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Dit is een kort verslag van het Symposium ter gelegenheid van de viering van het 1e 

Lustrum van de AdviesBrigade in Arnhem. Gemakshalve houden wij een chronologische 

volgorde aan waarbij het programma van dagvoorzitter Hans Etman leidend geweest. 

Hans haalt in een gevarieerde aanpak informatie en opinies over het thema van het 

symposium naar boven. 

Bij de verwelkoming blijken er in totaal 95 deelnemers, een heel behoorlijke opkomst 

mag je wel concluderen. Kumpulan is een ruime en plezierige accommodatie, Heel 

geschikt voor de werkwijzen van de dagvoorzitter. 

Het programma start met zang van Stadscompagnie, het koor van Adriana Jens. Hoewel 

de opgestelde schermen het contact met van het binnen druppelende publiek enigszins 

belemmeren, blijkt het een leuke start bij de inloop. 

1. Welkom en opening 

 Hans Etman opent het symposium met enkele vragen aan Adriana Jens die zo de 

gelegenheid heeft de Stadscompagnie voor te stellen aan de conferentiegangers. 

Zij memoreerde dat zij mede op weg is geholpen door de AdviesBrigade, en ook 

dat er nogal wat hordes genomen moe(s)ten worden om het initiatief continuïteit 

te geven. 

 Leo van Beek introduceert als voorzitter, dat de AdviesBrigade op professioneel 

niveau vrijwilligersorganisaties adviseert en ondersteunt,  wanneer zij met 

vragen/problemen zitten.  Er zijn tientallen projecten gepasseerd in de afgelopen 

vijf jaar van het bestaan van de AdviesBrigade. Desgevraagd verklaart Leo dat die 

ondersteuning nodig is gebleken en niet zo maar elders gevonden kan worden. De 

participatiemaatschappij, die door het kabinet Rutte II werd aangemoedigd met 

decentralisatie van taken en bezuinigingen, is op zichzelf niet nieuw. Al jaren 

wordt burgerparticipatie aangemoedigd. Nieuw is dat participatie nu op wijkniveau 

institutioneel gestalte heeft gekregen bij de gemeente Arnhem en ook bij andere 

gemeenten in de regio. Als het gaat het om de “struikelblokken” bij 

burgerparticipatie trajecten, dan ondervindt de AdviesBrigade als 

vrijwilligersinitiatief zelf niet zoveel last. De last van regelgeving en financiële 

problemen bij het opstarten van initiatieven landen toch vooral bij de 

gesprekspartners van de AdviesBrigade. 

 Wethouder Ron König vertegenwoordigt het college van burgemeesters en 

wethouders van de gemeente Arnhem op dit symposium. Hans Etman bevraagt 

hem op diverse thema’s. 

Hoe krijg je de burger betrokken? Welke kansen en bedreigingen ziet de 

wethouder? Hoe zit het met belemmerende regelgeving en wat doe je met 

initiatieven die stadsbreed opereren en niet vanuit een of enkele wijken? 

De wethouder geeft aan dat je, als je wilt, best struikelblokken kunt zien. Maar 

met een positieve instelling kun je veel problemen overwinnen. Het gevoel van 

uitsluiting dat sterk gevoeld wordt in de samenleving, is lastig weg te krijgen, 

terwijl ons doel juist is : inclusie. De overheid moet zorgen voor het meenemen 

van burgers in besluiten en maatregelen. De mogelijkheid van participatie is dan 

heel belangrijk. De burger moet het gevoel krijgen dat hij mee kan doen.  

Als het om regelgeving gaat, dan ziet de gemeente die als minder belangrijk. 

Natuurlijk, er zijn allerlei regels die invloed hebben op wat burgers zelf kunnen 
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doen. Het belangrijkste is dat burgers de ruimte opzoeken en die pakken als dat 

nodig is om een initiatief verder te brengen. De wethouder adviseert de grenzen 

van de regelgeving op te zoeken. Hetzelfde geldt voor de wijkteams die de 

burgers terzijde staan. Het is belangrijk dat ook zij die ruimte opzoeken en bereid 

zijn om “buiten de lijntjes te kleuren”. Blijf niet hangen in wat kan en wat niet 

mag. Wijkteams zijn wel bezig om onderling een gedragslijn af te spreken voor 

projecten die wijk overstijgend zijn, zodat een lijn wordt gehanteerd. Dit gebeurt 

alleen als dat functioneel is. Het is geen regel om dit soort afspraken te maken, 

dit om te voorkomen dat er geheel nieuwe regelgeving ontstaat. 

