommodatie niet altijd goed. Voor de 

betrokken bewoners was niet altijd duidelijk wat er gaande was. Omdat er verschillende geluiden uit de 

gemeente kwamen was het standpunt onduidelijk. Wel was met de betrokken medewerkers goed te praten. 

Het afketsen van de Driesprong wordt door sommige bewoners nog altijd als een gemiste kans gezien. 

  
“De onduidelijkheid rond de Driestroom was de grootste belemmering voor het project. Dat ligt niet alleen bij de 

gemeente; wellicht hadden wij van de Wijkfabriek ons eerder op een andere mogelijkheid moeten richten. Maar de 

gemeente moet zich ook realiseren dat procedurele tegenslagen voor betrokken inwoners niet zo bekend zijn als voor 

ambtenaren en wat dergelijke tegenslagen doen met het enthousiasme.” 

 

Andere zaken waarbij onduidelijkheid een probleem was, was het lager uitvallen van een subsidie. Zoals 

eerder vermeld is hierop wel correct teruggekomen door de wethouder. Verder verloopt de eerder 

genoemde vergunningaanvraag volgens bewoners traag. Het is hen niet duidelijk waaróm dat zo is, zij 

maakten geen gebruik van het aanbod direct contact op te nemen met een procesmedewerker van de 

gemeente. Een grotere handelingssnelheid wordt op prijs gesteld, ondanks de interne stroomlijning binnen 

de gemeente in deze casus, zodat betrokkenen bij de Wijkfabriek weten waar ze aan toe zijn. Maar ook 

transparantie zou de situatie voor de initiatiefnemers verbeteren.  

 
“Waarom vordert die vergunningaanvraag niet? Het is onduidelijk wat er gebeurt. Gaat er iets mis tussen de afdelingen? 

De gemeente is een black box; het is onduidelijk wat zich intern afspeelt.” 

 

Het belang van transparantie 

Gezien de (zojuist beschreven) onduidelijkheden zouden de initiatiefnemers graag meer transparantie zien. 

Waar is de gemeente mee bezig, wat is daar voor nodig, wat zijn de risico’s? Dit helpt bij het managen van 

verwachtingen naar inwoners die graag aan de slag willen. Sinds het afketsen van de Driesprong merken de 

initiatiefnemers dat (sommige) bewoners sceptisch zijn over de realisatie van het project. Inzicht in waar wel 

of niet op kan worden gerekend is daarom belangrijk.  

 

Daarnaast zien de betrokkenen transparantie als manier om met de gemeente als machtiger partner tot een 

gelijkwaardige samenwerking te komen. De gemeente kan zo de noodzakelijke zorgvuldigheid bewaren 

terwijl bewoners weten wat er gaande is.  

 
“De gemeente is welwillend als het gaat om coproductie als de Wijkfabriek. Maar de relatie tussen gemeente en inwoner 

is hiërarchisch. Ambtenaren moeten zorgvuldig omgaan met verzoeken van bewoners en pas toezeggingen doen als ze 

ergens zeker van zijn. Dat is begrijpelijk. Transparantie over wat er gaande is zorgt ervoor dat er toch op gelijkwaardig 

niveau kan worden samengewerkt. De gemeente kan dan nog altijd zorgvuldig te werk gaan en voor bewoners is 

duidelijk waar ze aan toe zijn.” 
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4. Algemene lessen en leerpunten 

Gemeenten doen een steeds groter beroep op bewoners, bedrijven en organisaties om mee te denken en mee 

te doen aan allerlei zaken en taken die voor de stad belangrijk zijn. Zij willen meer ruimte geven aan 

initiatieven en energie uit de samenleving. Doelen daarbij zijn bijvoorbeeld het creëren van draagvlak, 

ontsluiten van kennis, verhogen van kwaliteit en legitimiteit en het reduceren van kosten. 

De context van de onderzoeksopdracht is een blik van buiten naar binnen. Dit om het zoekproces rond actief 

burgerschap en burgerparticipatie voor gemeente en bewoners te verhelderen. Binnen de gemeente kan dit 

soort casuïstiek op allerlei manieren besproken worden (bijvoorbeeld spiegelgesprekken, ‘follow-up-

besprekingen’,  themabijeenkomsten). Wat zijn nu de algemene lessen vanuit de opgetekende ervaringen 

van burgers rond drie Nijmeegse participatietrajecten? Welke leerpunten zijn van belang voor de 

gemeentelijke organisatie? 

 

In 2014 zijn vanuit bestudeerde trajecten (Openbare ruimte-PlantJeVlag, buurttuin GFT De Mix, WMO-pilot 

Noorderstroom) verschillende leerpunten benoemd5. Vooral in relatie tot duidelijkheid over kaders, 

wederzijdse verwachtingen en de rol van de gemeente(medewerkers). De nu voorliggende casuïstiek in 2015 

bevestigt en onderstreept deze algemene lessen vanuit de opgetekende ervaringen van burgers nog eens. 

