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Speciale dank gaat uit  
naar alle geïnterviewden en 
deelnemers aan het congres

colofon

met het congres zijn we een geheel andere 
koers ingeslagen. bij vorige congressen ontre-
gelden we de deelnemers de eerste dag met 
prikkelende lezingen. dit keer was de aanpak 
anders. geen start met plenair lezingen, maar 
meteen op pad de stad in. de deelnemers gin-
gen meteen aan het werk. samen zijn we gaan 
co-creëren om te komen tot een manifest voor 
het sociale domein van de toekomst. zo bren-
gen we in praktijk wat we in onze eigen 
gemeente met burgers willen gaan doen. we 
ontdekten de burger weer in onszelf.

om alle ideeën en ervaringen met elkaar te 
kunnen delen maakten we gebruik van social 
media. de deelnemers werkten massaal mee 
en al snel kwam de twitterfontein tot leven. zo 
zochten en ontdekten we samen concrete tips 
om te gaan co-creëren met burgers. Voor mij 
voelt dit als een echte Lcgw-aanpak. dat 
betekent dat we jullie de praktijk vanuit de 
inhoud laten ervaren.

het resultaat mag er zijn. we hebben samen 
een manifest gemaakt. een manifest met 
handreikingen voor het sociale domein. hand-
reikingen waar we de komende jaren mee 
vooruit kunnen. een resultaat van ons allen. 
zo hebben we samen handreikingen voor ons 
vak. iets waarmee we ook trots ons beroep 
kunnen uitdragen naar collega’s. de twitter 
berichten ook na het congres lieten zien dat 
deelnemers er mee aan de slag gingen op hun 
eigen gemeentehuis. een mooier compliment 
voor de inzet van de vrijwilligers van de confe-
rentiewerkgroep is er niet. het manifest is ook 
een voorbeeld voor onszelf als vereniging. met 
de tips kunnen we ook naar onze eigen werk-
wijze kijken. zo kwam ook de tip om meer met 
sociale zaken te gaan samenwerken. daar gaan 
we zeker mee aan de slag. Voor mij is hiermee 
het onverwachte gebeurd. we wilden de deel-
nemers het resultaat van co-creatie laten erva-
ren en hebben nu zelf goede tips voor onze 
vereniging gekregen! hartelijk dank daarvoor!

er is de komende jaren nog heel wat te doen. 
de 10 handreikingen bieden de leidraad om 
aan te werken de komende jaren. er zijn nog 
wel een aantal dilemma’s. gabriel van den 
brink vraagt zich hardop af of we wel zo demo-
cratisch zijn. en kunnen we de transitie wel 
sturen? durven we gebruik te maken van de 

crisis om een aantal obstakels op te ruimen? 
jan rotmans vertelt ons dat er de komende 
tijd crisis op crisis komt. hebben we wel in de 
gaten dat we in het oog van de orkaan zitten? 
het is in het oog van de orkaan immers wind-
stil, het lijkt nog veilig. hij betoogt dat ons de 
komende jaren een serie van crisissen te wach-
ten staan. er zijn de komende jaren dus meer-
dere kansen om obstakels voor een nieuw soci-
aal domein op te ruimen. daarbij zullen we 
om vernieuwing te kunnen creëren af en toe 
moeten rebelleren tegen de politieke zaak die 
we dienen!

de tweede dag hield jim diers een bevlogen 
betoog. jim heeft vijf goede tips die je in dit 
manifest vindt. een van de tips sprak me bij-
zonder aan: “neem geen tijd van mensen zon-
der resultaten te tonen”. maar al te vaak vin-
den we het al heel wat als we naar burgers 
luisteren en ze betrekken in onze overleggen. 
maar zegt jim terecht we nemen daarvoor 
kostbare tijd van burgers in beslag. in die tijd 
hadden ze ook een feestje kunnen organiseren 
of thuis op de bank tV kunnen kijken. een 
prachtige tip die ons naar onszelf laat kijken. 
ik doe daarom een oproep aan jullie en aan 
onszelf. Laten we de komende jaren werken 
aan processen waarvan we vooraf dachten dat 
het niet kon of mogelijk was. Laten we nieuwe 
verbindingen aangaan en daarbij risico’s 
nemen. Laten we werken met “best persons” 
en proberen zelf een best person voor burgers 
te zijn. en tot slot laten we onze angst vergeten 
en controleren, registreren en verantwoorden 
een onsje minder doen. geef de professional in 
jezelf de ruimte. 

tot slot wil ik de gemeente apeldoorn hartelijk 
danken voor de getoonde gastvrijheid. de con-
ferentiewerkgroep dank ik voor het getoonde 
lef om dit congres mogelijk te maken. jullie 
zijn mijn best persons. ik hoop dat we op het 
congres terugkijken en zeggen, waarom heb-
ben we het niet eerder georganiseerd zoals we 
nu hebben gedaan. hoe kon het dat we dat 
niet zagen.

tot op het 40e congres,

marianne ruigrok-Verreijt
Voorziter van het LCGW

inhoud Beste collega’s,

voor jullie ligt het manifest van 
het 39e tweedaagse lCgw Congres 
Petje af voor de burger. het mani-
fest is het resultaat van de inbreng 
van de 200 leden die aan het Congres 
deelnamen. samen hebben we 10 tiPs 
oPgesteld om burgerkraCht in het 
soCiale domein te stimuleren.



Petje af voor de 
burger, de burger 
die het kan en er 
mag zijn!
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sillY

zijn de diverse vormen van Co-Creatie in de 
markt van ProduCenten en Consumenten  
te vertalen naar het Publieke domein?  
oordeel zelf!

Developer: de burger selecteert hier door de overheid aan-
gedragen ideeën. mass customiser: de overheid geeft de  
standaard aan, maar de burgers kunnen bepaalde onderdelen 
aanpassen. de burger verpersoonlijkt hier de standaard.

Idea collector: de overheid lanceert een ideeënwedstrijd. 
burgers sturen hun ideeën in en de overheid of de burgers  
zelf kiezen een winnaar. de rol van de overheid is die  
van inspirator.

Integrator: de overheid betrekt burgers in meerdere fases 
van het ontwikkelingsproces. er bestaat een intensieve en  
vaak langdurige samenwerking. de burger participeert hier  
in hoge mate.

