
Aan de slag met democratische vernieuwing?

In de participatiesamenleving wordt van mensen verwacht dat ze zelf verant- 

woordelijkheid nemen voor hun eigen leven en leefomgeving. Dit betekent ook  

een andere relatie tussen de overheid en inwoners. 

Dit vraagt om een andere manier van werken van gemeenten. Vragen die dan spelen 

zijn: Hoe creëer je meer of behoud je burgerbetrokkenheid? Hoe kun je als gemeente 

burgerinitiatieven het beste ondersteunen en faciliteren? Wat vraagt dit van de 

eigen organisatie qua houding en gedrag. Wat is de beste werkwijze? Movisie biedt 

u vijf effectieve trajecten om hiermee aan de slag te gaan.

Vijf effectieve 
trajecten voor 
uw gemeente

1  Vernieuwing van het 
samenspel gemeente-
inwoner

 Veranderingstrajecten op  
basis van maatwerk

Wilt u de relatie met uw inwoners anders 

vormgeven, zowel in beleid als in de uitvoering 

daarvan? Meer co-creatie, zeggenschap en 

eigen verantwoordelijkheid voor inwoners? 

Maar u vraagt zich ook af of dat wel kan, en 

zo ja in welke mate en wat dit vraagt van uw 

medewerkers? Wij werken graag met u mee 

en bieden daarbij maatwerk.

Op verschillende manieren hebben wij  

gemeenten bij dergelijke veranderings- 

trajecten begeleid:

* Ontwerp van een visie op burgerparticipatie 

in de fusiegemeente Gooise Meren.

*  Cultuurveranderingstraject ‘Samen  

maken we de toekomst’ met inwoners, 

organisaties, raadsleden, ambtenaren en 

bestuur van de gemeente Waddinxveen.

* Onderzoek en advies naar nieuwe  

vormen van burgerbetrokkenheid  

gemeente Groningen.

Voor:   gemeenten, in co-creatie met  

inwoners en eventueel professionals 

van lokale aanbieders

Vorm:  op maat

Kosten:  op aanvraag

2 Training ‘Burgers aan 
het stuur’

 De burger centraal en  
verantwoord

Burgerinitiatieven beginnen hoopvol, maar 

lopen na verloop van tijd vaak vast zonder dat 

duidelijk is wat de reden daarvoor is. In deze 

training leert u werken met de succesvolle 

methodiek ‘Burgers aan het stuur’. Met deze 

methodiek kunt u zorgen voor een gezamen-

lijke aanpak van burgerparticipatie om de 

leefbaarheid en sociale cohesie in de buurt te 

vergroten.

De stappen van de methodiek:

1. Wat is er aan de hand?

2. Wat moet er beter?

3. Actieplan maken

4. Meetbare resultaten bepalen

5. Actieplan uitvoeren

6. Resultaten meten

7. Verantwoorden

8. Nieuwe doelen stellen

Deze stappen worden tijdens de training stap 

voor stap besproken. Ook wordt u  

geïnformeerd over hulpmiddelen die u kunt 

gebruiken bij de uitvoering.

Voor:   sociale professionals, buurt- en  

dorpsbewoners, ambtenaren en  

bestuurders

Vorm:  op maat

Kosten:  op aanvraag

3  Samen met de 
jongeren in uw 
gemeente een Youth 
Manifesto opzetten!

 Betrek jongeren bij de lokale  
politiek

Sluit uw gemeentelijk beleid aan bij de 

behoeften van de jongeren in uw gemeente? 

Zijn de jongeren in uw gemeente nog niet 

(voldoende) vertegenwoordigd in de bestaande 

democratische netwerken? Youth Manifesto 

is een manier om jongeren die weinig 

toegang tot politiek en beleid hebben meer 

inspraakmogelijkheden te bieden.

Zij kunnen via het programma Youth Manifesto 

onderwerpen aankaarten bij de (lokale) politiek 

en invloed uitoefenen op de besluitvorming. 

Youth Manifesto is al met succes in Utrecht 

en Amsterdam-Oost toegepast waarbij 

jongeren hun punten op de agenda van de 

gemeenteraad hebben gekregen. De gemeente 

krijgt een concreet Youth Manifest overhandigd 

met onderwerpen en een actielijst van de 

jongeren (evt. met vervolgstappen).

