
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennisdossier 3:  
 

 

Burgerprojecten in zorg en welzijn 



2 
 

Inhoudsopgave 

 

 

Deel 1 - De inhoud 

1. Wat zijn burgerprojecten?……………………………… ………………………………. 4 

2. De rol van burgerprojecten wordt steeds groter .....................................................  5 

3. Wat zijn typische kenmerken van burgerprojecten? .... ……………………………… 6 

4. Succes- en faalfactoren van burgerprojecten .........................................................  7 

5. Tips voor Wmo-raden en belangenbehartigers ......................................................  8 

 

Deel 2 - Praktijkvoorbeelden en literatuur 

1. Praktijkvoorbeelden ................................................................................................  10 

2. Literatuur .................................................................................................................  16 

 

 

Auteurs 

 

 

 

 

Henk Beltman 

 

 

 

 MOVISIE, Karin Sok en Anne Lucassen 

 

 

 

 

Vilans, Theo Royers 

 

 

 

 
Over ‘Aandacht voor iedereen’ 
Het programma ‘Aandacht voor iedereen’ heeft als doel het toerusten van Wmo-raden en 
belangenbehartigers. Een onderdeel van het programma is het beschikbaar stellen van goede 
voorbeelden uit de praktijk, waarmee Wmo-raden hun adviesrol beter kunnen vervullen bij 
beleidsontwikkeling van gemeenten. De landelijke kennisinstituten MOVISIE en Vilans verzamelen en 
verrijken deze voorbeelden in samenwerking met twee kennismakelaars van het programma. De 
themadossiers die hieruit ontstaan, worden via de communicatiekanalen van het programma en de 
websites van MOVISIE en Vilans beschikbaar gesteld. Er zullen naar verwachting zeven themadossiers 
worden ontwikkeld over diverse onderwerpen. 
 
Meer informatie is te verkrijgen bij de kennismakelaars Nienke van der Veen 
(nvanderveen@programmavcp.nl) en Henk Beltman (henkbeltman@zorgbelanggelderland.nl) en op de 
websites www.movisie.nl en www.vilans.nl. 
 

http://www.google.co.uk/imgres?imgurl=http://www.street-work.net/files/Image/images%20news/logo-movisie.jpg&imgrefurl=http://www.street-work.net/en/news/movisie-cseyhp-combating-youth-homelessness.html&usg=___8V6OeLNz7hCSMHEL03Z2LQG45k=&h=235&w=236&sz=14&hl=en&start=1&zoom=1&tbnid=pB6JlZ1CafrYMM:&tbnh=109&tbnw=109&ei=V6vpT8GDEszq8QPKzZTJDQ&prev=/search?q=logo+movisie&um=1&hl=en&tbm=isch&um=1&itbs
mailto:nvanderveen@programmavcp.nl
mailto:henkbeltman@zorgbelanggelderland.nl
http://www.movisie.nl/
http://www.vilans.nl/
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Samenvatting 

 

Dit kennisdossier gaat over burgerprojecten in zorg en welzijn. Het kennisdossier bestaat uit twee delen. In 

het eerste deel gaan we inhoudelijk in op wat burgerprojecten in zorg en welzijn zijn en waarom zij belangrijk 

zijn in de huidige ontwikkelingen. Vervolgens schetsen we een aantal kenmerken van burgerprojecten en 

beschrijven we succes- en faalfactoren. Ten slotte geven we suggesties aan Wmo-raden over hoe om te 

gaan met burgerprojecten.  

In het tweede deel wordt een aantal voorbeelden van burgerprojecten beschreven en geven we meer 

informatie over interessante publicaties, artikelen en websites. 
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Deel 1 - De inhoud 

 
1. WAT ZIJN BURGERPROJECTEN? 
 

In het domein van zorg en welzijn vinden verschillende ontwikkelingen en innovaties plaats om de 

zelfregie van burgers te vergroten. Professionals krijgen nieuwe methoden aangereikt, zoals sociale 

netwerk strategieën om het sociale netwerk van burgers meer in te zetten en het grote 

innovatieprogramma Welzijn Nieuwe Stijl. In dat kader is er ook logischerwijs steeds meer ruimte en 

aandacht voor burgerprojecten. Deze burgerprojecten moeten waar nodig worden ondersteund en 

gefaciliteerd door de gemeenten. In dit kennisdossier zoomen we daarom in op wat burgerprojecten 

zijn en wat u als Wmo-raad hier in kan betekenen.  

 

Wat zijn burgerprojecten precies? Wat valt hieronder en wat is het vooral niet? Er zijn namelijk veel 

verschillende definities van burgerinitiatieven en projecten. In dit kennisdossier hebben we het over 

burgerprojecten in zorg en welzijn. 

 

 

 

Wat verstaan we onder een burgerproject? 

Een gezamenlijk, georganiseerd initiatief van burgers met als doel het inzetten van de krachten en talenten 

van burgers voor het realiseren van veranderingen in de samenleving. Dit gebeurt door het verbeteren van 

de leefbaarheid van een wijk of dorp, het vernieuwen van het aanbod van zorg en welzijn of het stimuleren 

van het meedoen aan de samenleving van mensen zonder en met een beperking.  

Voorbeelden van burgerprojecten in zorg en welzijn zijn: een zelfregiecentrum, een wijkcentrum dat wordt 

overgenomen door buurtbewoners en een ouderinitiatief van ouders met een verstandelijk gehandicapt 

kind. 

 

Wat verstaan we niet onder een burgerproject? 

 Een innovatief project van een gemeente, welzijns- of zorgorganisatie waarbij burgers zijn betrokken, 

is geen burgerproject, omdat het initiatief bij de professionele organisatie ligt.  

 Vormen van lotgenotencontact vallen niet onder het begrip burgerprojecten. Het verschil met 

lotgenotencontact is dat hierbij wederzijdse (h)erkenning centraal staat, terwijl een burgerproject als 

doel heeft het inzetten van de krachten en talenten van burgers voor het realiseren van 

veranderingen in de samenleving. 

 Het versterken van medezeggenschap van burgers in de gemeente is geen burgerproject, ook al 

wordt dit vaak burgerinitiatief genoemd. Medezeggenschap is namelijk een vorm van 

beleidsparticipatie, gericht op inspraak in beleidsvorming. Het verschil met een burgerinitiatief is 

klein, want een burgerinitiatief is een verzamelwoord voor allerlei initiatieven van burgers. Een 

burgerproject is herkenbaar projectmatig en in die zin als het ware een systematisch burgerinitiatief. 

Waarom dit kennisdossier?  

In het kader van het programma ‘Aandacht voor iedereen’ heeft dit kennisdossier over burgerprojecten in 

zorg en welzijn een praktisch doel. Het programma ‘Aandacht voor iedereen’ wil Wmo-raden informeren over 

burgerprojecten, omdat het voorbeelden zijn van initiatieven waar burgers eigen verantwoordelijkheid nemen 

en maatschappelijk participeren. Dit is een belangrijk doel van de Wmo. Het is belangrijk dat Wmo-raden 

hiervan kennis nemen en zelf verbinding kunnen leggen met burgerinitiatieven in de gemeente. De Wmo-

raden kunnen zelfs dit soort projecten stimuleren in hun advisering naar de gemeenten over de verdere 

ontwikkeling van de Wmo. 
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Dit kennisdossier is als volgt opgebouwd. In het eerste deel starten we met een korte schets van de 

maatschappelijke context. Vervolgens gaan we in op de kenmerken van burgerprojecten en beschrijven we 

een aantal succes- en faalfactoren van een burgerproject. Ten slotte worden suggesties gegeven aan Wmo-

raden over hoe om te gaan met burgerprojecten.  

In het tweede deel wordt een aantal voorbeelden van burgerprojecten beschreven en geven we meer 

informatie over interessante publicaties, artikelen en websites. 

