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1. Inleiding 

1.1 ACHTERGROND 

De tijden veranderen als het gaat om de relatie tussen de overheid en de burger. Na de 

‘inspraakperiode’ uit de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw en de ‘interactieve 
beleidsvorming’ in de jaren ’90 en het begin van deze eeuw, treedt nu de fase in waarbij 

het initiatief en de verantwoordelijkheid meer bij de burger komt te liggen. Steeds meer 

zien we dat burgers zelf invulling en uitvoering geven aan publieke taken en 

gemeenschappelijke voorzieningen. Deels is dit een autonome ontwikkeling, deels een 

reactie op de terugtrekkende overheid als gevolg van de bezuinigingen. 

Voor Gemeente Schoon is de participatie van bewoners, ondernemers, (wijk-) 

verenigingen en scholen bij het onderhoud van de openbare ruimte en voorkomen van 

zwerfafval een regelmatig terugkerend thema. Zonder bewoners en anderen die hun 

vuilnis netjes weggooien en geen rommel op straat achterlaten, die hun eigen stoep 

schoonvegen en af en toe andere delen van de openbare ruimte onder handen nemen, 

wordt het steeds moeilijker de woon- en leefomgeving schoon en heel te houden. Het 

resultaat staat en valt niet alleen met enthousiaste en bereidwillige bewoners en andere 

partijen, maar het vraagt ook om een bezinning bij de gemeenten op hun veranderende 

rol. 

Voor dat laatste hebben Gemeente Schoon en Public Result het zogeheten ‘regiemodel 

Zwerfafval’ ontwikkeld, dat zichtbaar maakt hoe gemeenten kunnen komen van 

reguleren tot participeren en van uitvoeren naar regisseren. Het regiemodel komt voort 

uit literatuuronderzoek en de ervaringen die Public Result heeft opgedaan in de ca. 30 

thematrajecten participatie van Gemeente Schoon in het kader van het 

Focusprogramma Zwerfafval. Dat heeft geleid tot het rapport ‘Regie in zwerfafval: van 
reguleren naar participeren’ (oktober 2013). Voor wat betreft de regievoering blijkt er 

geen ‘one size fits all’ te zijn. De gemeente zal zich een aantal vragen moeten stellen, 

bijvoorbeeld in hoeverre bewoners al actief zijn, wat hun verdere mogelijkheden zijn om 

te participeren, in welke mate sprake is van zwerfafval en wat de eigen ambities van de 

gemeente zijn. Om gemeenten goed in staat te stellen zelf hun gewenste regierol te 

kiezen en uit te werken, is daarnaast een ‘Proces- en werkhandboek’ opgesteld. 
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Het begrip regie vraagt om enige uitleg. Bij regie gaat het om het geven van een 

bepaalde mate van sturing, leiding en coördinatie. Bij het regiemodel wordt ‘regie’ als 
een neutraal begrip opgevat. De in dit rapport te presenteren regierollen variëren in de 

mate waarin de gemeente de regie voert: van sterk regisserend tot slechts zeer beperkt 

regisserend en zich beperken tot vooral het ondersteunen van bewonersinitiatieven. De 

regierol betekent dus niet altijd dat de gemeente de absolute leiding heeft; wel zal altijd 

sprake zijn van een bepaalde mate van coördinatie. Ook wordt in dit rapport met 

regievoering niet gedoeld op de als het om de buitenruimte gaat vaak gehanteerde 

betekenis van het uitbesteden van onderhoudstaken door de gemeente aan 

marktpartijen. 

1.2 DOEL VAN HET PROCES- EN WERKHANDBOEK 

 

Het voorliggende proces- en werkhandboek is een praktische handleiding die 

gemeenten (bestuurders, beleidsmedewerkers, uitvoerend leidingevenden) zelfstandig 

kunnen gebruiken als zij met behulp van het regiemodel hun huidige en toekomstige 

positie willen bepalen en vervolgens willen uitwerken. Het proces- en werkhandboek 

kan tevens interessant zijn voor externe doelgroepen zoals bijvoorbeeld bewoners of 

ondernemers die een buurtonderneming willen opzetten en daarbij op zoek zijn naar 

een nieuwe rol-/taakverdeling met de gemeente. 

Na een introductie op het Regiemodel Zwerfafval, beschrijft het proces- en 

werkhandboek de verschillende te doorlopen stappen in het keuzeproces op 

hoofdlijnen. Een aantal bijlagen (opgenomen in een afzonderlijk bijlagenrapport) gaat 

concreet in op de hulpmiddelen, die kunnen worden ingezet gedurende het proces. 

 

Overigens zal niet elke gemeente de behoefte hebben alle beschreven stappen te 

doorlopen. Sommige gemeenten zijn al ver in de ontwikkeling van hun regierol en 

hebben bijvoorbeeld alleen nog behoefte aan inzicht in de consequenties voor de 

gemeentelijke organisatie of de ontwikkeling van praktische instrumenten. In dat geval 

kan uiteraard volstaan worden met het lezen van de betreffende paragrafen. 

1.3 AANPAK 

 

Het proces- en werkhandboek is tot stand gekomen aan de hand van een uitgebreide 

literatuurstudie. Op basis van de eigen ervaringen met zwerfafvaltrajecten en 

bijbehorende instrumenten heeft Public Result het regiemodel opgesteld. Vervolgens is 

dit model toegepast in een vijftal geselecteerde gemeenten waar Public Result 

(eveneens) een thematraject participatie uitvoert, te weten: Amsterdam-Noord 

Buikslotermeer, Rotterdam-Noord het Oude Noorden en daarnaast in de gemeenten 

Kampen, Utrechtse Heuvelrug en Bergen op Zoom. Deze gemeenten zijn de 

‘inputgemeenten’; op basis van de ervaringen met het model in de inputgemeenten is 



 

 

.  

                       5 
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getoetst of het regiemodel werkt en of aanscherping vereist is. Dit betekent dat deze 

gemeenten (in meer of mindere mate) betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van 

het regiemodel en op gezette momenten zijn gevraagd om input te leveren ten behoeve 

van de ontwikkeling van het model, op basis van de ervaringen in de eigen gemeente.1 

 

 

 

 

                                                 

 
1 De uitkomsten van het onderzoek bij de inputgemeenten zijn verwoord in het rapport ‘Regie in  
   zwerfafval: van reguleren naar participeren’, oktober 2013 
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1.4 LEESWIJZER 

 

De opbouw van het proces- en werkhandboek is als volgt. Het eerste hoofdstuk vormt 

een introductie op het regiemodel Zwerfafval. Naast een beschrijving van de 

verschillende regierollen en hun betekenis voor de (gemeentelijke) organisatie, worden 

in dit hoofdstuk de verschillende stappen bij gebruik van het regiemodel gepresenteerd.  

 

Vervolgens wordt elke stap bij gebruik van het regiemodel in hoofdstuk 3 t/m 7 verder 

uitgewerkt. Voor elke stap wordt de relevantie besproken, een nadere uitleg gegeven en 

het te behalen resultaat benoemd. Er wordt kort besproken welke actie vereist is en 

welke hulpmiddelen daarbij gebruikt kunnen worden. De stappen worden op sommige 

plekken aangevuld met achtergrondinformatie. Deze dienen er toe bepaalde begrippen 

verder te verdiepen.  
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2. Het regiemodel in een notendop 

2.1 VIER VORMEN VAN REGISSEREN 

 

Gemeenten kunnen op heel verschillende wijzen het proces van reguleren tot 

participeren en van uitvoeren naar regisseren doorlopen. Dat is afhankelijk van wat de 

gemeente zelf wil (dus haar ambities) en waartoe bewoners en anderen in staat zijn om 

te doen als het gaat om een bijdrage te leveren aan het schoonhouden van de 

openbare ruimte. Het in dit rapport beschreven regiemodel, dat betrekking heeft op de 

rol van de burger (dat wil zeggen inwoners, ondernemers, scholen, verenigingen, enz.) 

bij het schoon houden van de openbare ruimte en de wijze waarop de gemeente hier 

sturing aan wil geven, geeft dan ook verschillende mogelijke invullingen aan de wijze 

waarop de samenwerking tussen de gemeente en de burger kan worden ingevuld. Voor 

de achterliggende theorie verwijzen wij vanwege de leesbaarheid van het document 

naar het bijlagenrapport.  