De wethouder sluit af met een compliment aan de AdviesBrigade. Het college 

ervaart de AdviesBrigade als een zeer nuttige organisatie in de stad. 

 Imke Bardoel is voor deze conferentie uitgenodigd in haar hoedanigheid van 

projectcoördinator van Nederland Zorgt Voor Elkaar (NLZVE), een landelijk 

netwerk van burgerinitiatieven, dat ontstaan is door samenwerking van LSA 

(landelijk netwerk van actieve bewonersgroepen) en diverse zorgorganisaties. 

Zij geeft uitleg over het onderzoek dat gaande is over participatietrajecten in 

zorg, welzijn en wonen vanuit diverse praktijkvoorbeelden in het land. In april/mei 

zal het project worden afgerond met conclusies en adviezen aan rijksoverheid en 

gemeenten. 

Belangrijke problemen bij burgerparticipatie zijn: de financiering en dan vooral de 

structurele financiering van projecten;  de borging van de continuïteit van 

vrijwilligersinitiatieven. Zijn er voldoende vrijwilligers te vinden voor 

bestuursfuncties en uitvoerende werkzaamheden?  

Ook zijn er belangenconflicten tussen zorginstellingen en vrijwilligersinitiatieven, 

die veel energie vragen en afleiden van waar het om gaat. 

Voor het welslagen van projecten is draagvlak in buurt/wijk een absolute 

voorwaarde. Bereik je wel iedereen?  

Ook regelgeving werkt soms verwarrend. Zo wordt de vraag of zorgcoöperaties 

wel of geen vennootschapsbelasting verschuldigd zijn regionaal verschillend 

beantwoord door de belastingdienst. 

2. Bloemetjes. 

In dit programma onderdeel is sprake van een oefening in het benoemen van 

“struikelblokken”in de burgerparticipatie. De deelnemers zitten in kleine groepjes en 

vullen hun voorbeeld van een struikelblok in op kaartjes, waarna de verschillende 

antwoorden in het groepje besproken worden. 

3. Oogst uit de bloemetjes. 

Enkele voorbeelden: 

 Het spanningsveld tussen decentraal werkende wijkteams en stedelijk werkende 

initiatieven en organisaties die decentraal moeten overleggen om hun project 

onder de aandacht te krijgen. 

 Zwakke ontwikkeling van financiële vaardigheden in wijkorganisaties: is daar iets 

aan te doen door het stimuleren van volgen van opleidingen of het organiseren 

van een cursusaanbod? 

 Het “omdenken” vanuit organisaties en instellingen om in de nieuwe verhoudingen 

soepel te kunnen werken is geen eenvoudige opgave. Ook de communicatie 

binnen organisaties leidt wel tot problemen o.m. verschillende interpretaties over 
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afspraken en beleid. Zodra men buiten het eigen team treedt, wordt het lastiger 

in de onderlinge afstemming en moeten initiatieven noodgedwongen wachten op 

die afstemming. 

Gevraagd naar de reactie van de wethouder: de gemeente wil alle belangen dienen en  

wegen. Dat brengt stroperigheid met zich mee en de neiging om gelijkheid tot stand te 

brengen t.o.v. projectinitiatieven, terwijl verschil eerder de regel is. Het aanvaarden van 

verschillen zal kunnen leiden tot verschil in benadering. Dat bevordert diversiteit en 

vraagt solidariteit.  

Zijn advies is eens te meer: in oplossingen te denken i.p.v. in problemen. Doe daarbij 

aan verwachtingenmanagement. Denk in kansen en mogelijkheden, niet in 

struikelblokken. 

Met de opmerking dat hij graag bereid is tot samenwerking met de Adviesbrigade verlaat 

hij de bijeenkomst. 

4. Interview Daan de Bruijn van Movisie. 

Daan de Bruijn is medeauteur en eindredacteur van de publicatie: “Wat knelt?” van 

Movisie. In die publicatie zijn burgerparticipatie projecten onder de loep gelegd om na te 

gaan wat goed gaat en wat niet en waarom dan wel.  