 

 

2. DE ROL VAN BURGERPROJECTEN IN ZORG EN WELZIJN WORDT STEEDS GROTER 
 

Anno 2012 is er sprake van een duidelijke opkomst van en aandacht voor burgerprojecten. Drie 

ontwikkelingen liggen ten grondslag aan de opkomst van burgerprojecten:  

 de herijking van taken tussen de samenleving en de staat  

 de druk op de leefbaarheid van sommige dorpen en wijken 

 de emancipatie van de cliënt tot burger. 

 

We leven in een tijd waarin de taakverdeling tussen de samenleving en de staat ter discussie staat. Er is 

sprake van een terugdringing van de verzorgingsstaat en een streven naar herleving van de Civil Society. 

De verzorgingsstaat is namelijk onbetaalbaar gebleken en loopt vast in de bureaucratie van massale, 

ontoegankelijke organisaties. In de laatste jaren wordt dan ook meer eigen verantwoordelijkheid gevraagd 

van burgers. Ook de Wmo is hier op gericht. Een doelstelling van de Wmo is het vergroten van de 

zelfredzaamheid, eigen kracht en maatschappelijke participatie van burgers. In dat licht wordt een groter 

beroep gedaan op mantelzorgers en worden mensen gestimuleerd een bijdrage te leveren aan de 

maatschappij door vrijwilligerswerk. Burger- en cliëntenparticipatie staan volop in de belangstelling van 

zowel overheden als professionele organisaties. 

 

In de tweede plaats willen burgers steeds meer verantwoordelijkheid voor de eigen leefomgeving op zich 

nemen. Dat geldt zowel voor het platteland als voor wijken in grote steden. In sommige plattelandsgebieden 

is sprake van krimp. Dat wil zeggen dat door de vergrijzing en ontvolking het aantal basisvoorzieningen 

afneemt. Collectieve initiatieven van burgers in de vorm van burgerprojecten kunnen helpen deze gebieden 

leefbaar te houden. Bijvoorbeeld door te voorzien in basisvoorzieningen, zoals het beheer van een 

bibliotheek. In de wijken van grote steden is de ’wijkonderneming’ een relatief nieuw verschijnsel. Hiermee 

nemen burgers initiatieven om de leefbaarheid van hun omgeving te vergroten.  

Er zijn ook diverse kleinere initiatieven, zoals in de Indische Buurt-Noord in Haarlem waar een bewoonster 

activiteiten heeft georganiseerd voor 55+ers zonder subsidie of steun van de gemeente. Deze bewoonster 

bracht in kaart wat er speelde in haar wijk en vroeg bewoners waar zij behoeften aan hadden. Dit versterkte 

gelijk de contacten tussen wijkbewoners. Meer informatie: Jacob Carrière (DOCK-Haarlem), 

jcarriere@dock.nl. 

 

Een derde trend is de toenemende wens van burgers om de regie over het eigen leven te behouden of te 

hervinden. Het persoonsgebonden budget en ouderinitiatieven van ouders van mensen met een 

verstandelijke beperking zijn voorbeelden van deze emancipatiedrang van de cliënt. In de zorg komt een 

begrip als zelfmanagement op. Ondanks innovatieprojecten, zoals het programma Welzijn Nieuwe Stijl, 

blijven sommige instellingen op betuttelende wijze mensen het eigenaarschap van hun leven uit handen 

nemen. Hiertegen verzetten mondige burgers zich.  

 

Kortom, zowel als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen en overheidsbeleid als uit eigen wil, nemen 

burgers steeds meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leven en hun leefomgeving. 

 

mailto:jcarriere@dock.nl
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3. WAT ZIJN TYPISCHE KENMERKEN VAN BURGERPROJECTEN  
 

Een burgerproject moet niet uitputtend in theoretische termen worden beschreven, want het gaat om 

het praktisch nut voor burgers in de dagelijkse praktijk. Onderscheidende kenmerken van 

burgerprojecten zijn bijvoorbeeld organisatievorm en (sub)doelen van burgerprojecten.  

 

Organisatievorm 

Een burgerproject is een zelforganisatievorm door burgers, mogelijk ondersteund door professionals, maar 

het eigenaarschap ligt bij de burgers. Burgers nemen het initiatief voor een project, bepalen de 

doelstellingen, voeren het uit en sturen het aan.  

 

Doel 

Het overkoepelende doel van een burgerproject in zorg en welzijn is het inzetten van de krachten en talenten 

van burgers voor het realiseren van veranderingen in de samenleving. Dit vergroot de zelfregie van burgers, 

zodat zij de zeggenschap over hun eigen leven en leefsituatie kunnen verkrijgen of terugkrijgen. In de 

hoogtijdagen van de verzorgingsstaat namen professionele welzijns- en zorginstellingen veel taken van 

burgers over. Bij een burgerproject nemen burgers het initiatief om de regie over hun eigen leven en 

omgeving terug te krijgen. Dat omvat voor een deel ook het beheer over het publieke domein, zoals een 

bibliotheek of onderhoud van groen in een wijk. 

 

Er zijn drie subdoelen van een burgerproject in zorg en welzijn:  

1. vergroten van de leefbaarheid van wijk of dorp 

2. vernieuwen van het aanbod van welzijn en zorg 

3. bevorderen dat mensen met een beperking kunnen meedoen aan de samenleving. 

 

Vergroten van leefbaarheid van wijk en dorp 

De leefbaarheid van zowel kleine kernen als sommige wijken in grote steden wordt aangetast door 

maatschappelijke ontwikkelingen. Denk aan de ontgroening en vergrijzing in grote delen van Nederland en 

de verloedering van sommige stadwijken. Bewoners nemen echter in die situaties steeds meer de regie in 

eigen handen en zetten initiatieven op die de leefbaarheid weer versterken. Bijvoorbeeld via een 

zorgcoöperatie (in Hoogeloon), het in bewonersbeheer nemen van een bibliotheek (in Vierlingsbeek) en 

wijkondernemingen. 

Het idee van een wijkonderneming is relatief nieuw in Nederland en voert de betrokkenheid van bewoners 

nog verder. Bij een wijkonderneming is de daadwerkelijke exploitatie (en zo nodig het eigendom) van 

particuliere voorzieningen als club- en buurthuizen, speelplaatsen en bibliotheken, in handen van burgers.  

 

Vernieuwen van aanbod van welzijn en zorg 

Burgers zijn soms ontevreden over de kwaliteit van zorg die instellingen verlenen en nemen initiatieven die 

het aanbod van welzijn en zorg vernieuwen. Ze vinden de instellingen te groot, te bureaucratisch en te veel 

afwijken van het gewone leven. Ze nemen daardoor het initiatief om zelf kleinschalige initiatieven te starten 

die aansluiten bij hun wensen. Bijvoorbeeld ouders van kinderen met een verstandelijke beperking die hun 

krachten bundelen en gezamenlijk een zogenaamd ‘ouderinitiatief’ beginnen (interessante websites: 

www.kleinschaligwonen-nh.nl en www.wooninitiatieven.nl). 

Ook in de wereld van de ouderenzorg komen dergelijke initiatieven op gang. Een voorbeeld is het 

woonproject De Volle Aandacht in Sint Pancras, een kleinschalig particulier woonzorghuis voor 

dementerende ouderen. Acht bewoners vormen samen met vaste medewerkers een woongemeenschap 

waar aandacht voor elkaar en het individu centraal staan (www.devolleaandacht.nl). 

 

Bevorderen dat mensen met beperkingen kunnen meedoen aan de samenleving 

Nederland kent een traditie van gespecialiseerde zorg voor mensen met een beperking. Mensen met een 

lichamelijke, verstandelijke of fysieke beperking leefden in aparte instituten en kwamen nauwelijks in contact 

met de samenleving. Onder de noemers van vermaatschappelijking en maatschappelijke participatie 

ontstaan echter steeds meer initiatieven die praktisch bevorderen dat ook zij kunnen meedoen aan de 

http://www.kleinschaligwonen-nh.nl/
http://www.wooninitiatieven.nl/
http://www.devolleaandacht.nl/
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samenleving. In allerlei plaatsen nemen burgers initiatieven om hun gehandicapte medemens te betrekken 

bij maatschappelijke activiteiten.  

