
Waar gaat het over?

Er is sprake van een Doe-democratie als burgers 

concrete zaken in het publieke domein zélf of samen 

met overheden en instanties oppakken. Doordat 

burgers iets gaan doen, zoals het aanbieden van 

informele zorg en welzijn, het zelf programmeren 

en beheren van een buurthuis of een moestuin, 

ontstaat er een vorm van meebepalen of mee 

beschikken. In een Doe-democratie gaat het om een 

beweging waarin iedereen verantwoordelijkheid 

neemt voor zijn/haar eigen leven en omgeving en 

waarbij de overheid een faciliterende rol speelt. 

De participatiesamenleving krijgt pas echt vorm 

als er meer bewustzijn wordt gecreëerd over de 

veranderende rollen van gemeente en burgers.

Wat zijn de ontwikkelingen?

Er zijn een aantal oorzaken waarom dit thema 

actueel is en steeds meer vorm krijgt:

* Burgers kunnen en willen meer dan voorheen 

leven in een netwerksamenleving. Dit vraagt 

om een nieuwe rolverdeling tussen overheid en 

samenleving.

* Er is sprake van een terugtredende 

verzorgingsstaat, waardoor de overheid minder 

kan doen dan voorheen en burgers meer eigen 

verantwoordelijkheid hebben. Dit vraagt ook 

om een nieuwe rolverdeling tussen overheid en 

samenleving. Er is weinig sociale samenhang 

in de samenleving. Dit vraagt van de overheid 

en de samenleving om meer saamhorigheid en 

gezamenlijkheid te creëren. Het amendement 

‘Right to Challenge’ geeft de Doe-democratie 

meer kracht. Dit amendement brengt de criteria 

van de Doe-democratie in kaart en regelt hoe 

de initiatieven bij de uitvoering van het beleid 

betrokken kunnen worden. Burgers kunnen de 

overheid uitdagen wanneer zij denken een dienst 

beter te kunnen aanbieden.

Wat kan de Adviesraad Sociaal Domein doen?

Een Adviesraad Sociaal Domein kan de volgende 

vragen stellen:

* Hoe verhoudt de Adviesraad Sociaal Domein zich 

tot de initiatieven binnen de Doe-democratie?  

Zie ook: Het vliegwiel van de Doe-democratie.

* Worden initiatieven van bewoners gefaciliteerd, 

bijvoorbeeld met een fysieke ruimte, waardering 

en een startbudget? En is er aandacht voor 

het tegengaan van belemmeringen in wet- en 

regelgeving?

* Worden bewoners gestimuleerd om mee te 

denken over de leefbaarheid van hun wijk of dorp? 

En worden initiatiefmakelaars genoeg ondersteund 

en gefaciliteerd?

* Zijn burgers op de hoogte van de verschillende 

participatiemogelijkheden en Right to Challenge?

* In hoeverre is er oog voor de niet-mondige burger?

Waar kan ik meer informatie krijgen?

* Movisie: Het vliegwiel van de Doe-democratie

* Vilans, LSA, Movisie: Kompas Right to Challenge

* Movisie: Inspiratiewijzer lokaal samenspel

* 7Zebra’s/Movisie: Democreatiespel
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https://www.movisie.nl/artikel/vliegwiel-doe-democratie
https://www.movisie.nl/artikel/vliegwiel-doe-democratie
https://www.movisie.nl/publicaties/kompas-right-challenge-wmo
https://www.movisie.nl/publicaties/inspiratiewijzer-lokaal-samenspel
http://www.democreatiespel.nl/