 

In het regiemodel Zwerfafval hangt de regierol van de regisseur – de gemeente – van 

twee factoren af: 

  De eerste factor is de gemeente zelf. Voor (onderdelen van) het pakket kan de 

gemeente zich verplicht hebben aan een bepaald schoonheidsniveau  Het 

bereiken móet daarmee ook gerealiseerd worden: Het doel is niet vijblijvend. Soms 

zijn er ook ambities geformuleerd waarbij het bereiken ervan afhankelijk wordt 

gesteld van de initiatieven van partijen in de wijk: een dergelijk doel is vrijblijvend. 

Het kan gaan om een (additionele) schoonheidsgraad maar ook om een 

maandelijkse prikactie. Deze factor betreft dus de mate van vrijblijvendheid van de 

ambitie van de gemeente: is er wel of geen (bindend) kader vanuit de gemeente 

als het gaat om de schoonheidsgraad en de rollen die partijen vervullen? Kortom 

het moet of het mag! 

 De tweede factor is de mate waarin de burger kan en wil deelnemen aan de 

samenleving. Participatie is hierbij tweeledig: de burger moet in staat zijn om te 

participeren waarvoor eventuele belemmeringen op het vlak van bijvoorbeeld 

sociaal isolement weggenomen moeten worden; vervolgens als de burger in staat 

is te participeren, gaat het om de bereidheid een actieve bijdrage aan de 

samenleving te leveren, bijvoorbeeld het schoon houden van de openbare ruimte. 

We kunnen dus een onderscheid maken tussen de situatie waarin burgers wel of 

niet kunnen en willen participeren. Vanuit het regiemodel bezien gaat het niet om 

de individuele bereidheid maar om buurten of wijken: in hoeverre zijn inwoners en 
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andere partijen in een buurt of wijk te mobiliseren een bijdrage te leveren aan het 

schoonhouden van de openbare ruimte? Kortom makkelijk of moeilijk te 

mobiliseren? 

 

Wanneer deze twee factoren tegen elkaar worden afgezet, zijn er vier verschillende 

regierollen te onderscheiden:  

 

 Beheersingsgericht: een niet-vrijblijvende ambitie van de gemeente (‘het moet’) 
en minder gemakkelijk te mobiliseren burgers (‘het kan misschien maar niet 

gemakkelijk’); 
 Resultaatgericht: een niet-vrijblijvende ambitie van de gemeente (‘het moet’) en 

actieve burgers c.q. goede mogelijkheden om de burger te mobiliseren (‘het kan’); 
 Faciliterend: een vrijblijvende ambitie van de gemeente (‘het mag maar moet niet’) 

en actieve burgers c.q. goede mogelijkheden om de burger te mobiliseren (‘het 
kan’); 

 Visionair: een vrijblijvende ambitie van de gemeente (‘het mag maar moet niet’) en 
minder gemakkelijk te mobiliseren burgers (‘het kan misschien maar niet 

gemakkelijk’). 
 

De verschillende regierollen zijn schematisch weergegeven in onderstaand figuur op 

basis van de assen ‘ambitie gemeente’ en ‘burgers mobiliseren’: 
 

Figuur 1: Regievisie-matrix 

 

 

 

  

ambitie gemeente: ‘het moet’ 

ambitie gemeente: ‘het mag maar moet niet’ 

burgers 
mobiliseren: 
‘het kan wel 
gemakkelijk’ 

burgers 
mobiliseren: 
‘het kan 
misschien, 
maar niet 
gemakkelijk ‘ 
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In Spijkenisse rijdt de ‘Schoon Schip 
Trein’ (SST). De gemeente Spijkenisse 

heeft ervoor gekozen om naast de 

reguliere inzet op schoon en heel, iedere 

wijk van de stad bij toerbeurt intensief 

schoon te maken. In dit concept wordt 

periodiek één wijk gedurende een 

periode van één week intensief 

gereinigd, vooraf gegaan door een 

wijkschouw met bewoners. Onder meer 

de afvalinzamelaar, de 

woningcorporaties en bewoners doen 

mee aan de SST. De SST omvat vijf 

onderdelen: mogelijkheid tot aanbieden 

van (grof)vuil,  “kloppen, vegen en 
zuigen” van de openbare ruimte, 
verwijderen van onkruid en zwerfvuil in 

bossages, straatmeubilair repareren of 

vervangen wanneer nodig, 

verkeersborden reduceren waar 

verantwoord en openbare verlichting 

herstellen waar nodig.  

Gemeente Kampen zou in de toekomst 

graag meer resultaatgericht werken 

met ondernemers in de binnenstad van 

Kampen. Door met de ondernemers 

concrete samenwerkingsafspraken te 

maken over het schoonhouden van de 

winkelstraten en het uitgaangsgebied 

wil de gemeente het centrum 

aantrekkelijk houden voor bezoekers. 

De verschillende regierollen kunnen nader worden toegelicht: 

 

Beheersingsgericht (het moet en het kan misschien maar niet gemakkelijk) 

In het geval van een beheersingsgerichte 

regierol heeft de gemeente een niet-

vrijblijvende ambitie gesteld als het gaat om 

de schoonheidsgraad van de gemeente. 

Tegelijkertijd is het moeilijk de diverse 

partijen (bewoners, ondernemers, etc) te 

mobiliseren; de gemeente gaat er vanuit dat 

bewoners of partijen zelf weinig 

inspanningen plegen voor een schone 

leefomgeving. Bij een beheersingsgerichte 

regierol kiest de gemeente ervoor om zelf 

verantwoordelijkheid te nemen voor een 

bepaalde schoonheidsgraad, om zo te 

borgen dat de gestelde ambities consistent 

worden behaald als het gaat om de 

schoonheidsgraad van de openbare ruimte. 

Door daarnaast in de wijken of buurten als 

een frontoffice aanwezig te zijn, kunnen 

bewoners, ondernemers, scholen etc. in 

actie komen en zich inzetten voor een 

schone leefomgeving wanneer zij dit willen. 

 
Resultaatgericht (het moet en het kan) 

In het geval van de resultaatgerichte regierol heeft de gemeente - net als bij het 

beheersingsgerichte model - een niet-vrijblijvende ambitie gesteld als het gaat om de 

schoonheidsgraad van de gemeente. 

Tegelijkertijd zijn er actieve bewoners, sterke 

samenwerkingsverbanden, sleutelfiguren of 

partijen waar de gemeente mee kan 

samenwerken. Deze samenwerking kan een 

niet-vrijblijvende vorm aannemen wanneer de 

partijen bereid zijn om concrete afspraken te 

maken, bijvoorbeeld om bepaalde taken van 

de reinigingsdienst over te nemen. Hierbij kan 

het voor-wat-hoort-wat-principe worden 

toegepast: de partijen krijgen een ‘beloning’ voor het bijdragen aan de 
schoonheidsgraad van een gebied, maar er zijn ook sancties op het moment dat de 

afspraken niet nageleefd worden, alsware het een aanbesteding.  
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De gemeente Utrechtse 

Heuvelrug kent veel actieve 

bewoners die zich inzetten voor 

een schone woonomgeving. De 

gemeente wil zich daarom in de 

toekomst meer faciliterend 

opstellen richting de bewoners 

door initiatieven te stimuleren en 

te ondersteunen met 

bijvoorbeeld materialen en 

service.  

In Rotterdam het Oude Noorden wordt 

gewerkt vanuit een visionaire regierol bij 

het stimuleren van een 

mentaliteitsverandering onder bewoners, 

zodat zij bewuster omgaan met hun 

leefomgeving. Hierbij wordt ingezet op 

een vergroot bewustzijn of kennis rondom 

zwerfafval, maar niet zozeer op een 

actieve bijdrage in de bestrijding van het 

zwerfafval.   

(Overigens wordt in het Oude Noorden bij 

het schoonhouden van de openbare 

ruimte gewerkt met een vastgesteld 

kwaliteitsniveau, die wordt gehandhaafd, 

ook als de burgers zich niet inzetten. In die 

zin werkt de gemeente dus ook 

beheersingsgericht!).  