Voorbeelden zijn de fenomenen van de Prokkel of G(ehandicapten)teams bij onder andere voetbalclubs. De 

stichting Prokkel heeft als doel het versterken van de maatschappelijke positie van mensen met een 

verstandelijke beperking. Zij doet dat door het stimuleren van prokkels. Dit zijn prikkelende ontmoetingen 

tussen mensen met en zonder een verstandelijke beperking (www.prokkel.nl). 

 

 

4. SUCCES- EN FAALFACTOREN VAN BURGERPROJECTEN 
 
Burgerprojecten zijn relatief nieuw, maar duidelijk in opkomst. Geleidelijk aan wordt helder dat er 

enkele factoren van grote invloed zijn op het slagen of falen ervan. Het is belangrijk dat Wmo-raden 

zicht krijgen op deze factoren om zo te kunnen bepalen of een initiatief kans van slagen heeft en wat 

er nodig is om het te laten slagen. Wmo-raden kunnen met een goed zicht op deze succes- en 

faalfactoren de gemeente beter adviseren.  

 

Maatschappelijke noodzaak 

Een schok of crisis is veelal nodig om burgers tot een burgerproject te stimuleren en om het latente 

burgerschap als het ware te activeren. Die maatschappelijke noodzaak kan bijvoorbeeld zijn het falen van de 

traditionele grote zorginstellingen, sluiting van wijkcentra, zwembaden of bibliotheken door bezuinigingen, of 

krimp van voorzieningen in plattelandsgebieden. Een belangrijke voorziening die verdwijnt, brengt een 

schokeffect teweeg. Dergelijke ontwikkelingen of gebeurtenissen stimuleren dat burgers het initiatief nemen 

om iets te veranderen. Vervolgens zijn ondernemende initiatiefnemers nodig, een zekere mate van 

saamhorigheid, een gemeente die ondersteunt maar niet overneemt en – indien nodig – een heldere relatie 

met een professionele instelling. 

 

Een kern van initiatiefnemers 

Een groep van ondernemende, competente, sociale, initiatiefrijke en daadkrachtige burgers is onmisbaar 

voor het starten en uitvoeren van een burgerproject. Kortom het zijn burgers die assertief zijn, wezenlijk 

gemotiveerd en voorlopen in de ontwikkelingen. Zij willen een voorziening in stand houden voor hun 

medewijkbewoners, de leefbaarheid van hun wijk of dorp vergroten of stimuleren dat mensen met een 

beperking kunnen meedoen aan de samenleving. Deze groep burgers is de ‘eigenaar’ van het project.  

Het risico bestaat echter dat de minder mondige burger niet of nauwelijks bij dergelijke projecten wordt 

betrokken. De scheidslijnen tussen de verschillende groepen burgers in de samenleving kunnen daardoor 

toenemen. Daarnaast blijkt uit verschillende onderzoeken dat burgerinitiatieven vrijwel altijd zijn opgezet 

door hogeropgeleiden. Zo stelt hoogleraar actief burgerschap Eveline Tonkens ook dat een terugtrekkende 

overheid de maatschappelijke ongelijkheid zal vergroten. Zo zal het verschil tussen wijken ook groter 

worden.
1
  

De gemeente heeft daarom tot taak initiatieven van kwetsbare burgers actief te ondersteunen en misschien 

zelfs wel in eerste instantie op te starten, om ze daarna over te dragen aan die zwakkere burgers. Een 

burgerproject vraagt daarnaast veel deskundigheid en tijd van de initiatiefnemers.  

Een andere risicofactor is dat een beperkt aantal mensen het initiatief naar zich toe trekt, waardoor 

spanningen in de groep ontstaan.  

 

Minimum aan gelijke doelstelling en saamhorigheid 

De groep burgers die het betreft, dient een gezamenlijk visie en doel te hebben en het hier onderling eens 

over te zijn. Als die minimale overeenstemming niet bestaat, kan het project snel uit elkaar vallen in 

kibbelende groepjes. Bijvoorbeeld bij een ouderinitiatief van ouders van kinderen met een verstandelijke 

beperking, kunnen verschillen over de juiste vorm van begeleiding, inzet van ouders en woonwensen snel tot 

onenigheid leiden. Zonder een sterke eenheid zal het voor een burgerproject moeilijk zijn om zich een positie 

te verwerven bij gemeente en instellingen. 

 

                                                 
1
 OneWorld Magazine, nr. 9. November 201, p. 19 

http://www.prokkel.nl/
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Houding van de gemeente  

Bij al de drie genoemde vormen van burgerprojecten vervult de gemeente een belangrijke rol. De gemeente 

moet voldoende ruimte bieden aan haar burgers. 

Steeds meer taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden gedecentraliseerd naar de gemeente. 

De compensatieplicht en de prestatievelden van de Wmo geven de gemeente verschillende opdrachten, 

waarin burgerprojecten een rol kunnen vervullen. Onder andere in het vergroten van de leefbaarheid en 

sociale samenhang van wijk en buurt en het stimuleren van de maatschappelijke participatie van mensen 

met een beperking. Burgerinitiatieven passen in die zin dus goed bij de doelstellingen van de Wmo. Een 

positieve en faciliterende houding van gemeenten tegenover burgerprojecten is dus van groot belang. De 

gemeente Peel en Maas (www.proeftuinzelfsturing.nl) is inmiddels landelijk bekend wegens haar vertrouwen 

in de burgers. 

Maar gemeenten hebben soms in de praktijk moeite met het overdragen van verantwoordelijkheden aan 

burgers. Politici en ambtenaren ervaren een verlies van controle. Dat blijkt, met alle mooie woorden over 

zelfregie van burgers, soms moeilijk. 

 

Voor een burgerproject is de ondersteuning door een ambtenaar als contactpersoon vaak wel wenselijk. 

De ambtenaar moet serieus met de initiatiefnemers omgaan, ze de weg wijzen bij de realisatie van het 

project en helpen contacten te leggen met relevante organisaties. Hij dient het project niet over te nemen, 

maar het te ondersteunen en te faciliteren. Het persoonsgebonden budget is een middel waarmee de 

overheid het initiatiefrijke burgers mogelijk maakt om een burgerproject, zoals een wooninitiatief, op te 

starten.  

De gemeente Zwolle heeft bijvoorbeeld een ideeënmakelaar in dienst die bewoners helpt om hun ideeën 

vorm te geven en uit te voeren. De ideeënmakelaar kan naast het meedenken, burgers ook in contact laten 

komen met andere burgers, samenwerkingspartners of organisaties die de benodigde kennis hebben. Voor 

meer informatie, zie: www.samenmakenwedestad.nl 

  

Relatie met zorgorganisaties en welzijnsinstellingen 

Professionele organisaties staan evenals gemeenten dubbel ten opzichte van burgerprojecten.  

Aan de ene kant willen zij vanuit hun ideële basis burgers zo goed mogelijk ondersteunen en begeleiden. 

Aan de andere kant hebben zij soms een paternalistische houding ten opzichte van burgers en hebben zij 

hun eigen organisatorisch belang. Organisaties kunnen burgerprojecten dan zien als concurrenten en een 

bedreiging voor hun eigen bestaan.  

De relatie dient daarom zorgvuldig te worden ingevuld. Enerzijds een houding van de professionals die 

ruimte laat aan en een appèl doet op de kwaliteiten van de burgers. Anderzijds het benutten van de 

expertise van de professionals door de burgers. Waakzaamheid is wel geboden: professionals hebben wel 

eens de neiging om zaken over te nemen.  

De dorpsondersteuner uit Gemert is een mooi voorbeeld waar vrijwilligers op pad gaan om burgers op te 

zoeken die mogelijk ondersteuning nodig hebben. De vrijwilligers hebben een groot netwerk en contacten bij 

instellingen en vrijwilligersorganisaties. Indien nodig kunnen zij deze inschakelen. Voor meer informatie, zie: 

www.vanhelvoortnieuws.nl/21843-dorpsondersteuner-gaat-uit-van-kracht-van-mensen  

 

 

5. TIPS VOOR WMO-RADEN EN BELANGENBEHARTIGERS 
 

Wmo-raden hebben vanuit hun eigen bestaansreden een natuurlijke belangstelling voor burgerprojecten. 

