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Programma 10 juli 2018

1. Inleiding door Anke Oosterhuis.

2. Commitment vaststellen door Rikus Jager.

3. Presentatie over ZoBuitenZoBinnen door Tjerk Voigt.

4. Brainstorm over invulling Samenlevingsakkoorden.

5. Hoe verder…

6. Afsluiting (rond 22 uur)



Zo Buiten Zo Binnen

Tjerk Voigt

Bestuurs/beleidadviseur

t.voigt@gemeentewesterveld.nl

Stichting 

Cultuur 

Verbindt

mailto:t.voigt@gemeentewesterveld.nl


ZbZb: waarom gestart? 



De vijf sporen van ZbZb

 Langs vijf sporen ingezet:

1. Ontwikkelende gemeente: Beleid en projecten (inwoners eerder en 
intensiever betrekken);

2. Dienstverlenende gemeente: (Vergunningsverlening, Frontoffice);

3. Omgevingsgerichte gemeente: 

1. Maatschappelijke initiatieven (faciliteren met budget en denkkracht);

2. Dorpskracht (Right to Challenge);

4. Bewustwording waarde democratie;

5. en mogelijk (vergaand) bestuurlijk experiment. 





ZbZb resultaat: Cultuurnota / BrinQ



ZbZb resultaat: initiatieven

 Onder andere:

Dorpsverfraaiing, revalideren is leren en 

gladheidsbestrijding Vorrelveen, Bosbad Vledder, Website 

geschiedenis Vledderveen, Kerstverlichting 

Geeuwenbrug, Maaltijdproject, Activiteiten 70 jaar 

Wederopbouw van Darp, Wandelgids Koloniën van 

Weldadigheid en Beweegtuin Diever. Dwingelder

Ommetjes, project Nachtelijke beleving, etc. etc.



ZbZb resultaat: méér omgevingsgericht



lessen ZbZb: aandachtspunten 1

 lessen ZbZb t.b.v. Samenlevingsakkoorden

 Wees vooraf helder in rol en kader van gemeente;

 Wees vooraf helder in wat u mogelijk met opbrengst kan doen;

 Zorg vooraf voor gelijk niveau van informatie over het onderwerp (en neem 
daarvoor veel tijd);

 Kies onderwerpen waar gezamelijke ‘energie’ zit: nieuwe onderwerpen, 

ideeen, etc: amibiteus maar ook daadwerkelijk met elkaar op middelange

termijn te realiseren.

 Trek gezamelijk op als raad, college en ambtelijke organisatie (vanuit

gezamelijke waarden);



lessen ZbZb: aandachtspunten 2

 lessen ZbZb t.b.v. Samenlevingsakkoorden

 Kies onderwerpen dichtbij leefwereld/omgeving inwoners;

 Communiceer, communiceer, comunniceer (houding, intensief, maar vooral

nieuwe vormen!);

 Werk tegelijk via een abstract en concreet spoor;

 Er zit een grens aan beroep doen op tijd/inzet vrijwilligers/inwoners;

 Zorg dat participatievorm en bestuursstijl aansluit;

 Durf (vergaand) te experimenteren!



lessen ZbZb: aandachtspunten 3



ZbZb: bestuurlijk experiment

 Themaraad met Ference van Damme:

 70% van de inwoners voelt zich niet meer vertegenwoordigd door instituten en overheden; 
nieuwe verbindingen noodzakelijk!

 Raad uitgedaagd tot bestuurlijk experiment; 

 Samenlevingsakkoord mogelijke invulling bestuurlijk experiment:

 Inwoners/e.a. nog eerder en intensiever betrekken: 

 wat betekent dit voor rol raad, college en ambtelijke organisatie? 

 wat betekent dit voor (beleids)processen/inhoud?

 Kunnen we meer/andere inwoners/denkkracht bereiken?

 Minderheidsstandpunten maximaal betrekken bij meerderheidsbesluit (deep 
democracy)?



Wat zouden we kunnen doen met 

opbrengst?

 Opbrengst Samenlevingsakkoorden:

 Abstract niveau : bouwsteen voor de Strategische Visie;

 Initiatief/idee : faciliteren als maatschappelijk initiatief;

 Concrete uitvoering :

 Inbreng voor gebiedsgericht werken (opbouwwerk, jongerenwerk);

 Verbeteren eigen dienstverlening;

 Actie Openbare werken;

 Gezamelijk lobbyen etc.;

 Samen op zoek gaan naar NIEUWE oplossingen (Innoveren)!



Wat zouden we kunnen doen met de 

opbrengst?

Samenlevingsakkoord 
over thema X

Kaderstelling 
door Raad

Ontwikkeling 
Beleid 

(door College)

Vaststellen 
beleid (door 

Raad)
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Maatschappelijke initiatief

Bestaand beleid

Innoveer samen!