Ook zijn er enkele aanvullingen en nieuwe accenten. Al met al zijn er vanuit de opgetekende ervaringen 

lessen te trekken rond: 

1. de rollen van partijen en hun wederzijdse verwachtingen (helderheid en overeenstemming); 

2. de opstelling van ambtenaren (open en constructief); 

3. transparantie als voorwaarde voor een gelijkwaardige samenwerking (aandachtspunten samenwerking). 

 

Uit de ervaringen van burgers in 3 casussen kwamen in 2014 de volgende leerpunten naar voren: 

a. De kaders rond een maatschappelijk initiatief moeten vooraf goed duidelijk zijn voor zowel burgers als 

gemeente(medewerkers). Dit voorkomt verwarring over taken, proces en uiteindelijke beslissingsbevoegdheid. 

b. Het is belangrijk in de samenwerking met bewonersgroepen vanuit de gemeente de wederzijdse verwachtingen 

expliciet te maken en goed te managen. 

c. Bewoners vragen van het gemeentepersoneel vooral een faciliterende rol, vanuit een basishouding van meedenken en 

meedoen. Daarbij is het van belang dat de ambtenaar kan werken vanuit een gevoel van veiligheid, om ruimte te kunnen 

geven en risico’s te (mogen en kunnen) nemen. 

d. Een coöperatief en proactief aanspreekpunt binnen de gemeente wordt door bewoners op prijs gesteld. Een vaste 

samenwerkingspartner die de doorgeleiding en afstemming binnen de gemeente voor rekening neemt. 

e. De gemeente kan bepaalde ondersteunende faciliteiten structureler aanbieden. Te denken valt aan expertise rond het 

oprichten van een bewonersorganisatie of het aanbieden van technische kennis. 

Duidelijke rollen en wederzijdse verwachtingen betrokken partijen 

Nogmaals is naar voren gekomen dat het aanwezig zijn, of juist ontbreken van een gezamenlijk vertrekpunt 

(gericht op allerlei kaders, wijkbelangen en draagvlak) cruciaal kan zijn voor het verloop van 

participatietrajecten. Belangrijk is helderheid -en het liefst overeenstemming- over de rol van de gemeente én 

de betrokken bewoners(groep), zodat een gezamenlijk beeld en correct verwachtingspatroon ontstaat.  

Uit de bekeken casussen blijkt dat maatschappelijke initiatieven organische processen zijn, waarbij alle ins en 

outs niet altijd bij betrokkenen bekend zijn. Belangrijk in participatietrajecten is daarom dat de kaders vooraf 

goed duidelijk zijn voor burgers en gemeente(medewerkers). Dit voorkomt verwarring over taken, proces en 

                                                           

5 Ervaringen rond participatie-initiatieven. Actieve Nijmegenaren over succesfactoren en belemmeringen, maart 2014, Gemeente 

Nijmegen, bureau Onderzoek en Statistiek. 
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uiteindelijke beslissingsbevoegdheid. Aan het geven van medewerking aan een initiatief in de stad kunnen 

risico’s zitten. Vooral wanneer kaderzaken als budget, ureninzet en regels niet (volledig) bekend, helder of 

geaccepteerd zijn. 

 

Het is belangrijk in de samenwerking met bewonersgroepen vanuit de gemeente de wederzijdse 

verwachtingen expliciet te maken en goed te managen. Burgers vertonen soms een eisende, redelijk passieve 

houding, in een klassieke pose. Het is dan zaak als gemeente duidelijk startkader en verwachtingenpatroon 

aan te geven en te bespreken: verwachtingenmanagement. Een optie is het oppakken van een actieve(re) of 

sturender rol, die verder gaat dan die van ondersteunende partner. Of juist duidelijk communiceren dat je 

dit niet gaat doen. Het is lastig om hierin een generieke houding te bepalen, maatwerk ligt voor de hand 

(inspelen op de kracht van bewoners). Het is goed om mee te gaan in de energie van bewoners, maar wel 

duidelijk te zijn tijdens een aantal tussentijdse evaluatiemomenten. Van belang zijn het concreet maken van 

rollen, investeren in vertrouwen tussen partijen en het herbevestigen van gemaakte afspraken. 

Open en constructieve opstelling van ambtenaren 

Uit de casussen komt naar voren dat gelijkwaardigheid tussen bewoners en professionals een duidelijke 

succesfactor kan zijn. Bewoners ervaren graag een open, ruimtegevende en constructieve opstelling van 

ambtenaren. Door bijvoorbeeld ideeën uit te werken en consequenties van keuzes laten zien. Dat zijn 

succesfactoren die we in Nijmegen terugzien. Vooral als er drempels zijn (bijvoorbeeld wet- en regelgeving) 

vragen burgers flexibiliteit, goede uitleg en voortgangsmeldingen over processen (zoals behandeling van 

vergunningen). Investeren in een voortdurende dialoog in plaats van het laten ontstaan van een ‘black box’.  