Faciliterend (het mag maar moet niet en het kan)  

In het geval van de faciliterende regierol heeft de 

gemeente een vrijblijvende ambitie geformuleerd 

als het gaat om de schoonheidsgraad van de 

verschillende gebieden. Er is geen concreet 

ambitieniveau geformuleerd maar de gemeente 

vat de kwaliteit van de openbare ruimte als 

vrijblijvend op. Tegelijkertijd is de burger goed te 

mobiliseren: sleutelfiguren, 

samenwerkingsverbanden of netwerken hechten 

waarde aan een leefomgeving vrij van zwerfafval 

en zijn proactief   in de aanpak hiervan. In dat 

geval stimuleert de gemeente deze initiatieven 

vanuit de wijk of buurt waar mogelijk en stelt zich faciliterend op. De gemeente 

ondersteunt door bijvoorbeeld hulpmiddelen ter  beschikking te stellen, zonder dat daar 

resultaatgerichte afspraken aan verbonden worden, als ware het een 

buurtservicemodel. Wanneer er in gebieden beperkt geparticipeerd wordt door 

bewoners betekent dit niet per sé dat de gemeente taken overneemt of extra 

schoonmaakacties uitvoert. 

 

Visionair (het mag maar moet niet en het kan misschien maar niet gemakkelijk) 

In het geval van een visionaire regierol heeft de gemeente een vrijblijvende ambitie als 

het gaat om de schoonheidsgraad van de 

verschillende gebieden; er is geen concreet 

ambitieniveau geformuleerd. 

Tegelijkertijdzijn er geen sterke 

netwerkken, partijen of sleutelfiguren voor 

handen waarmee de gemeente 

resultaatgerichte afspraken zou kunnen of 

willen maken. Dat neemt niet weg dat er 

(incidenteel) goede initiatieven of 

concepten worden gelanceerd in de 

gemeente om participatie bij zwerfafval te 

stimuleren. In dat geval beoordeelt de 

gemeente het initiatief en kiest om dit – al 

dan niet - te ondersteunen waar nodig, 

alsware het een franchisemodel.    
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Zoals in de bovenstaande kaders wordt aangeven, kan in een gemeente tegelijkertijd 

sprake zijn van verschillende regierollen. Dit maakt het model op het eerste gezicht 

misschien wat gecompliceerd, maar het geeft ook aan dat bij participatie een 

eendimensionale aanpak niet zal volstaan. Bij gebruik van het regiemodel pleiten wij 

daarom ook voor een op maat gesneden aanpak, afgestemd op het gebied waarop de 

aanpak betrekking heeft (in een wijk met veel actieve, vaak hoogopgeleide bewoners 

zal de regierol anders worden ingevuld dan in een achterstandswijk of een wijk met 

weinig maatschappelijk betrokken bewoners) en de doelgroep voor participatie (de 

samenwerking met bewoners vraagt soms om een andere invulling dan die met 

ondernemers). Hierbij willen we benadrukken dat de regierol in de loop van de tijd kan 

veranderen, hetzij door het gemeentelijke beleid hetzij door de veranderende 

omstandigheden in het gebied. Dat vraagt dus om een flexibele en alerte werkwijze van 

de betrokken gemeentelijke medewerkers. In de volgende paragraaf worden de 

organisatorische consequenties van een regierol voor de gemeentelijke organisatie 

nader toegelicht.  

2.2 ORGANISATORISCHE CONSEQUENTIES VAN DE REGIEROLLEN 

 

De organisatorische consequenties van de verschillende regietypen kunnen 

schematisch worden weergegeven2. Het onderstaande overzicht is hier een afgeleide 

van. Het schema helpt de gevolgen van de keuze voor een bepaalde regierol, voor de 

strategie, stijl van besturen en managen, werkwijze, structuur, cultuur en instrumentatie 

van de (gemeentelijke) organisatie scherp te krijgen.  

 

Bij de keuze voor een regierol is het van belang dat deze consequent wordt 

doorgevoerd. Bijvoorbeeld: als een gemeente kiest voor een faciliterende regierol en 

knijpers levert aan een bewonersorganisatie om een gebied zwerfafval vrij te maken, 

dan kan hier niet de voorwaarde aan worden verbonden dat wordt samenwerkt met de 

nabijgelegen basisschool in het gebied (strategie). De gemeente kan wel de suggestie 

doen aan de bewonersorganisatie om een samenwerking met een basisschool aan te 

gaan. Bij een resultaatgerichte benadering ligt veel verantwoordelijkheid bij de 

medewerker die direct contact met de ‘geregiseerden’ (buurtonderneming, 

afvalinzamelaar) heeft (structuur). Binnen de gemeente is dat dan ook van belang dat 

iemand wordt aangewezen die de juiste kennis heeft (werkwijze en competenties). Voor 

een succesvolle en uniforme uitvoering van de externe regie zijn daarom vaak eerst 

interne organisatorische veranderingen noodzakelijk om te komen tot een uniforme 

werkwijze binnen de organisatie. 

                                                 

 
2 Lysias Advies BV (2009) Presentatie ‘buiten willen sturen betekent ook binnen organiseren’.  
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                Regierol 

     Consequentie voor 

Beheersingsgericht Resultaatgericht Visionair Faciliterend 

Strategie 

Omgang met 

geregisseerden 

Voorschrijven en  

afrekenen op duidelijke 

afspraken  

Randvoorwaarden en 

eindresultaat 

Juiste partijen kiezen 

Partijen bewegen door 

belang te delen 

Stimuleren 

Faciliteren 

Aansprekende ideeën 

inbrengen  

Inspelen op behoeften 

Ondersteunen van 

inspanningen; help de 

helpers   

Stijl van besturen en 

managen 

Omgang van 

gemeentelijke 

bestuurders/managers 

met hun medewerkers 

Duidelijke opvattingen 

over inhoudelijk 

resultaat en te volgen 

proces; opdracht geven 

tot concretisering 

bestuurlijk 

uitgangspunten en 

normen en regels 

Sterke opvattingen over 

inhoudelijk resultaat 

maar wel ruimte voor 

professionaliteit en 

inbreng van anderen 

Vraaggericht werken, 

inzicht in behoeften van 

andere partijen en 

proberen hiervoor 

mogelijkheden te 

creëren  

Maximale ruimte bieden 

aan andere partijen om 

te komen tot ‘welk 
resultaat dan ook’; actief 
betrokken als 

boegbeeld, aanknopen 

bij ankers in de wijk 

Werkwijze / 

Competenties van 

eigen medewerkers 

Projectmatig werken  

Brede toolkit 

“Scheidsrechter” 

Weet goed hoe het spel 

gespeeld wordt  

Kennis van 

beïnvloedings-

instrumenten 

“Spelverdeler ” 

Betrokkenheid creëren  

Draagvlak 

Motivatie 

Vertrouwen 

“Coach” 

Lobbyist / netwerker 

Creativiteit 

Proces regisseren 

Wel verstand van 

inhoud maar niet 

inhoudelijk sturen 

“Verzorger” 

Structuur 

Verdeling taken, 

verantwoordelijkheden 

en bevoegdheden 

binnen organisatie 

Binnen heldere normen 

mandatering aan 

medewerkers 

Veel 

verantwoordelijkheid 

voor medewerker die 

contact met 

geregisseerde heeft 

Sterke overleg- en 

coördinatiestructuur 

(bijv. programma-

management) 

Ruimte bieden aan ‘vrije 
geesten’: licht overleg- 

en coördinatiestructuur 

Cultuur 

Waarden en gedrag 

Duidelijke regels , 

duidelijk handhaven c.q. 

op afrekenen 

‘Het is het resultaat dat 
telt’, niet het proces 
ernaartoe 

Openheid 

Bottom up 

Samenwerking 

Samen ben je altijd 

beter 

Integraal werken 

Instrumentatie 

 regels, procedures, 

maatregelen en 

randvoorwaarden  

Gedetailleerde 

informatiesystemen, 

duidelijke 

randvoorwaarden en 

regels 

Goede monitoring op 

randvoorwaarden en 

resultaat 

Gericht op relatie Weinig: 

inspanningsondersteun

end en niet resultaat 

gericht (SMART) 
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2.3 HET REGIEMODEL IN 10 STAPPEN 

 

Het komen tot een gewenste regierol vindt plaats in tien stappen: 

 

Stap 1: Starten van het project in de gemeentelijke organisatie 

Om een regietraject te kunnen starten is bestuurlijke afdekking van belang. Dat 

betekent dat een goede projectorganisatie moet worden ingericht en dat het voor een 

ieder – in de vorm van een geaccordeerd projectplan – duidelijk moet zijn hoe in het 

traject ‘van A naar B’ te komen.  

