
Burgerinitiatieven 
en de basisfuncties 
vrijwilligerswerk

Wat zijn burgerinitiatieven?
Onder burgerinitiatieven verstaan we initiatieven van indi-

viduele burgers of groepjes burgers die zich inzetten om een 

bijdrage te leven aan de (lokale) samenleving. Dat kan te 

maken hebben met individuele ondersteuning van mede- 

burgers, de leefbaarheid van de buurt of de sociale cohesie. 

Het initiatief kan betrekking hebben op anderen maar ook 

wel op de initiatiefnemers zelf. 

Om enkele voorbeelden te noemen:

*  het organiseren van een straat- of buurtfeest door  

bewoners zelf;

*  ouders die een woning of wooncomplex willen laten  

bouwen voor hun gehandicapt kind, zodat het meer  

zelfstandig woont;

*  iemand die een hangplek voor ouderen wil maken;

*  iemand die de komst van een dagopvang voor verslaafden 

wil tegenhouden.

Kenmerk van het burgerinitiatief is dat er geen gevestigde 

organisatie achter zit. Het gaat om de eigen ideeën en  

inzet van burgers. Het onderscheid tussen een burgerinitiatief  

en een vrijwilligersorganisatie is niet altijd even helder.  

Er zijn burgerinitiatieven die zichzelf meteen tot stichting of 

vereniging omvormen, maar nog steeds de lichtvoetige en 

kleinschalige kenmerken van een burgerinitiatief hebben.

Wat kan de gemeente doen?
Er zijn verschillende partijen die een rol kunnen spelen om 

burgerinitiatieven te stimuleren en ondersteunen. U speelt 

als gemeente hierin ook een belangrijke rol en kunt  

burgerinitiatieven op verschillenden manier ondersteunen. 

Dit lichten we toe met de basisfuncties als kader. 

Vertalen van maatschappelijke ontwikkelingen
Een burgerinitiatief ontstaat met een reden. Dit kan de 

behoefte zijn om iets voor een ander te doen. Maar het kan 

ook vanuit onvrede zijn en in de vorm van een actiegroep of 

campagneorganisatie strijden voor bijvoorbeeld het behoud 

van groenvoorzieningen in de buurt of tegen de komst van 

een daklozenopvang. Gemeenten kunnen burgerinitiatieven 

gebruiken als signaalfunctie. Deze signalen kunnen direct 

op de gemeente afkomen, maar ook via bijvoorbeeld het 

welzijnswerk of het steunpunt vrijwilligerswerk. De signalen 

kunnen gemeenten wijzen op de noodzaak zich in het vrijwil-

ligerswerkbeleid te focussen op bepaalde doel groepen of 

soorten vrijwilligerswerk. Een aandachtspunt hierbij is dat 

burgerinitiatieven met name spontaan van de grond komen 

Burgerinitiatieven kunnen op kleine of grote schaal positieve effecten teweeg brengen. 

Bij personen, een wijk of een hele gemeente. Daarnaast vervullen ze een belangrijke 

signaalfunctie richting gemeenten. Het is daarom voor gemeenten van belang om 

aandacht aan burgerinitiatieven te besteden bij alle basisfuncties vrijwilligerswerk. 
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op initiatief van mensen met een hoog opleidingsniveau en 

een bovenmodaal inkomen. Voor het signaleren van de  

maatschappelijke ontwikkelingen is het goed om hiermee 

rekening te houden.