Burgerprojecten zijn immers actieve vormen van participatie door burgers, gericht op het vergroten van de 

zeggenschap over hun eigen leven.  

De mate van belangstelling van een Wmo-raad kan variëren, afhankelijk van haar ambitie en rolopvatting. 

Een Wmo-raad die de rol van ‘innovator’ op zich wil nemen en een actieve rol wil vervullen in de 

samenleving, zal zeker belangstelling hebben voor burgerprojecten. Een Wmo-raad die als ‘innovator’ 

optreedt wil een creatieve en verbindende kracht voor burgers zijn. De Wmo-raad wil de denk- en doekracht 

van burgers faciliteren en een laagdrempelige intermediair zijn tussen gemeente en burgers. De Wmo-raad 

vervult een actieve rol in burgerinitiatieven, stimuleert ze of stimuleert de gemeente om ze te faciliteren.  

http://www.proeftuinzelfsturing.nl/
http://www.samenmakenwedestad.nl/
http://www.vanhelvoortnieuws.nl/21843-dorpsondersteuner-gaat-uit-van-kracht-van-mensen


9 
 

 

Om burgerprojecten te stimuleren, kan de Wmo-raad een werkgroep vormen die het initiatief neemt tot de 

volgende activiteiten: 

 

1. Leg contact en denk mee met burgerprojecten  

Wmo-raden kunnen contacten leggen met burgerprojecten in hun gemeente en met ze meedenken 

over hun ontwikkeling. De Wmo-raad kan een project als het ware ‘adopteren’ door het te 

ondersteunen. Door bijvoorbeeld de eigen deskundigheid van de leden beschikbaar te stellen en in 

te zetten en door het belang van het project onder de aandacht te brengen van politiek en 

samenleving. 

 

2. Stimuleer de faciliteiten voor burgerprojecten 

Wmo-raden kunnen bij gemeenten het belang van burgerprojecten agenderen, het maatschappelijk 

belang verduidelijken en bevorderen dat gemeenten initiatieven voor een burgerproject faciliteren. 

Dat faciliteren kan bestaan uit een financiële bijdrage (bijvoorbeeld in de opstartfase), het 

beschikbaar stellen van deskundigheid van ambtenaren, het leggen van contacten met relevante 

organisaties en het mogelijk maken van persoonsgebonden financieringsvormen.  

 

3. Agendeer burgerprojecten op de lokale politieke en publieke agenda 

De Wmo-raad kan het initiatief nemen om het verschijnsel burgerproject te agenderen in de politiek 

en in de samenleving. De Wmo-raad agendeert het op de sociale agenda in de lokale samenleving. 

Bijvoorbeeld door het voor te leggen aan de wethouder en de gemeenteraad, het te bespreken op 

een eigen bijeenkomst of door een forum voor uitwisseling van burgerprojecten te zijn. 

 

4. Wees een platform voor uitwisseling tussen burgerprojecten 

De Wmo-raad kan de rol vervullen van platform voor de verschillende projecten in de lokale 

samenleving. Namelijk door ze met elkaar in contact te brengen en in de gelegenheid te stellen 

ervaringen en inzichten uit te wisselen. Zowel op gemeentelijk als op wijkniveau kunnen de projecten 

elkaar suggesties aanreiken over succesfactoren, contacten met gemeente en instellingen en 

valkuilen in de werkwijze. Wellicht komen de projecten tot afstemming of samenwerking.  

Kortom, de Wmo-raad kan voor burgerprojecten de rol van bemiddelaar of platform vervullen. 

 

5. Zorg dat de signalen vanuit burgerprojecten de Wmo-raad bereiken 

Burgerprojecten vangen signalen op over de consequenties van het beleid van de gemeente, de 

behoeften van kwetsbare burgers en maatschappelijke ontwikkelingen. Al deze signalen zijn zeer 

nuttig voor de Wmo-raad, die ze immers goed kan gebruiken in de adviesrol naar de gemeente. 

Bijvoorbeeld over vragen als: Wat is de houding van gemeente en instellingen ten opzichte van 

burgerinitiatieven?, Hoe kunnen burgers worden gestimuleerd om initiatieven te ondernemen? 

Kortom, met heldere signalen vanuit de burgerprojecten wordt de Wmo-raad inhoudelijk goed 

gevoed vanuit de samenleving. 
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Deel 2 - Praktijkvoorbeelden en literatuur  

 
1. PRAKTIJKVOORBEELDEN 
 
Ter inspiratie volgen hieronder een zevental praktische voorbeelden van succesvolle 

burgerprojecten in zorg en welzijn. 
 

Naoberzorg Punt in Roggel 

Betrokken burgers in Roggel hebben het initiatief genomen om een vrijwilligersorganisatie op te zetten met 

als doel betrokken burgerschap te realiseren. Uitgangspunt is het stimuleren van betrokkenheid en 

samenwerking op vele gebieden verhogen. Motto van Naoberzorg is: gewoon sámen DOEN! Simpel, 

herkenbaar en voor iedereen. Omdat iedereen ertoe doet en meedoet.  

‘Naoberzorg betekent: zorgen voor elkaar door elkaars talenten te benutten.’ 

 

Een netwerk aangestuurd door burgers 

De burgers werken samen in de buurt, voeren hun eigen regie, hebben voldoende zeggenschap en een 

eigen netwerk. De kracht van de wijk zit in de mensen die er wonen. Het doel is om een 

samenwerkingsverband op te zetten, waarin alle deelnemers, op basis van wat men als individu wil en kan, 

de verantwoordelijkheid nemen vanuit hun eigen kracht, talent, belang en opdracht. Naoberzorg wil een 

onafhankelijk netwerk zijn en de rol van verantwoordelijke verbinder spelen binnen de context van dorp of 

wijk. Doel van het netwerk is om de lokale overheid, de burgers, het onderwijs en de ondernemers te 

stimuleren om samen te werken aan een gemeenschappelijk, hoger doel. De professionals en de 

ondernemers zetten hun talenten en producten daarbij ook in. Tijdens het traject worden de regels al 

spelend met elkaar in de praktijk vastgesteld en zo nodig bijgesteld. Op die manier wordt er van elkaar 

geleerd en wordt er aangesloten bij wat een wijk of dorp heeft te bieden. 

 

Ontmoetingspunten  

Naoberzorgpunt maakt het mogelijk om, met beperkte middelen, verlangens en behoeften van burgers in 

Roggel te realiseren. Centraal in de gedachte staan ontmoetingspunten. Plekken dicht bij huis waar mensen 

elkaar ontmoeten, waar ze worden gezien en gehoord en waar ze terecht kunnen met vragen over hun 

dagelijks leven. Deze zogeheten naoberzorgpunten zijn overal in het dorp of de wijk te vinden. Bij het 

gezondheidscentrum, in het gemeenschapshuis, bij de school, bij de kruidenier, in de bibliotheek en 

sportclub. Maar ook bij een betrokken burger aan de keukentafel. Deze naobers hebben misschien niet 

meteen alle antwoorden, maar ze weten wel waar die zijn te krijgen. De Naoberzorgpunten zijn te herkennen 

aan een schildje bij de voordeur met het logo van Naoberzorg Roggel. Daarnaast hebben ze verschillende 

werkgroepen, zoals de kusjesdienst om jeugd te betrekken bij ondersteuning in de buurt. Bijvoorbeeld 

samen vissen en ouderen die jongeren oude manieren van koken leren.  

Voor meer informatie, zie: www.naoberzorgpunt.nl of www.karinvanderplas.nl/karin/node/81  

 

 

De wijkonderneming 

De wijkonderneming (ook wel bewonersbedrijven genoemd) is een voorbeeld van een burgerproject voor en 

door bewoners dat is gericht op het vergroten van de leefbaarheid van de wijk.  