 

Stap 2: Betrekken van externe partners 

Hoewel het bepalen van de gemeentelijke regie per definitie een gemeentelijke 

aangelegenheid is, vraagt een succesvolle inmplementatie van een regietraject om het 

van meet af aan betrekken van de partners van de gemeente bij het traject (bv. door 

hen zitting te laten neem in een klankbordgroep). Vervolgens kan het regietraject echt 

van start gaan. 

 

Stap 3: Beleidsdoelen/-kaders en gemeentelijke organisatie 

Aan het begin van het regietraject is het van belang dat de gemeente haar doelen en 

instrumentarium bepaalt m.b.t. burgerparticipatie en onderhoud en beheer van de 

openbare ruimte. Wat is de huidige werkwijze van de gemeente en wat zijn de 

financiële randvoorwaarden?  

 

Stap 4: Gebieds DNA en krachtenveldanalyse 

Een volgende stap is het bekijken van het gebieds-DNA en het uitvoeren van een 

krachtenveldanalyse. Het gaat hierbij naast de fysieke kenmerken van een gebied, ook 

om sociaal-economische factoren, de positie van de verschillende doelgroepen in de 

wijk en hun onderlinge samenwerking.  

   

Stap 5: Gewenst regiemodel (istsoll) 

Op basis van de vorige twee stappen kan worden nagegaan wat de huidige regierol (ist) 

van de gemeente is en waar de gemeente graag naar toe wil, de gewenste regierol 

(soll). 

 

Stap 6: Transitie van huidige naar gewenste regierol 

Als een gemeente heeft bepaald waar zij staat en waar zij naartoe wil m.b.t. het 

regiemodel, is een volgende stap het uitwerken van de doelen, het formuleren van 

doorbraken en het zoeken naar vitale coalities met andere partijen.  
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Stap 7: Businesscases 

Een volgende stap bij gebruik van het regiemodel is het opstellen van afspraken tussen 

de partijen in de vorm van businesscases op basis van het ‘voor wat hoort wat’ principe. 

Het gaat hierbij om het in kaart brengen van de ambities en belangen van partijen en 

daarnaast randvoorwaarden, mijlpalen en financiële consequenties van de afspraken 

tussen de partijen.  

 

Stap 8: Consequenties voor gemeentelijke organisaties 

In deze stap wordt er gekeken naar de eigen (gemeentelijke) organisatie. Vragen die 

hierbij spelen is wat zijn de gevolgen van de samenwerking/afspraken met andere 

partijen voor de eigen werkwijze, organisatiestructuur en -cultuur, competenties, 

middelen en instrumenten?  

 

Stap 9: Ontwikkeling instrumentarium 

Met de burger zal goed gecommuniceerd moeten worden wat de verwachtingen van de 

gemeente zijn en welke vrijheden en verantwoordelijkheden de burger heeft. Ook zullen 

de middelen aanwezig moeten zijn om de burger te ondersteunen en faciliteren. Tot slot 

gaat het om de rechtspositie en verantwoordelijkheid van de burger die als vrijwilliger 

taken uitvoert. 

 

Stap 10: Monitoring en bijsturing 

Als laatste stap bij gebruik van het regiemodel wordt gekeken naar wat het project heeft 

opgeleverd: hoeveel heeft de gemeente geïnvesteerd en in hoeverre heeft het 

bijgedragen aan participatie en schoonheid van de omgeving. Op basis van deze 

antwoorden kan er bijgestuurd worden.  

 

De te ondernemen stappen bij gebruik van het regiemodel kunnen worden 

onderverdeeld in een vijftal fasen: voorbereiding, analyse, diagnose, naar een gewenst 

regiemodel en implementatie en monitoring (zie onderstaande figuur). Deze fasen 

vormen de basis van de hoofdstukindeling van hoofdstuk 3 t/m 7. In deze hoofdstukken 

wordt per stap de relevantie, uitleg en uitkomst ervan beschreven en vervolgens nader 

toegelicht. Zie het schema op de volgende pagina. 
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Stap 1: starten van project in gemeentelijke organisatie 

 Draagvlak peilen binnen organisatie om te komen tot (nieuwe) regiefunctie 

 Bestuurlijke dekking zoeken 

 Formatie werkgroep 

 Projectplan opstellen 

 Aanbieden projectplan ter vastelling College van B&W 

Stap 2: Betrekken van externe partners 

 Externe partners uitnodigen voor klankbordgroep 
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Stap 3: Analyseren beleidsdoelen-/kaders en gemeentelijke organisatie 

 Doelen en instrumenten burgerparticipatie 

 Doelen en instrumentarium onderhoud en beheer openbare ruimte 

 Financiële randvoorwaarden (meerjarenbegroting/jaarplannen) 

 Huidige werkwijze gemeentelijke organisatie 

Stap 4: Gebieds-DNA en krachtenveldanalyse  

 Fysieke kenmerken gebied 

 Sociaal-economischeen maatschappelijk-culturele kenmerken 

bewoners/gebruikers 

 Positie en rol actoren in het gebied, onderlingesamenwerking 
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Stap 5: Ontwikkeling regievisie, van ‘ist’ naar ‘soll’ 
 Vaststellen huidige regierol 

 Vaststellen gewenste regierol en eventuele tussenstappen 

(keuze met SWOT o.b.v. stappen 1 en 2) 
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Stap 6: Uitwerking transitie van huidige naar gewenste regiemodel 

(doorbraakplan) 

 Uitwerking doelen 

 Formuleren doorbraken 

 Zoeken naar vitale coalities 

Stap 7: Businesscases 

 Ambities partijen 

 Belangen partijen 

 Randvoorwaarden, mijlpalen, financiële consequenties 

 Vastleggen afspraken en intekenen per  partij 
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Stap 8: Consequentie voor gemeentelijke organisatie 

 Werkwijze (eventueel vast te leggen in protocol) 

 Organisatiestructuur en -cultuur 

 Competenties 

Stap 9: Ontwikkeling instrumentarium 

 Communicatie 

 Kennisoverdracht 

 Technische en materiële ondersteuning 

 Afspraken 

 Rechtspositie en aansprakelijkheid van vrijwilligers 

 Belonen 

Stap 10: Monitoring en bijsturing 

 Meten input (wat heeft gemeente geïnvesteerd) 

 Meten output (wat hebben gemeente en andere partijen geleverd) 

 Meten outcome (hoe schoon is het gebied) 

 Evaluatie en bijsturing 

Zoals gesteld hoeven de gebruikers van dit rapport niet altijd alle fasen te doorlopen. 

Als de bewustwording rond de regierol en de eventuele verandering van de regierol nog 

in de kinderschoenen staan, verdient het aanbeveling het gehele rapport te lezen. Maar 

het is ook denkbaar dat slechts onderdelen een verdere ontwikkeling behoeven 

(bijvoorbeeld het instrumentarium of de monitoring). In dat geval kan volstaan worden 

met de betreffende stappen. Ook kan het rapport worden gebruikt als ‘scan’ om het 
gemeentelijk beleid te toetsen op volledigheid en consistentie.  