Facilitator: de overheid verschaft burgers een platform waar-
op zij hun eigen ideeën kunnen ontwikkelen. de overheid kan 
bepaalde ideeën uitvoeren. de burger is hier (mede)schepper.

co-creatie Van markt 
naar pubLieke domein

de afgelopen dagen was paul blokhuis uw gastheer. hij 
had een eigen beeld bij ‘petje af ’. “elke burger heeft het in 
zich om een krachtig individu te zijn. in de afgelopen 
decennia zijn we er op een geweldige manier in geslaagd 
alles naar de overheid toe te trekken en de burger in de 
stand te zetten “doet u vooral zelf niets, wij lossen het voor 
u op”. terwijl die burger zelf doorgaans krachtig is en talen-
ten heeft. dat heeft de overheid decennialang miskend en 
dat gaan we weer herontdekken.” 

moderne hulPverlener
“er zijn mensen voor wie het moeilijk of zelfs onmogelijk is 
om in deze ingewikkelde samenleving een plekje te vinden 
en die moet je helpen. wij hebben dat in veel te ruime mate 
gedaan. dus neem je petje af voor de burger, want die bur-
ger kan het en mag er zijn! niet alleen ambtenaren en 
bestuurders, maar ook welzijnsprofessionals moeten in die 

stand gezet worden. de moderne hulpverlener staat naast 
de klant en verzint samen met die klant een oplossing. dat 
is ook de houding die ambtenaren en bestuurders moeten 
hebben.” 

juiste stand
de congresdeelnemers gaan helemaal gereset naar huis, 
klaar voor die initiatiefrijke, actieve burger. maar de werk-
vloer en de organisatie zijn dezelfde als op 13 maart. paul 
blokhuis vertelt over het ambitieniveau van het congres. 
“ik hoop dat het de deelnemers aan inzichten helpt, die ze 
in de juiste stand krijgen om naast de burger te gaan staan. 
mijn gouden tip daarbij is van jezus: ”behandel een ander, 
zoals je zelf behandeld wilt worden.” Verschuil je daarnaast 
niet achter de p’s van privacy en precedentwerking en han-
teer regels niet star.” 

VOLGENS WIKIPEDIA



“er kan veel met gesloten beurzen, 
maar als je werkt op basis van 
wederkerigheid, moet je als gemeente 
partner blijven en interesse blijven 
tonen in wat er in de wijk speelt.” 

“als bedankje voor de vrijwilligers hebben we ze uitgenodigd voor 
een etentje, catering geregeld en de burgemeester, wethouders en 
stadsdeelmanagers waren de obers.”

“als partner van je  
burgers moet je vooral 
doen wat je zegt.”

“het gaat om een bundeling van interesses en belangen. als  
de eerste samenwerking tussen burgers resultaten oplevert, 
dan krijgen ze vertrouwen om door te zetten.”

“als de gemeente een stapje terug doet en we krijgen op eigen 
kracht 4.000 euro bij elkaar voor een buurtfeest, moet je ons 
niet als gemeente nog 210 euro voor een  
vergunning gaan vragen.”

“als de gemeente  
zich terugtrekt,  
gaan ook de burgers 
zich terugtrekken.”

PlaYlist
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Luie ambtenaren
oF Luie  

VooroordeLen?

Vooroordelen zijn hardnekkig. zo ook het vooroordeel 
dat ambtenaren lui zouden zijn. Vooroordelen kunnen 
deels juist, maar ook geheel onjuist zijn. er zullen 
ongetwijfeld luie ambtenaren werken binnen de over-
heid, maar daar staan vele hard werkende, ambitieuze 
ambtenaren tegenover. wat sowieso onjuist is, is wan-
neer een vooroordeel over een hele groep, zoals amb-
tenaren, wordt toegepast op een individu. jij bent 
ambtenaar, dus je zal wel lui zijn. zelfs als een voor-
oordeel een kern van waarheid bevat, is het klakke-
loos toepassen van dit vooroordeel op een afzonder-
lijke persoon riskant. mensen, en ook ambtenaren, 
verschillen immers in hoge mate van elkaar.  je kunt 
ze dus niet zomaar over één kam scheren. net zoals 
je dat niet kunt doen met vrouwen, gehandicapten, 
homoseksuelen en allochtonen. maar ja, we kunnen 
onze aandacht maar op een beperkt aantal zaken 
tegelijkertijd richten. ons brein moet dus soms wel 
lui zijn en terugvallen op vooroordelen. in feite zijn 
niet alleen ambtenaren lui, we zijn het allemaal een 
beetje.

Door: Daniel WigBolDus

powered by Leo bLokhuis!

De 'Petje af - Playlist' kan BeluisterD WorDen Via sPotify, 
afsPeellijst lCgWPetjeaf

James Pierpont-Jingle Bells

Brain Setzer Orchestra-Jingle Bells

Ike Turner & His Kings of Rhythm-Rocket 88

Bill Haley-Rock around the clock
Tielman Brothers-Swing it up

Peter and his rockets-Kom van dat dak af

Beatles-Anna (go to him)
Rolling Stones-You better move on
Elvis Presley-Burning love

Percy Sledge-When a man loves a woman

Otis Redding-I’ve been loving you too long
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Dit vond het recensentenpanel 
van zijn lezing:

 inhoud
 presentatie
 bruikbaarheid
 overall

over zijn lezing Professor WigBolDus leert ons 
kijken, of lieVer gezegD, hij leert ons Dat We Met 
onze hersenen kijken. We assoCiëren Vooral. hij 
noeMt Dat Bassie en aDriaan-effeCten. het getoonDe 
fragMentje uit De tV-Quiz lingo is treffenD. Bij De 
Vraag naar 'een soCiaal onaangePast Persoon Met 
De letter a', antWoorDt De DeelneeMster 'alloCh-
toon'. een Pijnlijk MoMent, Maar WigBolDus laat 
ons DuiDelijk zien Dat ze assoCieert en niet haar 
Mening geeft. assoCiaties zijn sterk en DoMinant, 
Maar BoVenal: ze zijn er geWoon. het is onMogelijk 
niet te Doen aan stereotyPen en VooroorDelen. 
WigBolDus geeft ons Mee Vooral na te Denken Voor 
We oorDelen.

MeanWhile in aPelDoorn - 21:25 uur

“zoVeeL meer dan een man met Losse Vingertjes”Leo blokhuis trapt zijn lezing af met wat plaagstootjes richting broer paul, waarna hij ons meeneemt naar de jaren ’50 van de vorige eeuw. toen vond ike turner, volgens blokhuis ‘zoveel meer dan een man met losse vingertjes’, de rock ’n roll uit. rauw, rebels en boordevol seks; niet iets waar blokhuis zich in zijn jeugd van zijn moeder mee mocht inlaten. na een half uur durend muziek-college van de popprofessor, komt hij tot de kern: de rol van muziek bij het doorbreken van raciale issues in amerika, is in zijn ogen onderbelicht gebleven. in het minuscule plaatsje muscle shoals in alabama maakten blanke en zwarte muzikanten samen prachtige muziek. en otis redding, naar wie blokhuis zijn zoon vernoemde, zong zijn liedjes rechtstreeks in de harten van blanke meisjes. blokhuis sluit af met een verwijzing naar de lezing van daniel wigboldus: "als iedereen iedere dag naar vier liedjes van aretha Franklin of otis redding zou luisteren, zouden de stereo-typen die we ten aanzien van zwarte mensen koesteren, echt posi-tief veranderen.”     