Voor:   jongeren, ambtenaren/beleids- 

medewerkers en de raad

Aantal:   12 tot 16 deelnemers

Vorm:   op maat (zal samen met de  

jongeren bepaald worden)

Kosten:  op aanvraag



5 Digitale Buurtschouw

Leer als gemeente de 
ideeën met de grootste 
initiatiefkracht in kaart  
te brengen

Met een buurtschouw kunnen inwoners,  

ondernemers en andere belanghebbenden de 

gemeente en andere professionals vertellen 

hoe zij hun woonomgeving beleven. 

Via speciale apps kunnen mensen dit nu ook 

digitaal doen. Ze krijgen ook direct informatie 

over wat er met hun melding is gedaan. Bijna 

de helft van de gemeenten is bij het buurt-

schouwsysteem aangesloten. Succesfactoren 

zijn de effectiviteit en laagdrempeligheid van 

het systeem, dat maakt het aantrekkelijk en 

gemakkelijk om mee te doen. De digitale 

betrokkenheid leidt uiteindelijk ook tot meer 

fysieke betrokkenheid.

Stappen:

* Voorbereiding en regie door een kerngroep 

of werkgroep.

* Uitvoering. Een buurtschouw lopen en de 

gegevens digitaal invoeren tijdens of na de 

schouw.

* Terugkoppeling van resultaten, evalueren om 

van te leren.

Voor:   gemeenten, inwoners en sociale 

professionals

Vorm:   maatwerk campagne (combinatie 

fysiek-digitaal platform+app) 

om contact tussen de buurt en 

bestuurders te versterken.

Kosten:  op aanvraag

4 Training 
Budgetmonitoring

 Follow the money

Budgetmonitoring zorgt dat inwoners, commu-

nities en andere organisaties begrotingsproces-

sen en besteding van middelen beter kunnen 

begrijpen en inzien. Hierdoor kunnen inwoners 

ook meedenken over beslissingen van de over-

heid. In co-creatie tussen bestuurder, inwoners 

en sociale professionals ontwikkelt u lokale be-

grotingen, van analyse tot begrotingsvoorstel.

De route:

* Inwoners kiezen de sociale domeinen, bv. 

‘armoede’. Burgerparticipatie is belangrijk  

in deze stap; wat speelt er op dat moment 

in de buurt?

* Kiezen van relevante beleidsprogramma’s 

binnen de sociale domeinen die in stap 1 

gekozen zijn.

* Deze beleidsdomeinen worden op inhoud 

en proces geanalyseerd en naar specifieke 

gebieden of buurten vertaald.

* Inwoners stellen een alternatief budget op. 

Dit gebeurt aan de hand van verschillen in 

beleidsprioriteiten tussen inwoners en het 

overheidsbudget zoals de gemeente het 

heeft opgesteld.

* Inwoners stellen een alternatief budget  

voor aan de raad en die stelt het alternatief 

budget vast, of delen daarvan. 

* Inwoners monitoren de uitvoering van het 

(alternatief) budget.

Voor:   ambtenaren/beleidsmedewerkers, 

inwoners en sociale professionals

Vorm:  offline / online 

Kosten:  op aanvraag

Mellouki Cadat
(informatie over 2, 4, 5)

06-55 44 0972

m.cadat@movisie.nl

Saskia van Grinsven
(informatie over 1)

06-55 44 0607 

s.vangrinsven@movisie.nl

Shahrzad Nourozi
(informatie over 3)

06-55 44 0576

s.nourozi@movisie.nl

Movisie
Movisie, het kenniscentrum voor 

sociale vraagstukken heeft ruime 

ervaring en expertise op het gebied 

van advisering van gemeenten en 

democratische vernieuwingsprocessen. 

Onze adviseurs hebben gedegen 

kennis van wat werkt, ruime 

ervaring met het begeleiden van 

veranderprocessen en kennis van 

lokale beleidsontwikkeling.

Meer weten? 

Neem dan contact op met één van onze 
adviseurs democratische vernieuwing of 
kijk op de website www.movisie.nl/ 
democratische-vernieuwing

Vijf effectieve trajecten voor uw gemeente
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