2.4 Doorlooptijd regiemodel 

De doorlooptijd van een stap of fase uit het regiemodel is afhankelijk van factoren als 

capaciteit, beschikbaarheid en inzet en zal dan ook per gemeente verschillen. Ter 

indicatie van de mogelijke tijdsbesteding kan worden aangegeven dat voor de 

inputgemeenten geldt dat in: 

 Rotterdam Oude Noorden de stappen 1 t/m 5 zijn doorlopen in ca. 9 maanden tijd; 

 Amsterdam Noord de stappen 1 t/m 5 zijn doorlopen in ca. 1 jaar tijd; 

 Utrechtse Heuvelrug de stappen 1 t/m 6 zijn doorlopen in ca. 11 maanden tijd; 

 Kampen de stappen 1 t/m 7 zijn doorlopen in ca. 9 maanden tijd; 

 Bergen op Zoom de stappen 1 t/m 8 zijn doorlopen in ca. 11 maanden tijd. 

Kanttekening hierbij is dat de inputgemeenten gedurende het traject zijn ondersteund 

door Public Result in opdracht van Gemeente Schoon; het kan goed zijn dat deze inzet 

en de aanwezigheid van een onafhankelijk aanjager van invloed is geweest op de 

doorlooptijd. 
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2.5 De dynamiek van participatie en regie 

De eerder in dit hoofdstuk beschreven regierollen lijken statisch, waarbij de gemeente 

op grond van een aantal criteria een keuze voor één van de regierollen maakt. Behalve 

in zeer kleine gemeenten is dat echter niet het geval. De ene wijk is de andere niet: in 

sommige wijken is weinig sprake van zwerfafval en zijn er veel actieve bewoners die 

voldoende hebben aan af en toe enige ondersteuning door de gemeente, bijvoorbeeld 

het afvoeren van verzameld zwerfafval. In die situatie lijkt een faciliterende rol voor de 

hand liggend. In andere wijken is sprake van veel zwerfafval en wil de gemeente 

daarom beheersingsgericht te werk gaan. Ook kan de regierol variëren naar doelgroep: 

met ondernemers kunnen bijvoorbeeld vaak gemakkelijker resultaatgerichte afspraken 

worden gemaakt en ligt een dergelijke regierol meer voor de hand dan met bewoners in 

een wijk met weinig sociale cohesie. Ook kan de regierol van de gemeente een 

ontwikkeling doormaken, bijvoorbeeld van visionair naar eerst beheersingsgericht en 

vervolgens resultaatgericht, die congruent verloopt met de ontwikkeling die een wijk en 

de participatie van haar bewoners doormaakt.   

Bij dat laatste punt is een principiële vraag: in hoeverre een gemeente met haar regierol 

moet aansluiten bij wat in een gebied vanuit de bewoners, ondernemers en anderen 

mogelijk is, of dat zij op voorhand een regierol moet opleggen waaraan de bewoners en 

ondernemers zich moeten ‘aanpassen’. Het komt dan neer op of een actieve rol van de 

goedwillende bewoners (waarvoor een goede communicatie nodig is die de positieve 

krachten in de wijk aanspreken) of het accepteren van een achteruitgang in kwaliteit als 

de bewoners het niet of onvoldoende oppakken. Daarbij moet wel worden bedacht dat 

een schone, hele en veilige woon- en leefomgeving een voorwaarde is voor de verdere 

ontwikkeling van de wijk, waaronder het vergroten van de identificatie met de wijk en de 

participatie van de bewoners. 
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3. Fase 0: Voorbereiding 

Het komen tot (een nieuwe vorm van) gemeentelijke regie op het terrein van zwerfafval 

kan als een project worden gezien, dat in eerste instantie de gemeentelijke organisatie 

raakt en in tweede instantie de externe partners van de gemeente. Voor het welslagen 

van het project is het van belang dan een helder en praktisch projectplan wordt 

opgesteld, dat vervolgens ook met alle betrokkenen wordt gecommuniceerd. 

 

3.1 STAP 1: STARTEN PROJECT IN GEMEENTELIJKE ORGANISATIE 

  

Relevantie 

 

Het komen tot een vernieuwde invulling van de regierol van de 

gemeente is niet iets wat een medewerker van de gemeente ‘er even 
bij doet’. Het kost niet alleen veel tijd en inspanning om een dergelijke 
verandering mogelijk te maken, maar er zijn ook verschillende 

afdelingen/diensten bij betrokken en het project vraagt ook om een 

goede bestuurlijke afdekking. Dat betekent dat een goede 

projectorganisatie moet worden ingericht en dat het voor een ieder – in 

de vorm van een geaccordeerd projectplan – duidelijk moet zijn hoe 

het traject ‘van A naar B’ gaat verlopen.  
Uitleg 

 

Kenmerkend voor een project is (volgens de Engelse PRINCE2 

methode) dat het: 

 een manier is om verandering te bewerkstelligen, terwijl de 

lijnactiviteiten gewoon doorgang blijven vinden; 

 per definitie tijdelijk is, dus met een vast begin en einde; 

 multidisciplinair is, dat wil zeggen verschillende mensen uit 

verschillende afdelingen samenwerken om de producten van het 

project op te leveren; 

 het een eenmalig en uniek karakter heeft; 

 gezien de bovengenoemde kenmerken onzekerheden kent, 

waarvan de consequenties overzien moeten worden (risico-

analyse en -management). 

 

De werkwijze bij het opstellen van een projectplan is bij PRINCE2 

gebaseerd op 7 principes: 

 zakelijke rechtvaardiging: een project moet een valide reden 

hebben, die gedurende de gehele levensloop van het project ook 

valide moet blijven en vastgelegd en goedgekeurd moet worden; 

 voortdurend leren van de ervaringen: dat betekent dat ook lessen 



 

 

.  

                       19 

uit eerdere projecten ter harte worden genomen en dat een project 

met een evaluatie wordt afgesloten voor volgende projecten; 

 gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden: een project kan 

alleen slagen als de juiste mensen er bij betrokken zijn en helder is 

wie waar voor verantwoordelijk is; daar horen ook de bijbehorende 

bevoegdheden bij om de verantwoordelijkheid te kunnen dragen; 

 managen per fase: het project wordt van fase tot fase gepland, 

bewaakt en beheerst, waarbij elke fase goed te overzien is zodat 

tijdige bijsturing kan plaatsvinden; de in hoofdstuk 2 beschreven 

indeling van de ontwikkeling van het regiemodel in 9 stappen is 

hierbij uiteraard een goede kapstok;  

 ‘management by exception’: om efficiënt en effectief gebruik te 

maken van het management worden verantwoordelijkheden 

gedelegeerd en de daarbij behorende speelruimte bepaald; pas als 

de speelruimte dreigt te worden overschreden wordt de 

bovenliggende managementlaag ingeschakeld; 

 productgerichte aanpak: de focus ligt op het definiëren van de op 

te leveren producten en de daarbij behorende kwaliteitscriteria; het 

‘wat’ staat centraal en niet het ‘hoe’: dat laatste is de 
verantwoordelijkheid van degene aan wie de levering van het 

betreffende product is toebedeeld; 

 aanpassing aan de projectomgeving: de methodiek voor het 

project is steeds maatwerk, waarbij een verandering van de 

externe omgeving ook een congruente aanpassing van het project 

moet plaats vinden.  

Uitkomst 

 

Een goede projectorganisatie en een door de ambtelijke organisatie en 

het gemeentebestuur gedragen concreet projectplan dat als kader 

fungeert voor de ontwikkeling van de (nieuwe) regierol van de 

gemeente. 

Toelichting 

Op basis van de hierboven geformuleerde uitgangspunten kan een projectorganisatie 

worden ingericht en een projectplan worden opgesteld. Belangrijke aandachtspunten 

hierbij zijn: 

1. Ga na of bij de verschillende diensten en afdelingen, alsmede bij het College van 

B&W en de Raad draagvlak is om te komen tot een (nieuwe) regiefunctie van de 

gemeente. Draagvlak bij het College is uiteraard aanwezig als sprake is van een 

bestuursopdracht of vergelijkbaar. 
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2. Informeer zonodig het College op basis van een B&W voorstel, waarin helder het 

doel van het voorgenomen project, de wijze van uitvoering, de randvoorwaarden en 

aanwezige risico’s worden beschreven om voldoende bestuurlijke dekking te 

krijgen. Bestuurlijke dekking is zowel noodzakelijk om de interne organisatie mee te 

krijgen als om voldoende mandaat te hebben richting de externe partners (zie 

volgende paragraaf). 