Daan stelt vast dat er veel herkenbare thema’s langs komen in deze conferentie. 

Financiën voor verenigingen en burgerinitiatieven worden complexer. Er gaat veel 

energie zitten in een zelfde soort zaken. Dat leidt tot versnippering. Als voorbeeld noemt 

Daan een kledingbank. Kledinginzameling geschiedt vanuit veel organisaties. Dat vraagt 

veel inzet van vrijwilligers/bestuurders en inzet van financiële middelen. Daar valt winst 

te behalen als men krachten zou bundelen. 

Veel organisaties die met hetzelfde bezig zijn, kennen elkaar niet of weten elkaar niet te 

vinden. Verbinders zouden veel goed werk kunnen doen door partijen bekend te maken 

aan elkaar en door samen te werken bij specifieke taken. 

Er is een cultuuromslag nodig als je initiatieven duurzaam wilt maken. Het gaat er niet 

meteen om burgers te activeren, maar om de overheid klantgericht te laten werken. Er is 

behoefte aan ambtenaren die inwoners helpen bij het vinden van hun weg en ook om 

collega’s te helpen die aan hun bureau allerlei vragen van burgers krijgen en niet precies 

weten hoe ze die vragen op moeten lossen, de Burger Initiatief Ambtenaar (BIA). Om die 

omslag te kunnen realiseren is politiek-bestuurlijke ondersteuning onontbeerlijk. Hans 

Etman noemt zo’n functionaris: “city hosselaar”! 

 

5. Oefening bouwblokken. 

 

Na het interview met Daan gaat het gezelschap wederom in kleine groepjes aan de slag 

met de opdracht om ideeën aan te dragen voor oplossingen en/of aan te geven wat 

zijn/haar persoonlijke bijdrage aan het functioneren van vrijwilligersorganisaties zou 

kunnen zijn. Iedereen vult daarop een kaartje in met zijn/haar idee en men bespreekt 

deze met elkaar. 

Enkele suggesties: 

 Shared Service Centrum als idee om specifieke taken op financieel-, juridisch- en 

administratief gebied onder te brengen in een organisatie t.b.v. burgerinitiatieven. 
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 Meedenken over beter aanbod van bedrijven die initiatieven ondersteunen zoals 

die lopen via de Arnhemse uitdaging. 

 Leren van elkaar. 

6. Afsluiting symposium met panel. 

Onderwerpen die aan de orde zijn gekomen: 

 Professionals die door een bijdrage aan vrijwilligerswerk uiteindelijk betaald werk 

zouden kunnen over houden als een initiatief tot doorontwikkeling komt. Je kunt 

daarin meegaan als vrijwilligersorganisatie als je weet dat daardoor het initiatief 

zich kan ontwikkelen tot op een professioneel niveau. Wanneer wordt een initiatief 

van vrijwilligers een echt bedrijf? Die grens is vaag. Zodra er een verdienmodel 

ontstaat komt die discussie op gang. Wordt een initiatief onafhankelijk van 

subsidie dan is dat aan te moedigen, maar het betekent tegelijkertijd een eind 

aan de ondersteuning met subsidie. 

 Het shared service centrum als idee komt langs en wordt toegelicht door Hilbert 

de Goede (AdviesBrigade). Het idee is vooral bedoeld voor organisaties die 

onvoldoende middelen en mogelijkheden hebben om specifieke taken zelf te 

verrichten op een kwalitatief voldoende niveau. 

 Het delen van kennis tussen vrijwilligersorganisaties geschiedt niet automatisch. 

Er is wel een soort van protectionisme te bespeuren. 

 Jan Jans van de gemeente Arnhem breekt een lans voor het eenvoudig houden 

van de ondersteuning van burgers en burgerinitiatieven. Het gaat om het 

ondersteunen van burgers in hun woon – en leefsituatie. Dat moet niet 

ingewikkeld worden gemaakt. 

Het panelgesprek leidt niet tot samenhangende conclusies over de opbrengst van de 

middag. 

Het symposium eindigt met een oproep van de dagvoorzitter met het kaartjes idee van 

Hans Etman. De aanwezigen wordt verzocht een kaartje te trekken uit de ingezamelde 

kaarten en contact op te nemen met de persoon die het kaartje heeft ingevuld.  

Vervolgens afsluitende borrel. 

De AdviesBrigade  

 

 

 

 

 

 