Dit vond het recensentenpanel 
van zijn lezing:

 inhoud
 presentatie
 bruikbaarheid
 overall

gehoord & gezien
oP WerkBezoek

13:32, VoeDselBank aPelDoorn
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13:51, PlusPunt orDen

13:28, goeDe zorg

14:01, BeWonersgroeP kootWijk

13:16, PlusPunt gentiaan

14:18, 
De Matenhof

Voor de volledige lezing en meer, klik hier

http://www.lcgw.nl/nl/verslagen/83-verslagen_en_presentaties_jaarcongres_lcgw
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durF Fouten te maken 

en Leer erVan! 

maniFest
Petje af voor de burger9

sillY

power to the peopLe
laat het initiatief in handen van de burger. laten we niet de behoefte voelen om suC-
Cesvolle initiatieven in te kaPselen in beleid. en laten we durven oP onze handen te 
gaan zitten. het kan, want er zijn burgers die niet oP de overheid waChten en ons niet 
nodig hebben om tot iets moois te komen. in aPeldoorn maakten we kennis met ze, in 
twintig werkbezoeken. maar ze zijn eCht overal!

alle ouders actief betrokken moeten 
zijn. ze doen de dagelijkse zorg en 
begeleiding en alle administratieve en 
onderhoudswerkzaamheden zelf en 
dragen de financiële lasten samen. de 
ouders menen net zo goed voor een 
groep kinderen te kunnen zorgen als 
een team van professionals. ze zijn 
zelf ouder en brengen echte liefde 
mee. Verder voordeel is dat het 
groepsproces zich veel beter kan ont-
wikkelen. de andere ouders komen de 
kinderen halen en brengen, dus zowel 
ouders als kinderen zien elkaar regel-
matig.

Diverse burgers/Broodfonds. in ver-
schillende steden zijn er ‘broodfond-
sen’. het broodfonds is een arbeidson-
geschiktheidsvoorziening voor 

Laat het initiatieF in de 

handen Van de burger!
maniFest
Petje af voor de burger6

zelfstandige ondernemers. een verant-
woord en betaalbaar alternatief voor 
reguliere verzekeringen. als je deel-
neemt heb je controle op je geld en het 
beleid. het broodfonds werkt als een 
schenkkring. wie ziek is krijgt van alle 
deelnemers een bedrag geschonken. 
dit bedrag is bedoeld om te voorzien 
in het eerste levensonderhoud, de 
deelnemers zijn verantwoordelijk voor 
de uitvoering. je start met minimaal 
20 ondernemers en moet doorgroeien 
naar 40, om robuust genoeg te zijn  
om meerdere ziektegevallen aan  
te kunnen. 

We stellen er een aantal voor: 
Marjan Minnesma/Wij willen Zon. 
zij richtte in 2010 de stichting wij 
willen zon op, omdat ze zich eraan 
ergerde dat 40.000 mensen wachtten 
op subsidie voor duurzame energie en 
deze niet kregen. ze besloot zelf naar 
china te reizen, wist er een bijzonder 
lage prijs voor zonnepanelen te bedin-
gen en wist de kopers in nederland 
ertoe te bewegen op voorhand te beta-
len. zo bewees minnesma het ook zelf 
te kunnen, zonder subsidie en bank. 
ze is momenteel directeur van de 
actie-organisatie voor duurzaamheid 
en innovatie, stichting urgenda. 
daarmee roept ze de staat juridisch 
ter verantwoording, omdat deze zich 
onvoldoende inzet om klimaat-
verandering te voorkomen.
         
Verena Grothe/Oudercrèche  
Joop Gilliamse. de ouders runnen 
gezamenlijk een kinderdagverblijf, dat 
plaats biedt aan acht kinderen. ouders 
en verzorgers van de kinderen doen 
dit zelf, zonder groepsleiders. het is 
een ouderparticipatiecrèche, waarbij 

Rik Verdellen-gemeente Nijmegen 
zoek de grens op! in het verhaal van 
gabriël van den brink staan 'best per-
sons' centraal. hij heeft het over pro-
bleemoplossers die in staat zijn om 
anderen aan zich te binden. als je dit 
vanuit het perspectief van de gemeen-
teambtenaar bekijkt, is het mijns 
inziens nodig om goed naar bewoners 
te luisteren en, vooral ook, initiatieven 
van burgers te durven omarmen. 
daarbij hoort het creatief omgaan met 
regels. niet om lak aan regels te heb-
ben, maar vooral om zelf te blijven 
nadenken. als we zelfredzaamheid en 
probleemoplossend vermogen van 
burgers verlangen, dan moeten we ook 
kritisch naar onszelf en onze regeldruk 
kijken. ja, we werken burgers soms 
tegen door onze regels en 'onbuig-
zaamheid'. en ja, dat roept de vraag 
op of dit past binnen onze boodschap 
van zelfredzaamheid, zelfregie en min-
der overheid. 

we hebben in Lcgw-oost gesproken 
over onze koers. een vraag die daarbij 
aan de orde kwam is wat wij kunnen 
doen om ambtenaren te ondersteunen 
bij de competenties, vaardigheden en 
houding die nodig zijn om aan dit 
alles vorm te geven. we kunnen meer 

doen dan het overdragen van kennis. 
in dat 'meer doen' zit misschien zelfs 
wel onze meerwaarde. het gaat om de 
vraag: hoe word ik als ambtenaar 
transitieproof? hoe adem ik transitie? 
daar kunnen wij best nog wat in bete-
kenen. in oost gaan we alvast bijeen-
komsten organiseren met aandacht 
voor competenties en vernieuwende 
samenwerkingsmogelijkheden. 

Chris Kuypers-LCGW “toets bare nor-
men moeten voorkomen dat de ver-
eniging zich blind gaat staren op één 
variabele die daarmee doel op zichzelf 
wordt. we willen ruimte binnen de 
vereniging, zodat werkgroepen eigen 
prioriteiten kunnen stellen en eigen-
zinnige keuzes kunnen maken. dit 
leidt weer tot een grote diversiteit bin-
nen de vereniging, waar de leden van 
profiteren.”