3. Zorg dat bij de start van het project sprake is van een duidelijke bestuurlijke en 

ambtelijke opdrachtgever. Een probleemeigenaar op hoog niveau in de organisatie 

zorgt er voor dat het traject is verzekerd van voldoende ondersteuning en toegang 

tot middelen. Zorg tevens voor een goede projectleider voldoende mandaat 

(‘management by exception’). 

4. Formeer met enthousiaste medewerkers van de meest betrokken diensten en 

afdelingen een (kleine) werkgroep om de invulling van de regiefunctie voor te 

bereiden. Het gaat hierbij uiteraard om medewerkers van de afdeling wijkbeheer (of 

vergelijkbare afdeling), maar daarnaast ook om beleidsafdelingen die zich 

bijvoorbeeld met bewonersparticipatie bezig houden en mogelijk ook met werk en 

inkomen (als het gaat om re-integratie van langdurige werklozen). 

5. Stel met de werkgroep een projectplan met voldoende ambitie op, maar dat 

tegelijkertijd realistisch is. Een belangrijk element is een goede tijdplanning.Hanteer 

bij het opstellen van het werkplan de 7 principes van PRINCE2. 

6. Biedt het projectplan ter vaststelling aan het College van B&W aan, indien nodig 

gevolgd door een Raadsvoorstel. 

Instrumentarium ( Bijlagenrapport) 

In de bijlage is een voorbeeld van een (fictief) projectplan opgenomen. 
 

 
3.2 STAP 2: BETREKKEN VAN EXTERNE PARTNERS 

 

Relevantie 

 

Hoewel het bepalen van de gemeentelijke regie per definitie een 

gemeentelijke aangelegenheid is, vraagt een succesvolle 

implementatie om het van meet af aan betrekken van partners van de 

gemeente bij het project. Bijvoorbeeld door hen zitting te laten nemen 

in een klankbordgroep van externe partners. De gemeente is deels 

afhankelijk van deze partijen en vervult soms de rol van 

opdrachtgever. Die positie stelt mede randvoorwaarden aan de wijze 

waarop de gemeente haar regierol kan invullen. 
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Uitleg 

 

De partners van de gemeente zijn – naast de beoogde doelgroepen 

die het zwerfafval gaan opruimen – de maatschappelijke partners 

(zoals woningcorporaties en welzijnsorganisaties), de organisatie die 

het onderhoud van de openbare ruimte verzorgt en de 

afvalinzamelaar.  

Uitkomst 

 

Betrokkenheid van externe partijen die zich gedurende het traject gaan 

commiteren aan de toekomstigde regierol van de gemeente.  

 

Toelichting 

De wijze waarop gemeenten met hun partners samenwerken, verschilt per gemeente. 

Zo zijn er gemeenten die voor het onderhoud van de openbare ruimte en de 

afvalinzameling eigen diensten hebben. In dat geval gaat het dus niet om het betrekken 

van externe partners, maar om een werkwijze waarbij vertegenwoordigers van deze 

diensten van meet af aan betrokken zijn. In andere gemeenten zijn één of beide taken 

uitbesteed aan bedrijven, soms aan één bedrijf maar soms ook aan meerdere bedrijven. 

Ook de wijze waarop de gemeente en haar partners samenwerken kan verschillend 

zijn, waarbij zich soms nieuwe constructies aandienen. Het is uiteraard van groot 

belang dat als een gemeente zich oriënteert op dergelijke nieuwe ontwikkelingen hier 

adequaat op in te kunnen spelen. 

AVRI: IBOR+ 

AVRI (Afvalverwijdering Rivierenland) ontwikkelt zich tot een bedrijf dat niet alleen de reguliere 

afvaltaken voor de gemeenten in haar werkgebied uitvoert, maar ook samenwerkt met de 

gemeente en bewoners om de buitenruimte (leefomgeving) schoon te houden. Zij ontplooit 

daartoe de zogeheten ‘IBOR+’ activiteiten. Door samen met bewoners afspraken te maken over 

hun bijdrage aan het schoonhouden van de openbare ruimte kan kosteneffectiever worden 

gewerkt. AVRI biedt daarbij ondersteuning aan de bewoners. Met deze werkwijze neemt AVRI 

dus een deel van de regie van de gemeente over. 

Haarlem: Buurtbedrijf Haarlem Oost 

De Haarlemse woningcorporaties Ymere, Pré Wonen en Elan Wonen, gemeente Haarlem, 

Paswerk (re-integratiebedrijf) en Spaarnelanden hebben een overeenkomst getekend voor de 

oprichting van het Buurtbedrijf Haarlem-Oost. Het Buurtbedrijf zet mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt in om de buurt schoon te houden, om klussen in woningen te verrichten en in de 

toekomst ook om bewoners te helpen met dingen die ze zelf niet goed kunnen, zoals 

boodschappen doen, vervoer of licht huishoudelijke hulp. In juni 2013 is het buurtbedrijf van start 

gegaan. 
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Wijkondernemingen 

Voor de regiefunctie is ook het nieuwe fenomeen van de ‘wijkonderneming’ (ook wel buurt- of 

dorpsonderneming of bewonerscoöperatie genoemd) van belang: een – veelal in de vorm van 

een rechtspersoon (vereniging, stichting, BV, enz.) vastgelegde – organisatie van bewoners en 

soms ook andere instellingen in een wijk, buurt of dorp, die taken van de gemeente overneemt, 

zoals het exploiteren van voorzieningen of het onderhoud en beheer van de openbare ruimte.3  

De relatie van de gemeente met haar partners en de rol van deze partners (zie 

volgende pagina) zijn hieronder weergegeven: 

 

  

                                                 

 
3 Public Result brengt in oktober 2013 een rapport voor Gemeente Schoon uit dat in gaat op wijkondernemingen  
   en hun mogelijke rol bij het onderhoud en beheer van de openbare ruimte, waaronder het opruimen van  
   zwerfafval. In het rapport wordt ook de samenhang met het regiemodel beschreven. 

gemeente 

afvalinzamelaar (externe) uitvoerder 
onderhoud openbare ruimte 

maatschappelijke partners: 

 woningcorporaties 

 welzijnsorganisaties 
(jongerenwerk, ouderenwerk) 

 enz. 

      doelgroepen: 

 bewoners 

 ondernemers 

 scholen 

 verenigingen 

 wijkondernemingen 

 enz. 

1 

2 

3 

4 
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Rol van de externe partners 

1. De doelgroepen zijn uiteraard naast de gemeente de direct betrokkenen bij de 

ontwikkeling van het regiemodel. Duidelijk moet worden wat ze zelf kunnen doen en welke 

steun ze van de gemeente nodig hebben. 

2. De maatschappelijke partners kunnen specifieke doelgroepen (huurders, jongeren, 

ouderen, enz.) motiveren en ondersteunen bij de aanpak van zwerfafval. 

3. Tussen de gemeente en de professionele organisatie die verantwoordelijk is voor het 

onderhoud van de openbare ruimte en de vrijwillige doelgroepen zal afstemming moeten 

ontstaan wat  de verantwoordelijkheid is van de professionele organisatie en hoe de 

afstemming met de doelgroepen kan plaatsvinden. 

4. Met de afvalinzamelaar zal moeten worden afgesproken hoe de doelgroepen ondersteund 

kunnen worden bij hun activiteiten, bijvoorbeeld ophalen van afval. 
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4. Fase 1: Analyse  

4.1 STAP 3: BELEIDSDOELEN/-KADERS EN GEMEENTELIJKE ORGANISATIE  

 

Relevantie 

 

Of de gemeente nu initiatieven van burgers, ondernemers, scholen of 

verenigingen ondersteunt of deze juist wil stimuleren, in beide gevallen 

vormt het vigerende beleid de basis, met name met betrekking tot het 

schoon en heel houden van de openbare ruimte en de 

burgerparticipatie. Als de gemeente al een duidelijk beleidsstandpunt 

heeft over de gewenste regievoering en burgerparticipatie, kan dit als 

een kader worden beschouwd. Anderzijds kan de invulling van het 

gewenst regiemodel de resultante zijn van het proces dat in de 

komende stappen wordt doorlopen. Ook is de vraag hoe de 

gemeentelijke organisatie invulling geeft aan haar regievoering en 

voldoende in staat is in te spelen op de (gewenste) regierol.  

