
Zeven rollen van de overheid bij initiatieven van inwoners

Geen rol lijkt de makkelijkste rol, immers 
veel initiatieven vinden hun weg zonder 
dat van de  overheid enige interventie 
verlangd wordt. Rolvastheid is hier het 
lastigst, want zowel het initiatief, de 
omgeving als uw eigen (politieke) ambities 
kunnen aan u trekken om een actievere 
rol in te nemen. Daarnaast moet u ertegen 
kunnen dat initiatieven die het niet op 
eigen kracht redden zullen verdwijnen.  

De wijze waarop de overheid initiatieven van inwoners tegemoet treedt, valt in principe 
uiteen in zeven rollen, die elkaar in de loop van de levensduur van een initiatief kunnen 
afwisselen. Wees daarom bewust van de rollen die u kunt spelen, maar besef dat er geen 
absolute voorkeursrol bestaat. 



De supporter kenmerkt zich door wel steun voor een initiatief uit te 
spreken, maar geen concrete ondersteuning in wat voor vorm dan ook 
beschikbaar te stellen. Het zijn van supporter is dan ook vooral een daad 
van morele ondersteuning richting een initiatief, het spreekwoordelijke 
en soms letterlijke schouderklopje. Het nadeel van supporterschap is dat 
het wel laagdrempelig, maar niet vrijblijvend is en daarmee latente 
teleurstelling in zich bergt: de belofte dat meer onderweg is. Tegelijkertijd 
speelt de parallel met de sport, talloze winnaars geven aan dat ze door de 
steun van hun supporters net dat zetje kregen om nog iets te versnellen. 

De coach helpt initiatieven hun weg te vinden. Dat kan gaan over 
de omgang met gemeentelijke regelingen, maar soms kan het 
ook gaan om het in contact brengen van initiatieven met elkaar. 
Een coach vervult daarmee een gidsfunctie. Een parallel met het 
voetbal is echter op zijn plaats: soms worden coaches niet 
geaccepteerd door het team, als betweter ervaren en naar huis 
gestuurd als resultaten uitblijven. 



De sponsor steunt initiatieven door het beschikbaar stellen van 
faciliteiten en/of middelen zonder direct aan het initiatief deel te 
nemen. Het beschikbaar stellen van faciliteiten kan een algemeen 
karakter hebben, bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van een 
buurthuis zonder bemoeienis met welke activiteiten daarbinnen 
ontplooid worden. De binding kan ook explicieter zijn, wanneer sprake 
is van een gerichte subsidie voor een initiatief. Wanneer een 
overheidsorganisatie (een van) de belangrijkste sponsor(en) is, is de 
kans deze rol te verruilen voor keeper erg groot, wanneer de overheid 
de sponsoring terugschroeft of wanneer het initiatief vindt dat meer 
noodzakelijk is. Als de overheid de sponsorrol op zich neemt, is het 
belangrijk vooraf grenzen te stellen en verwachtingen te managen tot 
hoever de sponsoring reikt.  

De medespeler neemt als volwaardig participant deel aan het 
initiatief. Dit kan allerlei gradaties van intensiteit bezitten, variërend 
van degene die zich bezig houdt met het regelen van afspraken met 
de eigen overheidsorganisatie tot zelfs de regie namens het 
initiatief. Het grote voordeel is dat u als overheid het verschil kunt 
maken en het initiatief net een moeilijke hobbel over kunt helpen. 
Nadeel is natuurlijk dat u minder makkelijk los kunt laten, met het 
gevaar overnamegedrag te vertonen. 