 

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat het om initiatieven die een economische, fysieke en 

sociale ontwikkeling van een gebied beogen, waarin bewoners zich herkennen: 

http://www.naoberzorgpunt.nl/
http://www.karinvanderplas.nl/karin/node/81
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 de wijkonderneming is onafhankelijk,  

 eventuele winst vloeit terug in de wijk,  

 het bedrijf heeft een transparante structuur (het oprichtingsinitiatief is genomen door bewoners,  

 het is van bewoners en wordt bestuurd door bewoners uit de wijk),  

 het is gericht op samenwerking met bewonersverenigingen, de lokale overheid, instellingen en 

bedrijven. 

 

Dit is een beweging dat zijn oorsprong vindt in het Verenigd Koninkrijk waar zij de trusts worden genoemd. 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken probeert deze beweging zoveel mogelijk te ondersteunen. Dit doen 

ze door het experiment ‘wijkondernemingen’ van het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken 

(LSA), waarbij er wordt gestart met een aantal experimenten van wijkondernemingen.  

 

Hieronder een paar voorbeelden van experimenten van wijkondernemingen (hier bewonersbedrijven 

genoemd) die sinds september 2012 plaatsvinden. Omdat het opzetten ervan tijd en kennis vergt waar je 

anderen voor nodig hebt, worden zij door het LSA ondersteund met een kwartiermaker.  

 

 

In Amersfoort – Kruiskamp willen bewoners van een leegstaande basisschool een sociaal en 

economisch centrum in het midden van de wijk maken, ‘t Koerhuys. Ze richten zich met hun activiteiten op 

het vergroten van de vitaliteit van de wijk Kruiskamp. De ruimtes worden verhuurd aan organisaties 

rondom de thema’s: ontmoeten, leren en werken, kunst en gezondheid. Huurders dragen allemaal bij aan 

de sociale, economische en fysieke ontwikkeling van de wijk, dan wel in natura, dan wel financieel. De 

winst komt terecht in het ’t Koerhuysfonds waar initiatiefnemers van sociale activiteiten in de wijk een 

beroep op kunnen doen.  

 

In Emmen – Emmerhout starten bewoners het bewonersbedrijf Op Eigen Houtje, in en rondom een 

voormalige basisschool. De ruimtes in de school worden verhuurd aan kleine en grote organisaties en 

zzp’ers uit de wijk. Het gebied rondom het gebouw wordt ontwikkeld tot de Eetbare Tuin. En met de 

renovatie van het gebouw test Op Eigen Houtje of bepaalde energiezuinige technieken ook voor 

wijkbewoners interessant zijn. Daarmee zouden de woonlasten voor wijkbewoners omlaag kunnen worden 

gebracht.  

 

In Hengelo – Berflo-Es is één van de meest in het oog springende kenmerken de braakliggende 

terreinen en leegstaande panden. De kerngroep gaat zich specialiseren in het exploiteren van deze 

ongebruikte voorzieningen. Het eerste doel is om de wijk te revitaliseren en tegelijkertijd het 

voorzieningenniveau te verbeteren.  

 

Meet weten: www.Isabewoners.nl, www.bewonersbedrijven.nl of www.wijkondernemingen.nl  

 

 

De zorgcoöperatie Hoogeloon U.S. 

In 2005 richt een aantal enthousiaste Hoogeloonse bewoners de zorgcoöperatie Hoogeloon op. 

De coöperatie zet zich in voor het behoud en het ontwikkelen van zorg, diensten en faciliteiten in Hoogeloon, 

een kerkdorp van de gemeente Bladel. Zij wil hiermee bereiken dat ouders en mensen met een beperking, 

ook bij een toenemende zorgvraag, in Hoogeloon kunnen blijven wonen. 

In Hoogeloon willen de bewoners de verantwoordelijkheid gezamenlijk oppakken en wonen, welzijn en zorg 

zelf vorm geven. Het aanbod van de zorgcoöperatie moet leiden tot minder noodgedwongen vertrek van 

zorgbehoevende mensen uit Hoogeloon. Dit heeft een positieve uitwerking op de leefbaarheid. Een ander 

belangrijk punt is dat de zorgcoöperatie de onderlinge solidariteit van de inwoners van Hoogeloon vergroot, 

door gezamenlijk te zorgen voor een goed sociaal klimaat waarvan alle inwoners kunnen profiteren. De 

zorgcoöperatie behartigt de belangen van haar leden. Dit doet zij bij individuele vragen, maar ook algemeen 

http://www.isabewoners.nl/
http://www.bewonersbedrijven.nl/
http://www.wijkondernemingen.nl/
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door het realiseren van de wensen van zorg en diensten in Hoogeloon. Hiertoe onderhoudt de 

zorgcoöperatie contacten met gemeente en instellingen die diensten en zorg leveren. 

 

De steun onder de Hoogeloonse bevolking is groot. Er zijn 240 leden van de zorgcoöperatie en er zijn meer 

dan 40 vrijwilligers actief. Opvallend is dat men geen lid hoeft te zijn om zich tot de coöperatie te wenden. 

Alle inwoners van Hoogeloon kunnen namelijk terecht op het spreekuur van de coördinator dat twee keer per 

week wordt gehouden. Ook voor het gebruik van sommige andere diensten is lidmaatschap niet 

noodzakelijk. Alle inwoners van Hoogeloon kunnen lid worden. 

De coöperatie heeft één coördinator (20 uur) en twee zorgverleners in loondienst. Het grote aantal 

Hoogeloonse vrijwilligers is een belangrijke aanvulling op de betaalde krachten. De rol van de coördinator is 

van enorm belang. Naast de bestuursvergaderingen, is zij zelf verzorgende en is zij als aanspreekpunt dag 

en nacht beschikbaar voor vragen. 

 

Voor meer informatie, zie: www.zorgcooperatie.nl  

 

 

Zelfregiecentra 

In een zelfregiecentrum ontwikkelen kwetsbare burgers zelf initiatieven waardoor zij hun talenten ontplooien 

en diensten voor de samenleving verrichten. Een ideale plek om zelfregie én maatschappelijke participatie te 

ontwikkelen en te vergroten. Een zelfregiecentrum sluit aan op de huidige ontwikkelingen van 

zelfredzaamheid en eigen kracht, omdat het een initiatief voor en door kwetsbare burgers zelf is. Dat 

onderscheidt het centrum van activiteiten van welzijns- en zorgorganisaties waar de professional de leiding 

heeft. 

 

Een zelfregiecentrum wordt opgezet en beheerd door mensen met een beperking, bijvoorbeeld een 

psychische, fysieke of verstandelijke beperking, eventueel ondersteund door vrijwilligers zonder beperking. 

Het initiatief heeft veel voordelen voor hen persoonlijk. Doordat zij zich inzetten, worden zij maatschappelijk 

actiever, ontwikkelen zij hun vermogens en nemen hun zelfvertrouwen en sociale vaardigheden toe. 

 

Zelfregiecentrum in Venlo 

Het zelfregiecentrum Venlo ondersteunt mensen die om allerlei redenen minder tot hun recht komen dan zij 

zouden willen. Mensen komen bij het zelfregiecentrum omdat ze bijvoorbeeld een klein sociaal netwerk 

hebben, het slechter gaat met hun gezondheid of omdat ze op zoek zijn naar (vrijwilligers)werk dat meer 

aansluit bij hun eigen kwaliteiten dan de huidige begeleide werkomgeving. Vaak hebben ze behoefte aan 

een luisterend oor of een maatje. Ook wensen ze een plek waar ze gewoon zichzelf kunnen zijn en willen ze 

hun opgedane ervaringen op het gebied van kwetsbaarheid en herstel inzetten voor anderen. Er is veel 

aandacht voor coaching en scholingstrajecten. In de praktijk betreft het vooral mensen met psychosociale 

problemen. 