Ria Kapteijn-gemeente Zoetermeer 
“een organisatie als het Lcgw moet 
vooroplopen in het ondersteunen van 
ambtenaren die de toekomst zien glo-
ren. als het onze vereniging lukt om 
hele gemeentelijke groepen mee te 
krijgen is dat natuurlijk de ultieme 
prestatie! Van welzijnsambtenaren 
mag je verwachten dat zij de toekomst 

VoLg je hart en zoek de grens op!

maniFestPetje af voor de burger7

met een positief kritische houding 
tegemoet kunnen treden, dus het 
Lggw moet daarbij voorop lopen.”

Jolanda Verbiesen-gemeente Heusden
“gescheiden beleidsvelden komen 
samen. de drie transities dwingen 
gemeenten om samenhang te zien en 
vinden. die samenhang moet de 
Lcgw ook opzoeken. een tijdje gele-
den las ik het volgende: “a ship is safe 
in the harbour, but that’s not what a 
ship is ment for”. dit geldt ook voor 
het Lcgw; het oude vertrouwde is 
veilig, maar dat is niet waar onze ver-
eniging voor bedoeld is. ook wij moe-
ten, buiten de veilige haven, op zoek 
gaan naar nieuwe partners en een 
nieuwe koers. daar ligt de toekomst. 
behouden vaart!”

wat zijn de belangrijkste vraagstukken in 
jouw gemeente? en hoe krijg je die in bewe-
ging?  viP en 7zebra’s zien dat beweging 
begint bij mensen. mensen die vanuit hun 
dromen en Passie handelen.

de Vipbus is nostalgie in een moderne jas met als vertrekpunt 
de waarden van de srV-man: persoonlijk, inspirerend, en 
vertrouwd. de Vipbus rijdt rond in buurten en wijken en 
prikkelt mensen tot daadkracht. de essentie van de aanpak is 
dat verbindingen gelegd worden tussen de persoonlijke 
droom, sociale vraagstukken en de realisatie naar de praktijk.

we hebben de Vipbus uiteraard bezocht. een bezoekje is 
inderdaad een stap in een droomomgeving. een nougatblokje 
met een levensechte krekel zie je niet iedere dag. ook de blik-
ken spreken tot de dromerige verbeelding. wat hier wordt 
ingeblikt zijn verse voornemens die drie maanden houdbaar 
zijn. zo zet je concreet de eerste stap in de richting van het 
realiseren van je droom. wie de stap in de bus niet heeft gezet, 
heeft wat gemist.

Wil je meer weten? Kijk dan eens op www.typischvip.nl en 
www.7zebras.nl

houd het concreet, met Focus op  het resuLtaat! 
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wees een Vertrouwen wekkende partner!

maniFestPetje af voor de burger10

De ViPBus en 7zeBra’s:

Van droomkracht 
naar beweging

Lcgw 3.0 zoekt de grens op



in beelden
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totallY bottom-uP 

resto vanharte is een initiatief van  
enkele grondleggers van artsen 
zonder grenzen en een aantal 
betrokken ondernemers en  
kunstenaars.

op dit moment telt resto Vanharte 35 Vanharte-
locaties in 21 gemeenten, verspreid door heel 
neder land. resto Vanharte vindt dat iedereen  
erbij hoort in de samenleving en biedt een plek 
waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. dat is 
hard nodig, want 1 op de 3 nederlanders voelt  
zich eenzaam. 

resto Vanharte organiseert gezonde en betaalbare 
drie gangendiners voor bewoners met diverse  
achtergronden. de resto's, gevestigd in laag-
drempelige wijkvoorzieningen, worden onder-
steund door duizenden vrijwilligers en vormen 
tevens  leer- en werkervaringsplekken voor 
schoolverlaters en mensen in re-integratie en 
reclasserings  trajecten op weg naar een actieve rol  
in de samenleving.

(www.restovanharte.nl)

Focus op kansen  
en mogeLijkheden!

maniFest
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omnizorg is een organisatie voor ernstig verslaafde mensen en 

mensen met een psychiatrische beperking. ze kunnen er wonen 

en ze krijgen behandeling en begeleiding. in hun pand, midden in 

het centrum, kunnen 300 mensen verblijven. manager jet jacobs 

zegt: “je kunt je voorstellen dat niemand ons in de buurt wilde 

hebben, dus we hebben het contact met de buren meteen 

gesmeed.” de buren zitten aan tafel. het zijn henk en ans. het 

zijn de enige twee echt betrokken buren, maar goed, het is een las-

tige groep. het gaat allemaal om vertouwen. ans zegt: “je bouwt 

MeanWhile in aPelDoorn - 13:58 uur

“je zegt goedemorgen, 

goedemiddag en dan 

groeit er iets” iets op en op een gegeven moment zeg iemand: “hé buur-

vrouw!” nu werk ik als vrijwilliger in de wasserette van omni-

zorg.” henk is de overbuurman. hij kent iedereen binnen en 

is erg tevreden over de relatie tussen omnizorg en de buurt. 

hij zegt: “je moet gewoon je zegje doen en je moet de mensen 

serieus nemen.” hij heeft zich hard gemaakt voor een goede 

relatie tussen bewoners van omnizorg en de buurt. de discus-

sie aan tafel gaat over het fenomeen wederkerigheid. ans en 

henk halen er zelf ook wat uit door betrokken te zijn, name-

lijk een rustigere en veiligere buurt. dat is een groot goed voor 

een relatief kleine inspanning.

aan het einde van de werkbezoeken hebben de burgers die de projecten trekken of erbij betrokken zijn, een korte vragen-
lijst ingevuld. zij hebben dit buitengewoon serieus genomen. weet u te raden wat zij hebben gezegd? anders gesteld: kent 
u uw burgers? u bent er zelf ook één, dus dat zou goed moeten komen. als u alle vragen goed heeft, dan bent u een echte 
burger king! hebt u alle vragen fout, kruip dan weer terug achter uw bureau en wacht op een bijscholing van ambtenaar 
1.0 naar ambtenaar 3.0. uiteraard aangeboden door uw eigen Lcgw.

hoe goed kent u 
de burger (en dus 
eigenLijk uzeLF)?

resultaten enQuête WerkBezoeken

1.  Wat waren voor de burgers de twee  
belangrijkste redenen om te starten met  
het project of er actief voor te worden?

a. Vanwege de sociale contacten
b. uit maatschappelijke betrokkenheid
c. uit morele of religieuze principes
d.  om zichzelf persoonlijk te kunnen ontplooien
e. om de eigen wijk te verbeteren