De scheidsrechter is de natuurlijke overheidsrol als 
afweger van belangen in het publieke domein. Dit 
kan variëren van een ambtelijke toets of voldaan 
wordt aan voorgeschreven regels tot het (al dan 
niet) verlenen van een vrijstelling in de 
gemeenteraad op grond van een aanvraag en 
mogelijk daartegen ingediende bezwaren en 
zienswijzen. De parallel met de scheidsrechter in 
het voetbal gaat weer op: zonder scheidsrechter 
kan de wedstrijd niet plaatsvinden. Aandachtspunt 
is dat ook de belangen die niet aan tafel zitten 
meegenomen moeten worden. Een ander 
aandachtspunt is dat zodra een besluit genomen is 
de overheid iets partijdiger is geworden. 

De keeper ontzegt expliciet steun aan een initiatief. 
Dit kan variëren in intensiteit van het onthouden 
van middelen en ondersteuning aan een initiatief, 
via het niet meewerken aan verruiming van regels 
tot acties om een initiatief te verbieden. Ook 
wanneer in eerste instantie wel middelen zijn 
verstrekt, maar een additioneel verzoek om 
middelen niet wordt gehonoreerd, neemt de 
overheid de keepersrol in, maar feit is dan wel dat 
het initiatief het kennelijk niet binnen de geboden 
ruimte/middelen redt. Meer dan bij andere rollen is 
bij een keepersrol duidelijkheid geboden. 

De overheid zal zich altijd op een enigszins bijzondere manier tot initiatieven van inwoners 
verhouden. Enerzijds is de overheid gewoon een van de partijen in de netwerksamenleving 
die initiatieven kunnen steunen en is de overheid dus niet uniek in het kunnen inzetten van 
middelen, mensen en enthousiasme. Anderzijds ligt een aantal taken en bevoegdheden 
uitsluitend bij de overheid. Van de overheid wordt verlangd hier zorgvuldig mee om te gaan, 
conform bijvoorbeeld de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.  

Dat betekent daarnaast ook dat er een morele verantwoordelijkheid rust op ambtenaren en 
bestuurders om, ook wanneer de emoties hoog oplopen, de deur altijd open te houden; een 
verantwoordelijkheid om te blijven luisteren.  



Proficiat! U bent bestuurder of ambtenaar in een gemeente, provincie of waterschap waar 
het borrelt en bruist: een vitale gemeenschap waar inwoners op allerlei terreinen zelf de 
bal oppakken, natuurlijk ook in samenspel met anderen in wisselende coalities. 

In vitale gemeenschappen vinden initiatieven meestal vanzelf hun weg en als dat niet 
gebeurt, hoeft de overheid zich dat niet altijd aan te trekken, maar kan het eenvoudigweg 
schorten aan sense of urgency of voldoende draagvlak. De samenleving is natuurlijk 
pluriform en initiatieven kunnen wisselende reacties oproepen.  

In dit spel heeft de overheid niet altijd meer een vanzelfsprekende rol. Daarom is het goed 
te bepalen welke positie in te nemen. 

U ontdekt dat u op vele manieren in en om het speelveld actief kunt zijn en dat elk 
initiatief nèt een ander beroep op uw organisatie doet, wat natuurlijk past bij het 
dynamische karakter van uw vitale gemeenschap. Ook zullen sommige initiatieven beter 
passen bij de doelen die uw organisatie zelf voor ogen heeft dan andere initiatieven. 
Daarnaast kunnen niet alleen initiatieven ervoor kiezen wel of geen appèl op u te doen; er 
zijn ook andere belanghebbenden die een beroep op u kunnen doen.   

Deze poster geeft zeven rollen hoe als overheid om te gaan met initiatieven uit de 
samenleving en biedt daarbij deze bijsluiter.. 

Een aantal zaken vindt u niet terug in deze poster: het gaat niet over hoe u als overheid 
inwoners een rol geeft in uw eigen activiteiten, de klassieke burgerparticipatie. Ook gaat 
deze poster niet in op de wijze waarop u als overheid de zogenaamde "doe-democratie"  
kunt stimuleren op terreinen waar de overheid zich (deels) terugtrekt.  