Voor meer informatie over het zelfregiecentrum Venlo, zie: www.zelfregiecentrum.nl, www.kenniscentrum-

ze.nl of www.movisie.nl/onderwerpen/zelfregie/docs/Zelfegiecentra.pdf  

 

Wooninitiatieven  

Door ouders met kinderen met een verstandelijke beperking 

Veel ouders van mensen met een verstandelijke beperking waren ontevreden over de kwaliteit van zorg die 

door grote zorginstellingen werd verleend. Ze vonden de instellingen te groot en bureaucratisch, er heerste 

een gebrek aan privacy, het management stond op afstand en er vonden te veel personeelswisselingen 

plaats. Instellingen werken meer volgens de regels van de eigen organisatie dan volgens de wensen van de 

bewoners. Veel ouders willen echter dat hun kind zo gewoon mogelijk woont, kleinschalig, in de buurt en met 

zorg op maat. In de bestaande woonvormen zijn deze wensen niet of moeilijk te realiseren.  

 

http://www.zorgcooperatie.nl/
http://www.zelfregiecentrum.nl/
http://www.kenniscentrum-ze.nl/
http://www.kenniscentrum-ze.nl/
http://www.movisie.nl/onderwerpen/zelfregie/docs/Zelfegiecentra.pdf
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Om deze redenen zetten initiatiefrijke ouders met behulp van het persoonsgebonden budget zelf 

voorzieningen op. Vooral woonvoorzieningen maar soms ook woonwerkprojecten. Het betreft de zogeheten 

‘ouderinitiatieven’, waarbij het scheppen van een leefomgeving net zo belangrijk is al een zorgvoorziening. 

Kenmerkend voor deze kleinschalige wooninitiatieven is normale huisvesting in woonbuurten, meer 

mogelijkheden tot integratie en scheiding van wonen en zorg. Een wooninitiatief is voor ouders een 

tussenvorm tussen het onderbrengen van hun kind in een instelling of de zorg helemaal zelf regelen. Het 

vraagt een grote inzet van de ouders: zoeken van medebewoners, ontwikkelen van een projectplan, 

contacten leggen met woningcorporaties, zorgaanbieders en financiers en een geschikte woning zoeken. 

 

In 2000 waren er nog maar 36 wooninitiatieven, in 2012 waren meer dan honderd initiatieven aangesloten bij 

het Landelijk Steunpunt Wonen. Meestal zijn het kleinschalige woonvormen voor mensen met een 

verstandelijke beperking, maar in toenemende mate ook voor mensen met een lichamelijke, psychische, 

zintuiglijke of meervoudige beperking.  

 

Het persoonsgebonden budget (pgb) had een katalyserende werking op de ouderinitiatieven. Ouders zijn 

tevreden over de kwaliteit van leven van hun kinderen in de initiatieven. De kinderen krijgen meer 

persoonlijke aandacht, de medewerkers voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk en er gaat minder geld 

naar het management en meer naar de directe zorg. Knelpunt is de verhouding tot de zorginstellingen, die 

geneigd zijn de regie toch weer naar zich toe te trekken. 

 

 

De Wijde Mantel, De Glind 

Aan de rand van De Glind, een dorpje in het middelpunt van de driehoek van Amersfoort, Barneveld 

en Veenendaal, ligt het complex De Wijde Mantel. Hier wonen zes gezinnen min of meer samen met 

hun kind dat een meervoudige en complexe handicap (MCH) heeft. Dat samenwonen slaat op de 

unieke constructie van het complex, want de zes woningen hebben de opzet van een 

kangoeroewoning. De kinderen hebben een eigen appartement dat met de woning van de ouders is 

verbonden. En misschien nog unieker is dat alle zes de woningen met een overdekte gang onderling 

verbonden zijn en zo toegang verlenen tot gemeenschappelijke ruimtes voor activiteiten en voor 

eventuele logees. De zorgverlening is een combinatie van mantelzorg en professionele zorg die met 

pgb’s wordt ingehuurd.  

De Wijde Mantel is een zogenoemd ouderinitiatief. De kiem van het idee lag bij de ouders. Ook de 

ontwikkeling en verwerkelijking van de plannen zijn volledig op het conto van de ouders te schrijven. 

Ze namen de regie in eigen hand, toen bleek dat bestaande zorgorganisaties niet konden bieden 

waar de ouders en hun kinderen behoefte aan hadden.  

Initiatiefnemer van het eerste uur Arne Haytsma vertelt hoe het idee is geboren: “Onze zoon Tijs was 

15 jaar, toen bij ons de vraag opkwam hoe het verder moest. Dat is nu ongeveer dertien jaar geleden. 

Met 15 jaar was hij geen kind meer en we konden merken dat hij behoefte had aan nieuwe dingen, 

zoals andere mensen en een plekje voor zichzelf. We beschikten indertijd over een aangepast huis 

en kochten begeleiding in met een pgb, maar het was toch tijd voor iets nieuws, iets anders. Dat gold 

voor ons trouwens ook. We konden hem niet als een kind blijven verzorgen. We hebben indertijd een 

verkenning gedaan naar allerlei woonvormen, maar daar werden we beslist niet vrolijk van. Tijs praat 

niet en ziet niet. Een bepaald stemgeluidje betekent dat hij een muziekje wil horen en als hij zijn 

tenen naar elkaar toeknijpt, moet hij poepen. Er is een enorme dynamiek in het personeelsbestand 

met afwisselende diensten en met vertrekkend en nieuw personeel. Dat was voor ons een 

doemscenario, want mensen moeten heel lang met hem verkeren voordat ze hem leren kennen.” 

Bron: Factsheet Gewoon Beginnen, Al doende Leren. Vilans. 

 



14 
 

Voor meer informatie, zie: www.stichtingonshuis.nl of www.woonzelf.nl/landelijk-steunpunt-wonen.shtml 

 

Literatuur/organisatie: 

 Baarveld, F. en Ramakers, C. (2001). Kleinschalig wonen met een pgb: evaluatieonderzoek met 

kleinschalige woonvormen die door ouders zelf worden opgezet voor mensen met een verstandelijke 

handicap. ITS. 

 Haaster, H. van (IGPB), Janssen, M. (AdSearch), Wijnen, A. van (Visie in Uitvoering) (2012). 

Persoonsgebonden budget eigen regie en empowerment. Amsterdam/Eexterveen. 

 Habekothé, R., Calis, W., Procee, A. (2004). Initiatieven Kleinschalig Wonen met Zorg, een 

handreiking voor particuliere initiatiefnemers. Tweede herziene uitgave, Utrecht. 

 Menzis zorgkantoren, Klantonderzoek in een aantal ‘ouderinitiatieven gehandicaptenzorg’ 

(Enschede, juni 2006). 

 Het Landelijk steunpunt wonen ondersteunt ouders van kinderen en jongeren met een beperking die 

een particulier wooninitiatief willen starten. De stichting begeleidt, informeert en doet aan 

belangenbehartiging: www.woonzelf.nl. Verder zijn er veel particuliere bureaus die ouders 

ondersteunen op weg naar de realisatie van een initiatief. 

 

Wooninitiatieven door en voor ouderen 

Ongeveer dertig jaar geleden startte het eerste initiatief van oudere burgers om een woongemeenschap op 

te richten. Inmiddels bestaan er een kleine driehonderd woongemeenschappen van ouderen. De kenmerken 

van een woongemeenschap van ouderen zijn: 

 het initiatief gaat van oudere burgers zelf uit 

 er is sprake van zelfbeheer: bewoners vormen samen een vereniging, waarvan de leden in 

gezamenlijke verantwoordelijkheid het project bewonen en zelf (mee) bepalen wie als nieuwe 

bewoner wordt toegelaten 

 het gaat om een project van zelfstandige woningen met tenminste één gemeenschappelijke ruimte 

 de bewoners nemen deel aan de gemeenschap of groep die tenminste inhoudt dat er bereidheid is 

tot gezamenlijke activiteiten en wederzijdse hulp. 

 

De groep zelf bepaalt welke accenten zij in het functioneren van de groep belangrijk vindt en/of welke 

woonwensen zij wil realiseren. Dat maakt dat elke woongroep een eigen, ander karakter heeft. Het 

gemeenschappelijke van alle woongroepen is dat begrippen zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid aan 

saamhorigheid zijn gekoppeld. Burenhulp is in een woongroep niet iets uit vervlogen tijden. Bewoners 

kunnen langer en prettiger zelfstandig blijven wonen zonder te vereenzamen. Veilig in onderlinge 

verbondenheid in een vertrouwde omgeving.  