2.  Wat was voor de burger de belangrijkste 
reden om zijn of haar medewerking te  
verlenen aan dit werkbezoek?

a. hij/zij is gevraagd door iemand van de organisatie
b. hij/zij wilde graag vertellen over het project
c.  hij/zij kon zo de gemeentelijke tegenwerking uit  

de doeken doen
d.  hij/zij kon zo deelnemers inspireren door te laten  

zien wat ze kunnen doen

3.  In welke mate denkt de burger dat zijn of 
haar verhaal bruikbaar voor u is in uw 
dagelijkse werk?

a. in zeer grote mate
b. in grote mate
c. in gemiddelde mate
d. in kleine mate
e. niet of in zeer kleine mate

4.  In welke mate heeft de burger er vertrou-
wen in dat u de ‘nieuwe ambtenaar van de 
toekomst’ bent, die actief burgers onder-
steunt en constructief met hen samenwerkt?

a. in zeer grote mate
b. in grote mate
c. in gemiddelde mate
d. in kleine mate
e. niet of in zeer kleine mate

Antwoord vraag 1=b en e, antwoord vraag 2=b, antwoord vraag 3=c, antwoord vraag 4=c

ga de conFrontatie aan met je eigen burgerschap!

maniFestPetje af voor de burger5

'De tijd loopt!'
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FaciLiteer  
de burger!
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de belangrijkste vraag daarbij is 
natuurlijk op welke overheid de  
burger eigenlijk zit te wachten?  
dit konden we mooi vragen aan jan  
rotmans, hoogleraar transitie-
management en spreker tijdens het 
congres. zijn antwoord? prosumenten 
gaan de nieuwe rol van de overheid 
afdwingen. de overheid wordt slim-
mer, proactiever en faciliterender. en 
de ambtenaren? die gaan achter hun 
bureau vandaan.    

“eens in de 100 of 150 jaar wordt  
de samenleving fundamenteel opge-
schud. nu staan we weer voor zo’n 
periode. we gaan een andere samen-
leving creëren. dat noem ik een ver-
andering van tijdperk, niet een tijd-
perk van verandering.” 

Pasklare antwoorden
“dit is een onoverzichtelijke, chao-
tische, onrustige periode, waarin je 
moeilijk kan zeggen waar het op uit-
draait. niemand heeft pasklare ant-
woorden en dat maakt het boeiend. 
ook de overheid heeft het hier moei-
lijk mee. in het verleden maakte de 
overheid plannen voor burgers, pro-
beerde die zo goed mogelijk uit te  
dragen en uit  te leggen. tegenwoordig 
maken burgers zelf plannen en ver-
wachten van de overheid hulp om die 
plannen uitgevoerd te krijgen. de 
overheid moet belemmeringen wegne-
men, verbinden en helpen bij het 
opzetten van slimme financiële arran-
gementen, waarmee een deel  
van het geld wordt terugverdiend.”

omgekeerde wereld
“er is een vertrouwensbreuk tussen 
overheid en burger. de overheid moet 
dat vertrouwen weer opbouwen, onder 
andere door te leren denken en hande-
len vanuit die burger zelf. Veel 
gemeenten hebben nu een loket waar 
je jezelf als burger kunt melden. maar 
dat is de omgekeerde wereld. in iedere 
buurt zou een loket moeten zijn, waar-
in ambtenaren zitten die in de wijk zelf 

”organiseer niet zeLF, 
maar zorg dat anderen 
kunnen organiseren” 

L
ez

in
g 

ja
n

 r
ot

m
an

s,
 1

4 
m

aa
rt

, 1
6:

15
 u

ur

prof. dr. ir. jan rotmans jaagt ons de stuipen op het lijf. een aan-tal quotes: "de transitie is een slagveld.", "een geslaagde transitie duurt zeker twee generaties." en "de meeste transities mislukken." ook zegt hij dat de crisis alleen maar groter wordt, maar dat dit een zegen is. als de nood hoog is komen de meeste creatieve idee-en los bij mensen. hij dreigt ons even te verliezen, maar dan zitten we toch weer op het puntje van onze stoel. en wat moeten wij dan doen als gemeenteambtenaren, horen we onszelf denken. daar 
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“de transitie is  
een sLagVeLd”

heeft hij vijf woorden voor: agenderen, stimuleren, verbinden, schakelen en faciliteren. en dit alles in de wijk, op straat of bij de mensen thuis. de ambtenaar 3.0 zit niet meer achter het bureau. we kijken elkaar aan. een enkeling slikt en denkt al aan maandag, aan het afscheid van die oude vertrouwde bureaustoel, foto van partner en kinderen en dat stapeltje dossiers naast het beeldscherm. maar de rest heeft er zin in! met dank aan rotmans.

werken en daar proberen te begrijpen 
wat er speelt. ambtenaren moeten 
burgers opzoeken en kijken hoe ze 
kunnen helpen. dat is moeilijk, want 
ze zijn gewend plannen te bedenken, 
om daar in een later stadium burgers 
bij te betrekken. gemeenten willen 
toch steeds weer samen met de burger 
allerlei dingen organiseren, maar daar 
moeten ze mee stoppen. de burger 
moet het zelf organiseren. en dat 
betekent zeker geen terugtredende, 
maar een faciliterende, proactieve, 
slimme overheid, die zich voortdurend 
richt op de burger, vanuit een facili-
terende houding. de klassieke rol als 
regisseur is verleden tijd.”

Prosumenten
“de meest actieve burgers, die ik pro-
sumenten noem, gaan die andere rol 
van de overheid afdwingen. dat zijn 
nu ongeveer twee miljoen burgers. die 
zijn bezig om allerlei dingen zelf te 
regelen, zoals eigen energiecoöpera-
ties. dan zijn er zo’n tien miljoen bur-
gers, die worden meegesleept als ze 
steeds geconfronteerd worden met al 
die goede voorbeelden. de overheid 
heeft dus geen keuze en moet minder 
in de weg gaan lopen. dat lijkt saai 
voor ambtenaren, maar is juist heel 
spannend. dan moeten ze wel achter 
de bureaus vandaan en de samenle-

2 dagen lang sPraken we met z’n allen over Co-Creatie 
en over nieuwe verhoudingen tussen over heden, 
Profes sionals en burgers. daar bij is de foCus met name 
geriCht oP welke rol de overheid moet sPelen.

glazen Bol turen Met jan rotMans

ving in, co-createur worden van de 
processen. ik heb in het ver leden 
gepleit voor regelluwe en regelloze 
ruimtes, om burgerinitiatieven moge-
lijk te maken. dan is de reflex om 
regels op te stellen voor regelloze 
ruimtes, controle willen hebben waar 
het niet nodig, mogelijk of wenselijk 
is. de kleine risico’s willen beheersen 
en de grote veronachtzamen, dat zit 
daar ook achter.” 