Het vertrekpunt van deze poster is het initiatief vanuit de samenleving dat – gevraagd of 
ongevraagd, of het nu iets of niets van u verlangt en of u het mooi of lelijk vindt – 
gelanceerd wordt binnen uw gemeenschap.  



Welk beroep doet het initiatief/de initiatiefnemer zelf op u? 

Er zijn natuurlijk tal van initiatieven die niets van de overheid vragen. Ondernemers richten 
broodfondsen op, ouderen belcirkels, ouders worden brigadier bij gevaarlijke 
oversteekplaatsen en verenigingen van eigenaren beginnen energiecoöperaties.  
Motorrijders kunnen clubhuizen oprichten, sommige braakliggende terreinen ontwikkelen 
zich tot spannende ontmoetingsplekken voor jongeren en onze weilanden, parken en lange 
stranden zijn ideaal om prachtige particuliere feesten te organiseren.  

Een initiatiefnemer kan middelen van de overheid vragen. Dit kan de gedaante aannemen 
van geld, het gebruik van gebouwen, ondersteuning door ambtenaren of informatie, zoals 
adresgegevens. 

Een initiatief kan ook regelruimte/een beslissing van de overheid vragen: een vergunning, 
een ontheffing, een wijziging van het bestemmingsplan. 

Wat wilt u zelf?  

Allereerst, los van de vraag of een initiatief een beroep op de overheid doet of niet: uw 
overheidsorganisatie zal niet waardevrij tegenover initiatieven van particulieren en 
maatschappelijk middenveld staan. Als volksvertegenwoordiger bent u gekozen om doelen 
te verwezenlijken, als collegelid heeft u het collegeprogramma als kader meegekregen en als 
ambtenaar stelt u uw professionaliteit beschikbaar voor college en raad. Deze kaders 
bepalen in grote lijnen de ontvankelijkheid van uw organisatie voor initiatieven.  

Grofweg laten uw eigen verwachtingen ten aanzien van initiatieven zich indelen in drie 
groepen: 

 terreinen waar u graag initiatieven wilt zien, maar ze niet ontstaan 
 terreinen waar u niet op initiatieven zit te wachten, maar ze toch verschijnen 
 terreinen waar u initiatieven wilt zien en er ook initiatieven ontstaan. 

Uiteraard is het te hopen dat de laatste categorie de grootste is, maar dit heeft u niet 
(helemaal) in de hand: bij particulier initiatief is de gemeenschap immers zelf aan zet.  



In deze bijsluiter nemen we voortdurend als vertrekpunt het individuele initiatief zelf. We 
gaan daarom bijvoorbeeld niet in op manieren om als overheid spontane initiatieven te 
stimuleren op de terreinen waar u graag initiatief wilt zien.  

Wel gaan we in op de manieren hoe u op initiatieven kunt reageren en wat de voor- en 
nadelen hiervan zijn, ook als u vervolginitiatieven wilt stimuleren of ontmoedigen. Ook voor 
overheden geldt: er is maar één kans om een goede eerste indruk te maken en vertrouwen 
komt te voet en gaat te paard. 

Een overheidsorganisatie zal het beroep wat het initiatief al dan niet doet afwegen tegen 
twee criteria:  
 uw eigen (politieke) doelstellingen, waarden en randvoorwaarden (bijvoorbeeld 

schaarse middelen) 
 de belangen van anderen, ook degenen die niet aan tafel zitten.  

Op basis daarvan kan de overheid komen tot een andere beslissing dan wat het initiatief wil. 
Dat kan zelfs zo ver gaan dat de overheid antwoord geeft op een niet door het initiatief 
gestelde vraag. 

Wees ervan bewust dat dit leidt tot beelden over de overheid; de overheid kan niet altijd 
waardevrij handelen. 