Uitleg 

 

Gemeenten stellen zich doelen met betrekking tot schoon en heel, 

bijvoorbeeld de gewenste minimale schoonheidsgraad in een gebied 

en de wijze waarop dit niveau wordt gerealiseerd. Daarnaast gaat het 

om doelen ten aanzien van de rol van de burger in de samenleving: 

wat verwacht de gemeente van de participerende burger? Ook het 

daarvoor beschikbare instrumentarium dient hierbij in beeld te worden 

gebracht. Tot slot gaat het om een 0-meting van de huidige wijze 

waarop de gemeentelijke organisatie de regie voert  op het terrein van 

onderhoud en beheer van de openbare ruimte (met name zwerfafval) 

en op het terrein van burgerparticipatie. Het is denkbaar dat er al 

burgerinitiatieven zijn, waarvan het goed is om ze te inventariseren 

ook al passen deze niet gelijk in een regiemodel. Ze kunnen mogelijke 

aanknopingspunten zijn. Daarbij moet duidelijk worden wat de 

randvoorwaarden zijn (financieel, personeel, communicatie, enz.) om 

tot een toekomstig regiemodel te komen.  

Uitkomst 

 

Een helder beeld van het huidige beleid van de gemeente en de 

randvoorwaarden vanuit de organisatie als basis om tot een 

regiemodel te komen. 
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Toelichting 

De analyse dient onder meer antwoord te geven op de volgende vragen: 

Beleidsdoelen schoon en heel 

 Wat is de huidige werkwijze met betrekking tot schoon en heel (bijvoorbeeld 

frequentiegestuurd of beeldgestuurd), welke normen worden daarbij gehanteerd 

(bijvoorbeeld schoonheidsgraad)? 

 In hoeverre zal dit beleid worden bijgesteld in het licht van de bezuinigingen? 

 In hoeverre worden de werkwijze en de normering afhankelijk gesteld van wat de 

burger zelf bereid is te doen? Waar liggen de grenzen van wat de burger zelf mag 

doen, welke regels en procedures gelden er? 

Beleidsdoelen burgerparticipatie 

 Heeft de gemeente in de vorm van vastgesteld beleid een expliciet beeld van wat 

zij van de participerende burger verwacht en hoe zij de burger daarbij wil 

ondersteunen en (als het nodig is) motiveren? NB: dit beleid hoeft niet altijd direct 

op het onderhoud en beheer van de openbare ruimte betrekking te hebben, maar 

kan bijvoorbeeld ook vanuit het Wmo-beleid voortkomen.  

 Kan de gemeente op voorhand aangeven wat op het terrein van schoon en heel 

(en zwerfafval in het bijzonder) de speelruimte van de participerende burger is?  

Randvoorwaarden vanuit gemeentelijke organisatie 

 Hoe is of wordt (op basis van vigerend beleid) de gemeentelijke organisatie 

ingericht op een grotere mate en mogelijk nieuwe invulling van burgerparticipatie? 

 Worden op voorhand mensen uit de organisatie en middelen gekoppeld aan het 

regiemodel: welke afdeling (en misschien al medewerkers) zijn nu betrokken bij 

zwerfafval en burgerparticipatie c.q. worden hiervoor benoemd? 

 Welke middelen (menskracht, financiën, communicatie) worden momenteel vrij 

gemaakt  c.q. kunnen worden vrijgemaakt in het kader van de uitvoering van het 

regiemodel? 

Deze vragen zijn verder uitgewerkt in de vorm van een checklist in het werkdocument. 
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Voorbeeld analyse beleid en gemeentelijke organisatie: Amsterdam Noord 

 

Doelen en instrumentarium onderhoud en beheer openbare ruimte 

 Er gebeurt momenteel al veel op het gebied van participatie en (zwerf)afval in Amsterdam 

Noord, maar er is geen duidelijke (integrale) regie op participatie bij zwerfafval vanuit het 

stadsdeel. 

 Schoon, heel en groen, moet je zelf doen, is het motto van het stadsdeel. Dit betekent dat het 

stadsdeel verwacht dat de bewoners en ondernemers steeds meer zelf doen en zaken in 

zelfbeheer nemen (speeltuinen, boomrondjes, ondergrondse containers, prullenbakken etc.). 

Er heerst wel enige scepsis bij de geïnterviewden of participatie van bewoners en participatie 

bij zwerfafval gaat lukken. Zwerfafval wordt ook gezien als een gevolg van de mentaliteit van 

de bewoners van Amsterdam Noord. Als je dat wilt veranderen, dan zul je met gedrag moeten 

beginnen.  

 Afval valt onder de afdeling Wijkbeheer. Uit de interviews blijkt dat zwerfafval als thema niet is 

belegd bij een beleidsambtenaar of vastgelegd in een nota, maar overal tussendoor ‘zwerft’. 
Er is ook geen duidelijke eigenaar van het thema ‘schoon en heel’, maar het valt tussen de 
buurtmeesters (in de focuswijken), de makelaars bewonersinitiatieven en wijkbeheer. 

 Door geïnterviewden wordt handhaving gezien als zwakke schakel in zoverre dat er 

onvoldoende capaciteit is om als sluitstuk handhavend te kunnen optreden bij participatie. Wel 

worden vanuit handhaving af en toe acties ondernomen op het gebied van zwerfvuil, zoals 

bijvoorbeeld het schrijven van brieven naar ondernemers om ze te wijzen op de 25m-zone 

regel.  

 

Doelen en instrumentarium burgerparticipatie 

 In stadsdeel Amsterdam Noord valt het thema participatie uiteen in bewonersinitiatieven 

(makelaar bewonersinitiatieven), zelfbeheer, bewonersgestuurde wijkontwikkeling, 

ontwikkeling van trusts, nieuwe wijkaanpak (gebiedsgericht werken), focuswijken etc. 

Bewonersparticipatie valt onder de afdeling Signalering en Accountmanagement van het 

stadsdeel. Er is een ambtenaar voor participatie en de bijbehorende nota is kortgeleden 

geaccordeerd. 

 Uit interviews met ambtenaren en andere professionals uit het stadsdeel komt naar voren dat 

er geen sprake is van ‘lijn-afspraken’ voor gebiedsgericht werken en participatie van 
bewoners. Het idee is om al werkendeweg en al doende te leren hoe de aanpak het beste kan 

verlopen. Het stadsdeelbestuur wil daar ook geen kader voor maken. Anderzijds ligt er wel de 

opgave om tot een integrale aanpak te komen van de verschillende zaken die in het gebied 

spelen. 

 Uit de interviews blijkt ook dat participatie en gebiedsgericht werken niet bovenaan op het 

prioriteitenlijstje lijken te staan. 
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Financiële randvoorwaarden (meerjarenbegroting/jaarplannen) 

 Zwerfafval is benoemd als speerpunt door de portefeuillehouder, maar dat is vooralsnog niet 

zichtbaar in het beleid. Er is geen budget voor de aanpak van zwerfafval gereserveerd, noch 

een specifiek programma voor opgezet. Wel is recentelijk een bedrag beschikbaar gesteld 

voor de organisatie van een conferentie over zwerfafval. 

 Momenteel wordt bezuinigd op de openbare ruimte, ondermeer op de reiniging en het 

groenbeheer.  

 Waar in de drie Focuswijken in Noord budget is gereserveerd voor participatie van bewoners 

bij het maken van plannen voor (herinrichting etc) van de openbare ruimte, is daarvoor in de 

niet-Focuswijken geen budget geoormerkt. Er is dus weinig speelgeld om in deze wijken uit te 

ruilen (‘voor wat hoort wat’) met actieve bewoners of ondernemers in de wijk.  