oefenen
“je kunt alleen niet verwachten dat  
de overheid ineens in die 'andere' 
overheid kan veranderen. dat kan 
alleen door op kleine schaal te oefe-
nen, daarvan te leren, opschalen, 
andere competenties aan te leren, 
andere mensen aan te nemen. een 
voorbeeld: je mag geen energie 
opwekken om door te verkopen aan 
andere mensen. we proberen dat toch 
voor elkaar te krijgen. nu mag dat dan 
binnen hetzelfde postcodegebied. 
maar als je daarbuiten woont , mag 
het niet. dat is een klassiek voorbeeld 
van de belevingswereld van de ambte-
naar, die denkt in termen van 
postcode gebieden. Vanuit de beste 
bedoelingen, wordt zo’n mooi idee dan 
toch om zeep geholpen. de spanning 
loopt op alle niveaus op: tussen over-
heden, overheden en burgers en tus-
sen burgers. dat hoort bij een over-
gangsfase, bij een transitie. 
uiteindelijk is de kern voor nieuw 
partnership dat ambtenaren achter de 
bureaus vandaan komen en dat de 
overheid haar burgers gaat opzoeken!” 

Voor de volledige lezing en meer, klik hier

http://www.lcgw.nl/nl/verslagen/83-verslagen_en_presentaties_jaarcongres_lcgw


gabriel van den brink is filosoof. dat 
blijkt wat te vloeken met de ambitie 

waarmee ik dit gesPrek in ging. die 
was om van den brink zo ConCreet als 

mogelijk uiteen te laten zetten hoe 
burgers, Professionals, ondernemers 

en de overheid ziCh tot elkaar ver-
houden en welke rollen ze sPelen 

wanneer het ProCes van ‘reinventing 
Civil soCietY’ is voltooid. 

als ik hem dan ook nog vertel dat ik de resul taten van ons 
gesprek in tekeningen wil vangen, begint hij te lachen. “die 
tekeningen zal ik zo zelf voor u maken. u heeft papier genoeg 
bij u, dus dat moet lukken.”  Vervolgens neemt Van den brink 
me mee in een meeslepend verhaal, op weg naar de tekeningen.  
dat volledige verhaal staat op www.lcgw.nl.

na 40 minuten, pakt Van den brink een pen en vraagt hij om 
een stuk papier. dat hij, als bestuurslid van de stichting 
beroepseer, de kwaliteit van zijn werk serieus neemt, blijkt 
snel. hij is niet tevreden over zijn tekenwerk en vraagt om een 
nieuw vel. “er is maatschappelijk een grondvlak met een bur-
ger, een professional en een ondernemer. er gebeurt iets tus-
sen burger en professional en vaak heb je een ondernemer 
nodig om in die relatie diensten te leveren of randvoorwaar-
den te creëren. deze drie partijen kunnen vaak heel aardig 
met elkaar over weg. ze hebben allen een particulier belang, 
voor het belang dat zich boven het particulier belang verheft, 
is er de staat. Vandaar deze figuur, een tetraëder (figuur a).

idealen
de ruimte tussen de staat en het grondvlak kun je op ver-
schillende manieren inrichten. Vroeger, tijdens de verzui-
ling, waren er organisaties die in die ruimte bemiddelden 
tussen grondvlak en de staat. als er op het grondvlak iets 
gebeurde, belandde dat bij organisaties die het aankaartten 
bij de staat. en die deed daar dan iets mee. omgekeerd 
werden debatten die op staatsniveau belangrijk waren, door 
die organisaties uitgelegd aan het grondvlak. dan zijn staat 
en grondvlak bemiddeld. momenteel heb je in die ruimte 
alleen de media en die bemiddelen juist niet. die scherpen 
alles aan, wat de spanning tussen staat en grondvlak vooral 
vergroot. reinventing civil society gaat over een nieuwe 
wijze om te bemiddelen tussen de vaak terechte zorgen van 
het grondvlak en de serieuze vragen aan de top. ze moeten 
elkaar verstaan, begrijpen wat de ander zegt en zoeken 
naar een uitweg, een compromis, een middenweg. daar-
voor zijn in twee richtingen idealen nodig. geen zweverige 
idealen, maar de staat moet een beeld hebben bij hoe het 
bijvoorbeeld de zorg wil inrichten, het daarbij horende 
mensbeeld, standaarden enzovoorts. omgekeerd moeten 
burgers, professionals en ondernemers de eigen ervaring 
in het licht van het grotere geheel zien. het blijft wat 
abstract, maar waar ik hartstochtelijk voor pleit, is dat je 
voor bemiddeling idealen nodig hebt. pas als je het daar 
over hebt, kun je de civil society opnieuw vormgeven.  

veel energie
behalve idealen hebben we organisaties nodig. de term 
civil society is van de tocqueville die in amerika rond-
reisde en daar zag dat allerlei mensen goed in staat 
waren om zich vrijwillig te verenigen, omdat ze een ide-
aal deelden. en die organisaties konden bemiddelen. de 
nieuwe civil society is op die manier ook al aan het ont-
staan. coöperaties, energiemaatschappijen, broodban-
ken. er is dan ook geen enkele reden voor een klaagver-
haal, want op het grondvlak is er enorm veel energie. 
het is verrassend hoeveel mensen er op dat vlak actief 
zijn, samen, voorbij het eigen belang en dwars tegen de 

overheid en overheidsarrangementen 
in. de doe-democratie. als ambtena-
ren in staat zijn hierbij aan te sluiten, 
dan ontstaan er interessante gesprek-
ken. daarbij is de vraag niet hoe amb-
tenaren kunnen helpen die burgers in 
hun eigen kracht te zetten, nee, de 
vraag is hoe ambtenaren de kracht van 
burgers kunnen gebruiken om de kwa-
liteit van overheidsdiensten te verbe-
teren. dat is een veel interessantere 
manier van kijken. begin als overheid 
aan de kant van de kracht. zie in dat 
mensen hun eigen motieven hebben 
om dingen te doen, zie welke krachten 
er al gaande zijn, behoud die kracht, 
probeer deze te duiden in termen van 
publieke waarde, bekijk hoe je kunt 
helpen en hoe dit uiteindelijk je eigen 
handelen als overheid kan versterken. 
dat zouden de stappen zijn. en voor 
ambtenaren blijft er altijd een span-
ning tussen regels en procedures en je 
eigen idealen in het werk. hoe je daar-
in je hoofd boven water houdt is door 
een omkering van perspectief. denk 
vanuit de krachten die er zijn, dien 
van daaruit het publieke belang en 
denk niet vanuit de regels die die 
krachten tegenhouden. dan raak je 
gefrustreerd.” 
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het tetraëder Van   Van den brink
tekenen Met gaBriël Van Den Brink