 Opties overheid Mogelijk beeld bij 
initiatiefnemer(s) over de 
overheid 

Initiatief vraagt niets 
van de overheid 

 De overheid kan niet 
reageren 

 De overheid kan proberen 
op de rem te staan 

 De overheid kan stimuleren 
(coachen, sponsoren, 
aanmoedigen, meehelpen) 

 Neutraal 
 

 De overheid is een 
spelbreker  

 De overheid is een 
bemoeial  

Initiatief vraagt 
regelruimte/een 
beslissing 

De overheid is gedwongen positie in 
te nemen: 
 De overheid geeft de 

gevraagde ruimte 
 De overheid geeft minder 

ruimte 

 
 
 Neutraal (positief) 

 
 Overheid is inflexibel 

en spelbreker  
Initiatief vraagt 
middelen 

De overheid is gedwongen positie in 
te nemen: 
 De overheid geeft wat 

gevraagd wordt 
 De overheid geeft minder 

dan gevraagd  
 De overheid geeft andere 

zaken dan gevraagd 

 
 
 Positief 

 
 De overheid is een 

spelbreker 
 De overheid is een 

bemoeial 



Initiatiefnemers kunnen dus een ander beeld van u hebben dan u zelf wilt uitstralen.  
Let op: vaak ziet de overheid een rol voor zichzelf als aanjager, talentscout, makelaar of 
verbinder zodat elke teamspeler individueel en het team als totaal sterker kunnen 
schitteren. Het is echter de vraag of initiatiefnemers de overheid in deze rol erkennen. 
Initiatieven komen tot stand vanwege een intrinsieke focus om iets specifieks te bereiken. Bij 
initiatiefnemers bestaat doorgaans kennis dan wel de wil de gerichte kennis te vergaren om 
een initiatief te doen slagen. Zaken als de bredere context, de samenhang met andere 
initiatieven, de bijdrage aan algemene overheidsdoelstellingen zoals het bevorderen van 
sociale cohesie, hoeven bij de initiatiefnemers helemaal niet in dezelfde mate te leven. In 
extremis kan de rolopvatting van de overheid als coach zelfs vanuit het initiatief bezien 
opgevat worden als iets wat afleidt van het doel van het initiatief. 

Een duidelijk standpunt  

U wilt initiatieven niet ontmoedigen, maar niet elk initiatief zult u met even open armen 
ontvangen. Vanuit uw specifieke rol zijn er zaken waar u voor moet waken. Dat kan soms de 
wet zijn, maar ook bent u alert op belangen die niet aan tafel zitten. Tevens kan het zo zijn 
dat er een financiële reden is dat u geen steun kunt geven aan een initiatief; u moet immers 
schaarse middelen verdelen. Soms kunt u alleen steun verlenen onder voorwaarden die een 
succesvolle voortzetting van een initiatief onwaarschijnlijk kunnen maken. Tenslotte zijn er 
ook initiatieven die u volstrekt niet ziet zitten.  
Uw grootste valkuil wanneer u een initiatief om voor u moverende redenen niet ziet zitten, 
is dat u in eerste instantie aan de initiatiefnemer meedeelt dat u zaken laat onderzoeken of 
erger nog: de initiatiefnemer met een kluitje in het riet stuurt door hem of haar te vragen 
met een nadere uitwerking of betere motivering te komen, terwijl u eigenlijk al bijna zeker 
weet dat extra informatie het initiatief niet dichterbij brengt. U kunt de initiatiefnemer, 
andere belanghebbenden en uzelf veel tijd en energie besparen wanneer u open bent over 
uw twijfels. Heldere en snelle communicatie kan teleurstelling wellicht niet voorkomen, 
maar wel beperken. 



De dialoog tussen initiatief, omgeving en de overheid 

Initiatieven kunnen op veel verschillende manieren een beroep op u doen en er zijn legio 
mogelijkheden om op een dergelijk beroep inhoudelijk te reageren. 