 

Verbinden en makelen
Voor minder kapitaalkrachtige burgers of burgers met een 

lager opleidingsniveau is het lastiger om een burgerinitiatief te  

starten. Ze missen de juiste netwerken en hebben meer moeite 

met de administratieve rompslomp, wanneer er een subsidie- 

aanvraag gedaan moet worden. Het welzijnswerk of het steun-

punt kan daarin goed een ondersteunende rol spelen. Daarbij 

kan het gaan om het idee van de burger(s) helpen verhelderen 

of het helpen bij het creëren van draagvlak in een wijk. De  

ondersteuners kennen misschien weer mensen of organisaties  

die ook aan het idee van de initiatiefnemer(s) mee willen  

werken. Voor veel initiatieven is de initiatiefnemer afhankelijk 

van instanties (gemeenten, woningcorporatie, etc). De onder-

steuners kunnen bemiddelen in het contact en de communicatie  

met instanties. Burgers moeten wel weten dat ze terecht 

kunnen bij de welzijnsstichting of het steunpunt en dat deze 

partijen een belangrijke partner zijn voor burgers om hen te 

helpen hun ideeën te realiseren. De gemeente kan de partijen 

met elkaar in contact brengen. 

Versterken
In het vormgeven van een ondersteuningsinfrastructuur kan 

een gemeente expliciet als opdracht aan de ondersteuner(s) 

meegeven dat zij toegankelijk moeten zijn voor burgers met 

eigen initiatieven. Ook de gemeente zelf moet naar haar 

eigen dienstverlening kijken. Is het mogelijk om buurtbud-

getten of waarderingssubsidies te reserveren? Is er één loket 

of contactambtenaar waar een burger naartoe kan voor 

vergunningen en dergelijke? Ook vrijwilligersorganisaties 

kunnen veel baat hebben bij burgers met initiatieven en vice 

versa. Wanneer beiden hetzelfde doel dienen, kunnen er part-

nerschappen aangegaan worden, kunnen faciliteiten gedeeld 

worden en kunnen activiteiten gecombineerd worden. Vaak 

ontbreekt het van beide kanten aan kennis en informatie.  

Een steunpunt is de aangewezen partij om hierin als interme-

diair of makelaar op te treden.

Verbreiden
Burgerinitiatieven kenmerken zich vaak door enthousiasme 

(de positieve doelen) of fanatisme (de actiegroepen).  

Deze ‘drive’, maar ook het feit dat burgerinitiatieven echt 

iets kunnen bereiken in de maatschappij, kunnen belangrijke  

stimulerende factoren zijn die gecommuniceerd mogen 

worden. Informatie over succesvolle initiatieven kunnen door 

de gemeente, het welzijnswerk of het steunpunt worden 

verspreid met de bedoeling soortgelijke initiatieven in andere 

wijken/buurten/dorpen te stimuleren.

Verankeren
De lage organisatiegraad van burgerinitiatieven heeft als 

valkuil dat succesvolle aanpakken niet geborgd worden.  

Gemeenten kunnen hierin een rol spelen door bijvoorbeeld:

* er voor te zorgen dat het initiatief een thuis vindt bij een 

organisatie die zorg draagt voor de continuïteit;

* de methode van werken beschikbaar te stellen aan andere 

burgers die elders iets soortgelijks willen;

* het informeren en betrekken van organisaties die kunnen 

bijdragen aan de realisering van een initiatief.

Voor sommige burgerinitiatieven is continuïteit geen issue. 

Vooral campagne-initiatieven gaan voor een bepaald doel. 

Wanneer dit doel bereikt is, vervalt vanzelf het initiatief.

Meer weten?
Er zijn diverse publicaties over burgerinitiatieven verschenen. 

Ook websites als kansenatlas.igg.nu en  

www.movisie.nl/buurtkracht laten mooie voorbeelden zien. 

Wilt u zelf weten wat u als gemeente kunt doen voor het 

ondersteunen en stimuleren van burgerinitiatieven? Neem dan 

contact op met Saskia Daru (030 789 20 49, s.daru@movisie.nl). 

Goed voor Elkaar
Van 2009 tot begin 2013 liep het landelijke project ‘Goed voor 

Elkaar’. Het project begeleidde gemeenten bij de implemen-

tatie van de basisfuncties mantelzorg en vrijwilligerswerk. 

Informatie over Goed voor Elkaar vindt u op www.movisie.nl.