figuur a

figuur b

de Staat

de ondernemer

Civil Society

de burger

de professional

Verbreed en Ver-bind en raak de burger niet kwijt!
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als ik in een middelgrote gemeente werkzaam zou zijn, zou ik 

proberen om op mijn vakgebied te komen tot een lijstje van acht 

tot tien mensen, burgers, professionals of ondernemers, die vorm-

geven aan die nieuwe civil society en met wie ik me versta, met 

De gouDen tiP Van gaBriël

“zoek 8-10 ‘best persons’ 

met wie je op jouw Vakge-

bied zaken kunt doen” wie ik zaken kan doen. dat kunnen topmensen binnen orga-

nisaties zijn, journalisten die op een intelligente manier 

vraagstukken aanvliegen, een wijkagent die geweldig omgaat 

met een moeilijk gezin of burgers die in hun buurt het ver-

schil maken. de ‘best persons’ in jouw gemeente, op jouw vak-

gebied.

Dit vond het recensentenpanel van zijn lezing:

 inhoud   presentatie
 bruikbaarheid  overall

Voor de volledige lezing en meer, klik hier

http://www.lcgw.nl/nl/verslagen/83-verslagen_en_presentaties_jaarcongres_lcgw


"eVery indiViduaL has giFts  
oF the head, heart and hands"
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“ga mee met de 
energie in wijken 
en er gebeuren 
PraChtige  
dingen!”

Plaatjes draaien met jim diers

hij vertelt erover in zijn boek ‘neighbor power: building 
community the seattle way’. met ons diepte hij de meest 
markante voorbeelden van succesvolle burgerprojecten op. 
we deden dat door met diers de door Leo blokhuis doorge-
geven plaatjes te draaien. diers kan zijn teleurstelling nau-
welijks verbergen als hij merkt dat the grateful dead niet 
aan bod gaat komen. we lieten diers uiteindelijk honderd-
uit asso ciëren op twaalf andere, markante muzikale samen-
werkingen. de 22-minutenversie van autobahn van kraft-
werk leverde de mooiste associatie op.

krankzinnig
de duitse band kraftwerk zocht vaak inspiratie bij andere 
kunstdisciplines, buiten de muziek, om hun muziek naar 
een ander niveau te tillen. diers worstelt zich door een 
instrumentale passage heen en begint hard te lachen. “er 
schiet me één van de meest krankzinnige projecten in mijn 
carrière te binnen. daar kom ik zo op. eerst iets wat me in 
de muziek opvalt. die moet destijds innovatief zijn geweest. 
en als ik dat vertaal naar projecten, dan blijkt dat innovatie 
altijd vanuit burgers komt. de overheid loopt er achteraan 
en dat is prima. burgers weten wat er nodig is in hun buurt, 
welke resultaten er bereikt moeten worden en vaak ook  
op welke manier. Verder heeft de muziek ook wat kunst-

zinnigs. kunst maakt onderdeel uit van veel bottom-up 
projecten in seattle. kunstenaars brengen hun gedachten 
over de identiteit en geschiedenis van een buurt over via 
hun werk en hun vaardigheden. burgers voegen daar  
kennis van hun buurt, hun waarden en gedachten over hoe 
het er in hun buurt aan toe moet gaan aan toe. je ziet het 
vaak terug in speeltuinen. burgers leggen die aan, maar 
willen ook dat hun speeltuin uniek is, een eigen gezicht 
heeft. dan betrekken ze er kunstenaars bij.”

neighborhood matChing funds
diers keert terug naar het voorbeeld. “in de wijk Freemont 
in seattle staat een brug en onder die brug speelden zich 
bijzonder veel illegale activiteiten af, een serieus veilig-
heidsvraagstuk voor de wijk. de buurtbewoners wilden er 
een groot kunstwerk neerzetten, dat dan allerlei legale acti-
viteiten moest aantrekken. ze deden daarom een beroep  
op de neighborhood matching funds, maar konden nog 
geen ontwerp presenteren. de funds bestonden net en nu 
moesten we ze gaan besteden aan letterlijk ‘niets’. maar het 
burgerpanel, dat over de gelden beslist, vond het een goed 
idee. ik dacht: “prima, dat is het einde van de neighbor-
hood matching funds”. maar het werd nog erger. want uit-
eindelijk werden er drie kunstenaars benaderd om een  
ontwerp te maken en de eerste ontwierp een mooie, grote 

jim diers heeFt passie Voor ‘neighbor power’  
oF ‘burgerkracht’. in seattLe ontwikkeLde 
diers een werkwijze die uitgroeide tot  
hèt nationaLe VoorbeeLd Voor hoe wijken 
kunnen FLoreren door burgerkracht  
te mobiLiseren. 

Laat anderen organiseren!

maniFestPetje af voor de burger1



“nu staat de troL er.  hij is enorm! hij 

heeFt een echte VoLkswagenauto in 

één Van zijn kLauwen. het is een seri-

euze toeristische trekpLeister, er 

zijn zeLFs Foto’s Van boeddhistische 

monniken op de troL."
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troon, de tweede een hommage aan de werkers die de brug 
hadden gemaakt en de derde ontwierp een enorme trol…”. 

‘onze’ trol
diers geniet van het herbeleven van het verhaal. hij  
buldert één van zijn karakteristieke lachsalvo’s de cantharel 
door. “de burgers mochten kiezen welk kunstwerk er zou 
komen. ik heb gebeden dat het niet de trol zou worden, ben 
zelfs nog naar de Freemont fair gegaan, waar gestemd kon 
worden, om mensen te ontmoedigen om op de trol te stem-
men… maar de trol werd het. en het werd nog erger. drie 
dagen later stond er een vernietigende recensie van het 
kunstwerk in de krant. de schrijver vond het verspilling 
van gemeenschapsgeld. de trol was hèt bewijs van de wan-
smaak van gewone burgers. dus ik dacht opnieuw: “dit 
moet het einde van de neighborhood matching funds zijn”. 
maar juist die recensie maakte iets geweldigs los. mensen 
werden boos: ”het is misschien een lelijke trol, maar het is 
wel onze trol”. mensen gingen activiteiten organiseren om 
geld voor de trol in te zamelen, kinderen schreven rap-
liedjes en ’s nachts gingen artiesten de straat op om meters-
grote voetafdrukken op straten te schilderen, voetstappen 
van ‘hun’ trol.”