Ook wanneer u zelf vindt dat er geen rol voor de overheid is weggelegd of – sterker nog – u 
niet eens op de hoogte bent van het bestaan van het initiatief, kan het zijn dat een kritische 
omgeving bij u aanklopt.  

De dialoog die u over een initiatief kunt voeren, beweegt zich globaal langs de volgende 
lijnen, afhankelijk van de grondhouding die de omgeving van het initiatief ten opzichte van 
het initiatief heeft en de grondhouding van de overheid zelf ten opzichte van het specifieke 
initiatief.   

Grondhouding ten 
opzichte van het 

specifieke initiatief 
 

Omgeving van het initiatief 
Negatief Neutraal Positief 

Overheid negatief  Dialoog aangaan 
met 
initiatiefnemers 
 
en/of  
 
onderzoeken wat 
de mogelijkheden 
zijn om 
initiatiefnemers te 
beïnvloeden  
 
en/of  
 
andere initiatieven 
stimuleren die 
beter passen bij uw 
doelstellingen/waar
den 

Dialoog aangaan 
met initiatiefnemers 
 
en/of  
 
onderzoeken wat de 
mogelijkheden zijn 
om initiatiefnemers 
te beïnvloeden  
 

Dialoog aangaan 
met initiatiefnemers 
en de omgeving en 
uitleggen waarom 
het initiatief op deze 
manier niet 
wenselijk is  
 
en/of  
 
onderzoeken wat de 
mogelijkheden zijn 
om initiatiefnemers 
te beïnvloeden  

Neutraal Dialoog faciliteren  
 
dan wel  
 
niets doen 

Niets doen Niets doen 

Positief Dialoog faciliteren  
 
en eventueel 
 
stimuleren 

Niets doen  
 
en eventueel  
 
stimuleren  

Niets doen  
 
en eventueel  
 
stimuleren 



Ter illustratie: wanneer u wat minder jeugdspektakel zou willen zien op het braakliggend 
terrein dat jongeren zo aanspreekt, kunt u met de jongeren - eventueel in samenspraak met 
de omgeving - in gesprek over gewenst en ongewenst gedrag, maar u kunt er ook voor 
kiezen de eigenaar te stimuleren zijn bouwplannen concreter vorm te geven.   

Wanneer u als bestuurder of ambtenaar tegenover een initiatief geen uitgesproken positie 
inneemt, maar de omgeving staat negatief tegenover het betreffende initiatief, kunt u 
partijen helpen het gesprek met elkaar aan te gaan. Het kan (wanneer u geen sterk 
standpunt voor of tegen heeft) bij omstreden initiatieven zelfs aan te raden zijn om als 
overheidsorganisatie geen opvatting over deze initiatieven te ontwikkelen, zodat u partijen 
waardevrij bij elkaar kunt brengen. 

Wanneer omgeving en initiatief zich op een makkelijke of zelfs positieve manier tot elkaar 
verhouden, kunt u het zich veroorloven uw opstelling primair van uw eigen opvatting ten 
opzichte van het initiatief te laten afhangen en is het ook sneller geaccepteerd om niets te 
doen. 

Immers: waar in veel literatuur gepropageerd wordt om op uw handen te gaan zitten of los 
te laten, zal dit makkelijker gaan bij initiatieven die niet of nauwelijks omstreden zijn.  

Wat als een initiatief niets van de overheid vraagt? 

Als een initiatief niets van u vraagt is er een goede kans dat u niet van het initiatief op de 
hoogte bent. Dat hoeft ook niet erg te zijn. U kunt het natuurlijk jammer vinden wanneer u 
niet op de hoogte bent van initiatieven die perfect passen binnen uw doelstellingen, maar 
als het initiatief sterk genoeg is, kunt u uw schaarse tijd en middelen beter inzetten op 
plekken waar u het verschil kunt maken. 