 

 

Woongemeenschap De Koopvaarder (Hoorn, Noord-Holland) 

De Koopvaarder bestaat twintig jaar. De bewoners hebben dit jubileum met een spetterend feest gevierd. 

Ook IntermarisHoeksteen was uitgenodigd voor het feest. De corporatie liet het bestuur weten dat ze een 

verlanglijstje mochten indienen voor een passend cadeau. 

 

Op 28 april 2012 hebben Tanneke van Wieren en Bart Ruwers, medewerkers van het team leefbaarheid, 

het cadeau overhandigd. Het bestuur heeft een beamer gekregen van IntermarisHoeksteen. Met de 

beamer worden films vertoond, waardoor de bewoners nu niet meer afhankelijk zijn van anderen. 

 

De Koopvaarder is een woongemeenschap voor senioren in Risdam Zuid in Hoorn. Het complex heeft 

een gemeenschappelijke ruimte waar veel activiteiten worden georganiseerd. Ook wordt er 

gemeenschappelijk aan de tuin gewerkt.  

Bron: www.hoeksteen.nl/news.asp?id=376553&mid=8722&pid=0  

 

http://www.stichtingonshuis.nl/
http://www.woonzelf.nl/landelijk-steunpunt-wonen.shtml
http://www.woonzelf.nl/
http://www.hoeksteen.nl/news.asp?id=376553&mid=8722&pid=0
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Voor meer informatie: Landelijke Vereniging van Gemeenschappelijk Wonen van Ouderen (LVGO), 

www.lvgo.nl 

Literatuur: 

 Stavenuiter, M. en Dongen, M.C. van (2008). Gemeenschappelijk wonen: een literatuurstudie. 

Utrecht: Verwey-Jonkerinstituut. 

 Jansen, H., Stavenuiter, M., Dijkhuis, A. en anderen (2008). Gemeenschappelijk wonen op leeftijd. 

Zorgposities en sociale netwerken van ouderen in woongemeenschappen. Utrecht: Verwey-

Jonkerinstituut. 

 

 

Een bibliotheek in zelfbeheer: Bibliotheek Vlieringsbeek in de gemeente Boxmeer 

De bibliotheken van BiblioPlus zijn volop in verandering en hebben ook te maken met grote bezuinigingen. 

Een aantal van de bibliotheken zou dan ook dicht moeten. Ook de bibliotheek in Vierlingsbeek dreigde te 

worden gesloten. Een actieve groep burgers heeft daarom de Stichting Bibliotheek Vierlingsbeek (SBV) 

opgezet om ervoor te zorgen dat de bibliotheek in het dorp open zou blijven. Zij hebben het initiatief 

genomen om vrijwilligers en financiële middelen te werven om zelf een bibliotheekvestiging van BiblioPlus te 

runnen. Met de stichting willen ze het bibliotheekgebouw in het dorp kopen, zodat BiblioPlus het gebouw dan 

kan huren. De SBV ziet daarbij ook goede mogelijkheden om in de bibliotheek aanvullende activiteiten te 

ontplooien die de leefbaarheid in Vierlingsbeek ondersteunen. 

 

De bibliotheek wordt gerund door vrijwilligers, ondersteund door medewerkers van BiblioPlus. Veel inwoners 

willen ook graag een financiële bijdrage leveren om de bibliotheek open te houden. In de vestiging ligt de 

nadruk op goed lopende boeken voor jongeren en volwassen. Voor kinderen wordt de ‘Bibliotheek op 

School’ georganiseerd.  

 

Voor meer informatie, zie:  

 www.bibliotheekblad.nl/nieuws/nieuwsarchief/bericht/1000000744 

 www.bibliotheekblad.nl/nieuws/nieuwsarchief/bericht/1000001269 

 www.bibliotheekblad.nl/nieuws/nieuwsarchief/bericht/1000000941  

 video: www.landvancuijk.tv/video/4599/prem-time-bibliotheek-vierlingsbeek  

 

http://www.lvgo.nl/
http://www.bibliotheekblad.nl/nieuws/nieuwsarchief/bericht/1000000744
http://www.bibliotheekblad.nl/nieuws/nieuwsarchief/bericht/1000001269
http://www.bibliotheekblad.nl/nieuws/nieuwsarchief/bericht/1000000941
http://www.landvancuijk.tv/video/4599/prem-time-bibliotheek-vierlingsbeek/
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2. INTERESSANTE PUBLICATIES OP EEN RIJ 

 

Wilt u verder lezen over het onderwerp burgerprojecten, dan zijn de volgende publicaties en artikelen 

wellicht interessant.  

 

Publicaties 

 Blom, R. e.a. (2010). Help! Een burgerinitiatief! Ministerie van Binnenlandse zaken en 

Koninkrijksrelaties, Den Haag 

 Noortwijk, R. van en Hugenholtz-Sasse, C.J. De creatieve samenleving en de overheid. Visie van 

intermediaire organisaties op de rol van de overheid t.a.v. maatschappelijk initiatief. Uitgeverij 

GreenWish, Utrecht 

 Stokkom, B. van en Toenders, N. (2012). De sociale cohesie voorbij: Actieve burgers in 

achterstandswijken. University Press, Amsterdam.  

 Tonkers, E. en Duyvendak, J.W. (2006). Wat burgers bezielt. Een studie naar het gedrag van 

kleinschalige burgerinitiatieven. NICIS, Den Haag. 

 ‘Vertrouwen in burgers’ (2012).Rapport van de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid. 

Amsterdam University Press, Amsterdam 

 

Artikelen 

 De burger aan de macht. OneWold Magazine, nr. 9: november 2012  

issuu.com/is-

magazine/docs/ow_9_2012_hele_nummer?mode=window&backgroundColor=%23222222  

 Zelforganisatie is inspirerend maar mislukt ook vaak. Sociale vraagstukken, 11 juli 2012 

www.socialevraagstukken.nl/site/interview/hoogleraar-justus-uitermark-zelforganisatie-is-inspirerend-

maar-mislukt-ook-vaak 

 Utrechts buurthuis doet het helemaal zelf, zelforganisatie kan. Sociale vraagstukken, 14 augustus 

2012 

www.socialevraagstukken.nl/site/2012/08/14/utrechts-buurthuis-doet-het-helemaal-zelf-

zelforganisatie-kan  

 We staan voor de overgang van een elektronische overheid naar een collaboratieve overheid. 

Volkskrant, 6 juni 2012 

www.volkskrant.nl/vk/nl/6164/Overheid-2-0/article/detail/3266917/2012/06/06/We-staan-voor-de-

overgang-van-een-elektronische-overheid-naar-een-collaboratieve-overheid.dhtml  

 Jos van der Lans (2012). Crisis: een kans om ons publieke diensten toe te eigenen. Sociale 

vraagstukken, 24 mei 2012 

www.socialevraagstukken.nl/site/2012/05/24/do-it-yourselves  

 Burgerinitiatieven boeten in aan populariteit, Binnenlands Bestuur, 2012 

m.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/burgerinitiatieven-boeten-in-aan-populariteit.27461.lynkx  

 

Hieronder staat enkele van deze publicaties kort beschreven. Er staat ook waar u de publicaties kunt vinden.  

 

a. Help! Een burgerinitiatief. 

 

Soort publicatie 

Een werkboek met informatie, suggesties en tips voor gemeenteambtenaren die te maken hebben met 

initiatieven van burgers. 

 

Wat is de strekking van deze publicatie? 

Het is een werkboek dat ambtenaren helpt bij het ondersteunen en stimuleren van burgerinitiatieven.  