energie
“nu staat de trol er. hij is enorm! hij heeft een echte Volks-
wagenauto in één van zijn klauwen. het is een serieuze  
toeristische trekpleister, er zijn zelfs foto’s van boeddhisti-
sche monniken op de trol. wat de burgers hoopten, gebeur-
de ook echt. de trol genereerde enorm veel economische 
activiteit. je ziet hier dat als de hele buurt er uiteindelijk 
achter staat, wat een voorwaarde is voor de matching funds 
en onze ondersteuning, er iets geweldigs ontstaat! maar het 
moet vanuit mensen zelf komen. en die komen niet af op 
vergaderingen die ambtenaren beleggen, de ambtenaren 
moeten aansluiten bij plekken waar mensen het over hun 
buurt hebben. je moet als overheid meegaan met de ener-
gie in wijken en helpen, bijvoorbeeld met de matching 
funds of menskracht. alleen dan gebeuren er echt gewel-
dige dingen. als je als overheid zelf gaat pushen om iets te 
realiseren in wijken, dan zie je de energie bij de burgers 
vaak recht evenredig afnemen. ze zijn dan geen eigenaar 
van het project en denken: “doen jullie het dan maar.” in 
seattle is de mentaliteit: we leiden de stad, door een stap 
terug te zetten. eerst zijn de burgers aan zet en als zij zelf 
energie hebben en gemotiveerd zijn, dan helpen wij mee. 
ze weten nu hoe het werkt in seattle, hebben successen 
geboekt en weten wat ze van ons kunnen verwachten. ze 
weten dat er van alles mogelijk is als ze samen iets willen.” 

suCCes
“in seattle waren er 32 verschillende ambtelijk departe-
menten, kokers. eén voor onderwijs, één voor transport, 
één voor veiligheid enzovoorts. ik werd directeur van een 
departement voor wijkwerk en dat ging dwars door al die 
departementen heen. dus ik moest niet alleen mijn eigen 
medewerkers overtuigen van een nieuwe, holistische, inte-
grale benadering, maar ook al die departementen de voor-
delen laten zien. toen burgers in een wijk een park wilden 

aanleggen, stapte ik bij groenvoorziening binnen en het 
eerste wat de directrice zei was: “no way! we laten de  
burgers toch zeker niet met onze parken aan de gang gaan.” 
toen moest ik al op mijn tong bijten, want van wie zijn die 
parken nu echt? maar ze had wel een paar terechte zorgen, 
over veiligheid en aansprakelijkheid, onderhoud en vrij-
willigers, die wellicht het werk van professionals zouden 
overnemen. er zijn altijd zoveel redenen om iets niet te 
doen, ik noem het ‘red tape’. en daar komen burgers niet 
zelf doorheen, dan haken ze af. met de neighborhood  
matching funds knippen we dat 'red tape' door en bieden 
we ruimte aan de burgers. met het park kwam het goed. 
we hebben alles rondom veiligheid afgetikt, professionals 
de vrijwilligers laten begeleiden en de burgers onderhouds-
contracten laten tekenen. toen de parken klaar waren,  
hebben we de directrice van de groenvoorziening op een 
podium gehesen. het was ook haar succes. en welke 
bureaucraat vindt het niet prachtig om door een menigte  
te worden toegejuicht?”

meanwhile  
in aPeldoorn
22:15 uur

jim's do-no-harm List•  don’t distract the community  from its own priorities.•  don’t force the community into the bureaucracy’s silos.•  don’t take people’s time without sho-wing results.
•  don’t make the community dependent. •  never do for people what they can do for themselves

Voor de volledige lezing en meer, klik hier

http://www.lcgw.nl/nl/verslagen/83-verslagen_en_presentaties_jaarcongres_lcgw


magazine | 23 22 | petje af voor de burger

aan ons allen de schone taak om de resultaten van de dag te van-gen in tien rake quotes. geen sinecure, want er zijn verwachtingen geschapen. het manifest moet ons vooruit helpen bij de vorming van het nieuwe sociale domein. het moet naast transitie-proof ook staatssecretaris-proof zijn, want het gaat aan hem aangebo-den worden. jawel, we voelden de druk. of het ontkurken van de fles witte wijn het proces heeft geholpen, laten we aan u als lezers van het manifest. we zijn gestart met iets meer dan twintig quotes van deelnemers, sprekers en de burgers die aan de workshops hebben meegewerkt. na het eten hebben alle deelnemers aan het congres gestickerd en zijn we gekomen tot een top tien. tijdens de vergadering hebben we ons geconcentreerd op het omvormen van 

MeanWhile in aPelDoorn - 22:15 uur

de openbare redactie-Vergadering in de Vipbus
de tien quotes tot puntige, handelingsgerichte statements, waar we echt wat mee kunnen. dit riep veel discussie op, maar die discussie ging gelukkig telkens (uiteindelijk) de goe-de kant op. de mooie zinnen vlogen je letterlijk in een kakofo-nie om de oren. een voorbeeld: de discussie bij punt 6 "Laat initiatief in handen van de burger" werd gelardeerd met de uitspraken "wees niet bang voor de burger", "ontdek de bur-ger in jezelf " en zelfs "wees niet bang voor jezelf ". natuurlijk is het een kwestie van smaak en stijl, maar de richting en intentie was telkens goed. eindtijd vergadering: 23.15 uur. een uurtje, meer niet, typisch ambtenaar 3.0. we hopen dat de staatssecretaris het manifest omarmt. we kunnen het hem aanbevelen.

het Laatste beeLd



zes geDaChten Van DagVoorzitter hannie te grotenhuis oVer het Congres

het laatste woord

“De ambtenaren in het welzijnsdomein zijn de frontrunners  
in een fundamentele verandering van de overheid”

“Ze hebben er zin in. Ze bruisen van de inspiratie!”

“We krijgen terug wat we in de loop der decennia zijn kwijtgeraakt, maar dan veel beter 
dan het was: waarden en ideaal gedreven mensen, èchte gesprekken, samenwerking op basis 
van open harten en open hoofden, denken en handelen in termen van cycli, netwerken en  
horizontale verbanden, lokale veerkracht en kleine praktische doelen ten dienste  
van grote doelen.”

“’Het nieuwe’ zijn we pas net bezig te ontdekken, het oude voert 
nog strijd om zijn behoud.”

“Ik wens deze ambtenaren toe dat zij in hun directe omgeving energieke en bevlogen 
medestanders vinden. Samen sta je sterk! En, als het soms eens moeilijk is, denk dan 
aan Jan Rotmans: orkaan winden blazen hoe dan ook het oude vertrouwde omver.”   

“De bruisende, geïnspireerde ambtenaren hebben een prachtige, maar helse taak, 
die visie, overtuiging, creativiteit, durf, overzicht, vooruitgangsgeloof, grote ver-
bindende vaardigheden, veel wijsheid en balanceerkunst vraagt.”