Soms zult u toch graag een initiatief dat prima binnen uw doelstellingen past een extra hart 
onder riem willen steken. Zodra u zich echter als supporter, coach, sponsor of medespeler 
achter een initiatief schaart, heeft u het initiatief al snel gepolitiseerd en kan het zijn dat u 
zich moet verantwoorden, waarom dit initiatief wel op uw steun kan rekenen en andere 
zaken minder of niet. Erger nog: het initiatief zelf kan er schade door oplopen. 

Als een initiatief past binnen uw eigen doelstellingen, kan het toch aantrekkelijk zijn het 
initiatief een extra zetje te geven door bijvoorbeeld een subsidie voor zonnecollectoren of 
extra hulp. Daar is op zich niets tegen, als u er maar voor waakt dat datgene dat u als steun 
had bedoeld niet verwordt tot het overnemen van het initiatief, dan wel afhankelijkheid van 
initiatief van uw steun.   



Ongevraagde politisering van een initiatief 

Niets lijkt zo onschuldig dan een initiatief aan te moedigen door aandacht, een bezoek of 
complimenten. Wel is het goed om u ervan bewust te zijn, dat de kans groot is dat u alleen al 
door uw aandacht het initiatief in de politieke arena trekt. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat 
bemoediging door u leidt tot negatieve aandacht voor het initiatief door uw politieke 
opponenten. Niet omdat zij tegen het initiatief zijn, maar omdat zij zich tegen u willen 
afzetten. Dit kunt u ondervangen door waardevrije personen binnen de organisatie, zoals  
leden van de driehoek burgemeester-gemeentesecretaris-griffier of de ambtelijke 
organisatie, aandacht te laten vragen voor het initiatief over alle politieke geledingen heen, 
bijvoorbeeld door de organisatie van een raadsbezoek. Ook kunt u het initiatief juist geen 
bijzondere aandacht geven: goede wijn behoeft geen krans. 

Tot slot 

Tot dusverre hebben wij in deze poster praktisch geen onderscheid gemaakt tussen dagelijks 
bestuur, algemeen bestuur en ambtelijke organisatie. Dit vanuit de gedachte dat voor een 
initiatiefnemer "de overheid" een geheel is en het hem of haar niet uitmaakt waar hij of zij 
gehoor en steun vindt voor het initiatief. Dit betekent dat een initiatiefnemer die iets van de 
overheid wil zoekt naar de openingen waarlangs hij of zij kan scoren, dat zal de ene keer de 
raad zijn, de andere keer het college of de ambtelijke organisatie.  

Dat maakt het voor de raad als algemeen bestuur die de kaders meegeeft aan het dagelijks 
bestuur behoorlijk lastig. Kaderstelling in relatie tot initiatieven is een ingewikkelde zaak en 
zal niet altijd plaatsvinden op het moment dat een bepaald thema, een kadernota of 
begroting wordt geagendeerd. Wel kan de raad proceskaders vaststellen hoe om te gaan 
met initiatieven. Daarnaast is het de verantwoordelijkheid en uitdaging van individuele 
raadsleden en fracties, net als voor ambtenaren, om hun voelsprieten in de samenleving te 
hebben en zo vlot te weten welke vragen op de gemeente afkomen. Hier raken de 
kaderstellende en de volksvertegenwoordigende rollen elkaar. 

Daarnaast zullen sommige initiatiefnemers heel goed hun weg vinden in het politieke circuit, 
waar andere initiatiefnemers meer moeite hebben hun weg te vinden. Uiteraard zult u 
initiatieven op basis van de inhoud willen wegen en zult u willen waken voor vaste 
"hofleveranciers".   
 

Meer informatie
Op www.petrahabets.nl treft u onder het thema interactie & samenleving meer informatie en een printbare

versie van deze tips aan. Ook zal deze pagina gevuld worden met dilemma’s die u binnen uw eigen gemeente,

provincie of waterschap kunt bespreken als algemeen bestuur, dagelijks bestuur en/of ambtelijke organisatie. 

E  info@petrahabets.nl
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