 

Wat kunnen Wmo-raden en belangenbehartigers hiermee? 

http://issuu.com/is-magazine/docs/ow_9_2012_hele_nummer?mode=window&backgroundColor=%23222222
http://issuu.com/is-magazine/docs/ow_9_2012_hele_nummer?mode=window&backgroundColor=%23222222
http://www.socialevraagstukken.nl/site/interview/hoogleraar-justus-uitermark-zelforganisatie-is-inspirerend-maar-mislukt-ook-vaak/
http://www.socialevraagstukken.nl/site/interview/hoogleraar-justus-uitermark-zelforganisatie-is-inspirerend-maar-mislukt-ook-vaak/
http://www.socialevraagstukken.nl/site/2012/08/14/utrechts-buurthuis-doet-het-helemaal-zelf-zelforganisatie-kan/
http://www.socialevraagstukken.nl/site/2012/08/14/utrechts-buurthuis-doet-het-helemaal-zelf-zelforganisatie-kan/
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/6164/Overheid-2-0/article/detail/3266917/2012/06/06/We-staan-voor-de-overgang-van-een-elektronische-overheid-naar-een-collaboratieve-overheid.dhtml
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/6164/Overheid-2-0/article/detail/3266917/2012/06/06/We-staan-voor-de-overgang-van-een-elektronische-overheid-naar-een-collaboratieve-overheid.dhtml
http://www.socialevraagstukken.nl/site/2012/05/24/do-it-yourselves/
http://m.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/burgerinitiatieven-boeten-in-aan-populariteit.27461.lynkx
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Het werkboek is geschreven voor actieve ambtenaren. Voor Wmo-raden staat er ook praktische informatie 

in. 

 

Waar is deze publicatie te vinden? 

www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2010/11/08/werkboek-help-een-

burgerinitiatief.html  

 

 

b. De creatieve samenleving en de overheid. 

 

Visie van intermediaire organisaties op de rol van de overheid t.a.v. maatschappelijk initiatief 

 

Soort publicatie 

Rapport 

 

Wat is de strekking van deze publicatie? 

In het rapport gaat het om de vraag hoe de overheid het beste kan omgaan met actieve burgers en vormen 

van zelforganisatie. 

 

Wat kunnen Wmo-raden en belangenbehartigers hiermee? 

Achtergrondinformatie 

 

Waar is deze publicatie te vinden? 

whitepapers.binnenlandsbestuur.nl/rapport-detailpagina.183112.lynkx?rapportPointer=9-260422-260424-

260429 

www.rijksoverheid.nl/nieuws/2012/09/10/maatschappelijke-initiatieven-vragen-andere-rol-overheid.html  

 

 

c. De sociale cohesie voorbij.  

 

Actieve burgers in achterstandswijken. 

 

Soort publicatie 

Wetenschappelijk boek 

 

Wat is de strekking van deze publicatie? 

Het versterken van sociale netwerken (‘buurtcohesie’) is geen voorwaarde voor een actieve deelname van 

bewoners in achterstandswijken. Het kan zelfs een hindernis zijn voor de verbetering van de veiligheid en 

leefbaarheid van de buurt. Om actief te worden is identificatie met de buurt, en vooral het ontwikkelen van 

een aantrekkelijke toekomstige ‘imagined community’ van belang. Dat concluderen de auteurs in het boek 

De Sociale cohesie voorbij: actieve burgers in achterstandswijken. 

Hoe kan bewonersactivisme in achterstandswijken worden bevorderd? Draagt zeggenschap van bewoners 

bij aan de oplossing van onveiligheid? Wat kunnen politiemensen en andere professionals doen om 

bewoners te activeren? De sociale cohesie voorbij gaat in op deze vragen. 

 

Wat kunnen Wmo-raden en belangenbehartigers hiermee? 

Verdieping op burgerkracht in achterstandswijken.  

 

Waar is deze publicatie te vinden? 

www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789085550181  

 

 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2010/11/08/werkboek-help-een-burgerinitiatief.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2010/11/08/werkboek-help-een-burgerinitiatief.html
http://whitepapers.binnenlandsbestuur.nl/rapport-detailpagina.183112.lynkx?rapportPointer=9-260422-260424-260429
http://whitepapers.binnenlandsbestuur.nl/rapport-detailpagina.183112.lynkx?rapportPointer=9-260422-260424-260429
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2012/09/10/maatschappelijke-initiatieven-vragen-andere-rol-overheid.html
http://www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789085550181
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d. Wat burgers bezielt. Een studie naar het gedrag van kleinschalige burgerinitiatieven. 

 

Soort publicatie 

Wetenschappelijk onderzoek 

 

Wat is de strekking van deze publicatie? 

Er in onderzoek gedaan naar de hedendaagse, spontane burgerinitiatieven. Het onderzoek geeft inzicht hoe 

deze burgerinitiatieven eruit zien, wat hun doelen zijn, wie ze stichten, hoe los of hecht ze zijn en wat voor 

contacten ze aangaan met elkaar en anderen. Ook is er gekeken naar de onderlinge overeenkomsten en 

verschillen met andere burgerinitiatieven.  

 

Wat kunnen Wmo-raden en belangenbehartigers hiermee? 

Achtergrondinformatie 

 

Waar is deze publicatie te vinden? 

home.medewerker.uva.nl/m.e.a.hurenkamp/bestanden/Wat%20burgers%20bezielt.pdf  

 

 

e. ‘Vertrouwen in burgers’ 

 

Soort publicatie 

Wetenschappelijk rapport 

 

Wat is de strekking van deze publicatie? 

In ‘Vertrouwen in burgers’ onderzoekt de WRR hoe beleidsmakers burgers meer kunnen betrekken bij het 

actief vormgeven van de samenleving. Actief betrokken burgers zijn van groot belang voor een levende 

democratie. Ze houden volksvertegenwoordigers en overheidsinstanties bij de les, vernieuwen de 

samenleving met hun ideeën en initiatieven en geven het beleid draagvlak. Het is daarom zorgelijk dat 

slechts kleine groepen burgers zich aangesproken voelen door de wijze waarop beleidsmakers hen 

proberen te betrekken. Door middel van literatuurstudie en uitgebreid veldonderzoek heeft de raad de 

kansen en mogelijkheden om burgers aan te zetten tot actieve betrokkenheid in kaart gebracht. 

 

Wat kunnen Wmo-raden en belangenbehartigers hiermee? 

Achtergrondstudie 

 

Waar is deze publicatie te vinden? 

www.wrr.nl/publicaties/publicatie/article/vertrouwen-in-burgers  

 

 

 

http://home.medewerker.uva.nl/m.e.a.hurenkamp/bestanden/Wat%20burgers%20bezielt.pdf
http://www.wrr.nl/publicaties/publicatie/article/vertrouwen-in-burgers/
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ONLINE MEER INFORMATIE VINDEN VOOR WMO-RADEN 

 

Kijk eens naar de volgende sites: 

 

 Programma Aandacht voor iedereen  

In het programma ‘Aandacht voor iedereen’ krijgen Wmo-raden en lokale en regionale 

belangenorganisaties drie jaar lang informatie en advies van de landelijke patiënten-, 

gehandicapten- en ouderenorganisaties en de koepel van Wmo-raden. Zo kunnen zij een stevige 

gesprekspartner zijn voor gemeenten en zorg- en welzijnsaanbieders bij de transitie van de AWBZ-

begeleiding naar de Wmo. Voor meer informatie, zie: www.programmavcp.nl/aandacht-voor-

iedereen/aandacht-voor-iedereen-3279.html 

 

 Koepel Wmo-raden  

De Koepel Wmo-raden brengt de leden met elkaar in contact, zorgt voor de communicatie met de 

leden, gericht op versterking en emancipatie van de leden en behartigt de belangen van de leden 

naar de landelijke politiek, overheid en andere landelijke organisaties. De website 

www.koepelwmoraden.nl ondersteunt dit streven. 

 

 Kennisprogramma Cliëntenparticipatie van MOVISIE 

Het kennisprogramma Cliëntenparticipatie biedt een bundeling van alle kennis over 

cliëntenparticipatie in de Wmo: www.movisie.nl/clientenparticipatie. Dit programma is er voor 

iedereen die zich inzet voor cliëntenparticipatie in het kader van de Wmo: gemeenten, Wmo-raden, 

cliëntenorganisaties en minder georganiseerde cliëntengroepen. 

 

http://www.koepelwmoraden.nl/
http://www.movisie.nl/clientenparticipatie