 

Van gemeentepersoneel wordt minimaal een faciliterende rol gevraagd (vaak meer), vanuit een 

basishouding van meedenken en meedoen. Om zo de vrijwillige inzet en initiatieven van burgers verder te 

helpen. Soms lopen dingen vanzelf, zonder enige bemoeienis van de gemeente, in andere gevallen is er 

ondersteuning, advies of geld nodig. Burgers worden daarbij nu meestal geconfronteerd met 

‘trajectbegeleiders’ (zoals wijkmanagers of wijkbeheerders) of medewerkers van specifieke afdelingen. De 

vooruitgeschoven gemeentemensen zitten in de ervaring van de geïnterviewden vaak goed in deze rol, maar 

niet altijd. En, dieper in de organisatie wordt het voor bewoners moeilijker. Daarmee zet de gemeente niet 

een consequent beeld neer naar bewoners toe, en wekt soms verkeerde verwachtingen. Het is belangrijk dat 

gemeentepersoneel dat in direct contact staat met bewoners meegaat in de beweging van actief burgerschap. 

Rond deze basishouding is het van belang dat de ambtenaar kan werken vanuit een gevoel van veiligheid, 

om ruimte te kunnen geven en risico’s te (mogen en kunnen) nemen. 

 

Naast de gemeente zijn er diverse ondersteuningsorganisaties en maatschappelijke instellingen actief in de 

stad. Ook van hen verwachten de geïnterviewden een andere basishouding en werkwijze, waarbij meer 

ruimte en faciliteiten worden gegeven. Als gemeente hebben we daar grip op bij de opdrachtverstrekking. 

Tempo en transparantie belangrijk voor een gelijkwaardige samenwerking 

Het is belangrijk dat er transparantie en communicatie is over de stappen die de gemeente (al dan niet 

intern) gaat zetten. In meerdere casussen komen onduidelijkheden over processen naar voren: wat is er 

gaande rond accommodaties, subsidieaanvragen, (omgeving) vergunningen? Het duurt onze burgers te 

lang. Zij zien graag een hogere handelingssnelheid of transparantie over belemmeringen. De gemeente kan 

op dit punt winst halen door het managen van verwachtingen en door een gelijkwaardige samenwerking (in 

plaats van hiërarchie of ‘machtige partner’). Gelijkwaardigheid tussen bewoners en professionals is eerder 

benoemd als succesfactor voor een participatietraject.  

 



Ervaringen rond participatie-initiatieven,  meting 2 - 24 

 

Figuur 6: Informatiebord in Wijkcentrum ’t Hert 

Er zijn met verschillende afdelingen uiteenlopende ervaringen, wat opvalt is dat initiatiefnemers (te) veel 

contact met de gemeentelijke systeemwereld hebben. Wellicht is het een optie om een specifieke schakel 

tussen gemeente en bewoners in te stellen. De evaluatie van 2014 leerde dat een coöperatief en proactief 

aanspreekpunt binnen de gemeente door bewoners op prijs wordt gesteld. Deze vaste 

samenwerkingspartner neemt de doorgeleiding en afstemming binnen de gemeente voor rekening. Deze 

partner als centraal aanspreekpunt kan ook de continuïteit (steeds dezelfde personen, alle informatie 

centraal) waarborgen; ook dit is iets wat de geïnterviewde bewoners op prijs stellen. Ook kan de gemeente 

bepaalde ondersteunende faciliteiten structureler aanbieden. Te denken valt aan expertise rond het 

oprichten van een bewonersorganisatie of het aanbieden van technische kennis. 

 

De onderlinge samenwerking tussen bewoners loopt niet altijd vanzelfsprekend goed. Wat vaak terugkomt 

is het verschil tussen denkers en doeners en een gebrek aan continuïteit en uitvoerend kader. Het helpt om 

vanuit en brede wijkbijeenkomst te starten (draagvlak, richting). Daarnaast lijkt de beschreven CONSENT-

methode (casus buurtpark Tollensstraat-Thijmstraat) kansrijk voor bijvoorbeeld ontwerpgerichte, concrete 

participatietrajecten (openbare ruimte). Deze werkvorm geeft voordelen op het terrein van voortgang, 

samenwerking en draagvlak. 

 

Een situatie waarin transparantie gewenst blijkt, betreft het inschakelen van (externe) expertise: er zijn vaak 

twijfels bij bewoners over de meerwaarde of over wat deze professionals wel of niet moeten doen. Daarnaast 

heeft men een voorkeur voor het inschakelen van lokale mensen. Bewoners kunnen bij de keuze, taken en 

reikwijdte van externe bureaus betrokken worden.  