 

Huidige werkwijze gemeentelijke organisatie 

 Uit de interviews blijkt dat op uitvoerend / operationeel niveau de lijntjes tussen de 

professionals kort zijn en er wordt onderling goed afgestemd. Op beleidsmatig en bestuurlijk 

niveau lijkt sprake te zijn van enige verkokering, d.w.z. dat samenhang tussen beleid en 

uitvoering is niet altijd aanwezig. Er vindt beperkt overleg / afstemming plaats tussen 

betrokkenen van verschillende afdelingen m.b.t. activiteiten rondom (participatie bij) zwerfafval 

en men weet niet altijd goed van elkaar wat men doet. Er lijkt daarom enigszins sprake te zijn 

van los zand en een strategische visie (binnen het stadsdeel) ontbreekt.  

 Op korte termijn zal de deelgemeente te maken krijgen met bezuinigingen en een 

herorganisatie, het stadsdeel zal in haar huidige vorm ophouden te bestaan per 2014. Als 

gevolg hiervan is er weinig draagvlak voor het regietraject m.b.t zwerfafval en participatie. 

 

Positiebepaling stadsdeel m.b.t participatie bij zwerfafval 

 Uit het voorgaande blijkt dat stadsdeel Amsterdam Noord een duidelijk motto heeft m.b.t. 

participatie bij zwerfafval, namelijk: schoon, heel en groen, moet je zelf doen. Echter, zowel 

het thema participatie als zwerfafval is niet duidelijk belegd bij een persoon of afdeling en er is 

geen budget voor gereserveerd. Daar komt bij dat er beperkt overleg / afstemming plaatsvindt 

tussen betrokkenen van verschillende afdelingen m.b.t. activiteiten rondom (participatie bij) 

zwerfafval en men is niet altijd goed op de hoogte is van elkaars activiteiten. Vooralsnog lijkt 

het daarom een vrij grote opgave voor het stadsdeel om daadwerkelijk invulling te kunnen 

geven aan haar streven om meer ruimte te bieden voor eigen initiatieven van bewoners, 

buurtondernemingen en wijkeconomie richting het niveau van zelforganisatie en zelfbeheer.  

Kortom, Amsterdam Noord lijkt qua organisatie nog vooral gericht te zijn op handhaving en 

nog weinig handen en voeten te hebben gegeven aan de invulling van preventie door 

participatie. 

 

  



 

 

.  

                       28 

Instrumentarium ( Bijlagenrapport) 

 

In de bijlagen is een checklist opgenomen voor de inventarisatie van het huidige beleid 

en een checklist voor de randvoorwaarden vanuit de organisatie, die bepalend zijn voor 

de keuze en invulling van de regierol. 

 

4.2 STAP 4: GEBIEDS DNA EN KRACHTENVELDANALYSE 

 

Relevantie 

 

Om te komen tot een adequate invulling van de wijze waarop de 

gemeente haar regierol wil invullen, is een goed inzicht noodzakelijk in 

de specifieke kenmerken van het betreffende gebied en de 

omstandigheden waarin de doelgroepen (bewoners, ondernemers, 

verenigingen, scholen) verkeren c.q. de mogelijkheden die ze hebben 

om te participeren. Ook de wijze waarop de verschillende partijen in 

het gebied al met elkaar samenwerken is van belang om hier als 

gemeente goed te kunnen aansluiten.  

Uitleg 

 

Het te verwerven inzicht omvat in ieder geval de volgende 

onderwerpen die een relatie hebben met het schoon en heel houden 

van het gebied en de rol die de verschillende doelgroepen daarbij 

kunnen spelen: 

 De algehele ruimtelijke en functionele karakteristiek van het 

gebied: in welke tijd is het gebied ontwikkeld, staan er vooral 

eengezins- of meergezinswoningen, komt veel of weinig groen in 

de wijk voor, in welke mate omvat het gebied naast wonen ook 

andere functies zoals winkels, bedrijven of doorgaande 

verkeersroutes en spoorlijnen. 

 De mate van schoon en heel in de wijk, waaronder het voorkomen 

van zwerfafval. 

 De leefbaarheid van het gebied in brede zin: vinden mensen het 

prettig om er te wonen of te verblijven, doen zich specifieke 

leefbaarheidsproblemen (bijvoorbeeld op het terrein van vervuiling 

of overlast) voor? 

 De bewoners van het gebied: wat voor mensen wonen er als we 

het hebben over de demografische opbouw (verdeling 

leeftijdsgroepen, huishoudensamenstelling, culturele herkomst) en 

de sociaal-economische kenmerken (inkomensverdeling, mate 

waarin de bewoners zijn aangewezen op een uitkering). 

 De leefstijl van de bewoners en met name de invloed daarvan op 

de participatie in de samenleving. Naast het algemene beeld gaat 

het uiteraard ook om de betrokkenheid van bewoners bij 
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initiatieven (zwerf-)afval op te ruimen of andere activiteiten op het 

terrein van onderhoud en beheer van de openbare ruimte 

 Het in het gebied aanwezige krachtenveld van organisaties en 

instellingen: woningcorporaties, scholen, verenigingen, wijk- (buurt- 

dorps-) ondernemingen, enz. Hoe werken ze samen en ontplooien 

ze initiatieven op het terrein van (zwerf-)afval en andere activiteiten 

op het terrein van onderhoud en beheer van de openbare ruimte?  

Uitkomst 

 

Een helder, betrouwbaar en voldoende gedetailleerd inzicht van het 

functioneren van het gebied en de in het gebied aanwezige 

doelgroepen (bewoners, ondernemers, verenigingen, scholen). 

Toelichting 

Om tot een goede gebieds DNA- en krachtenveldanalyse te kunnen komen dient 

informatie te worden verzameld en geanalyseerd aan de hand van beschikbare 

statistische gegevens (deskresearch), aangevuld met interviews met sleutelfiguren en 

eigen waarnemingen. De verschillende vormen van informatieverzameling worden 

hieronder toegelicht. 

 
 
 

 
  

Afbeelding 1: CBS in de buurt  
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Achtergrond: CBS in de buurt 

Het CBS heeft veel gegevens op regionaal niveau. Die zijn al lange tijd beschikbaar 

via de statistische database StatLine. CBS in de buurt geeft daarbij de mogelijkheid 

de regionale gegevens ook op een meer aantrekkelijke manier te presenteren.  

Door een omgeving, buurt, hoofdthema en subthema te selecteren kunnen 

kerncijfers op verschillende manieren worden weergegeven. De gegevens kunnen 

worden weergegeven op een kaart, in een diagram en in een tabel. Daarbij is het 

ook mogelijk om een alternatief gebied te selecteren ter vergelijking.  

De hoofdthema’s voor de kerncijfers zijn:  
 Bevolking 

 Huishoudens 

 Arbeid 

 Inkomen 

 Woningen 

 Motorvoertuigen 

http://www.cbsinuwbuurt.nl/ 

 

Statistische gegevens met betrekking tot de bewoners worden in veel gemeenten voor 

buurten en wijken verzameld. Daarnaast beschikt het CBS (www.statline.nl) over een 

landelijk dekkend informatiesysteem.  

Veel gemeenten verzamelen verder periodiek gegevens over de leefbaarheid van 

buurten en wijken, vaak gebaseerd op bewonersoordelen. Het ministerie van BZK heeft 

de zogeheten ‘Leefbaarometer’ ontwikkeld, die op een gedetailleerd niveau de 

leefbaarheid voorspelt aan de hand van groot aantal gevalideerde statistische 

indicatoren. De Leefbaarometer kan een globale indicatie geven van de mogelijk te 

verwachten participatiegraad van een gebied. Ervaring leert dat gebieden waar de 

leefbaarheid negatief (rood) of zeer negatief (donkerrood) is, het vaak lastig is om 

bewoners te mobiliseren. Een dergelijke score kan er op wijzen dat de focus van op 

overleven ligt waardoor de participatiegraad in het gebied laag is (zie kader pagina 34), 

maar dit hoeft niet per sé het geval het zijn. Aanvullend onderzoek is dan ook 

aanbevolen. 

 

Achtergrond: de Leefbaarometer 

De Leefbaarometer geeft in één cijfer de leefbaarheidsituatie van gebieden op verschillende 

schaalniveaus  weer. Er is ook een zoekfunctie om op postcode- of  straatnaamniveau de 

leefbaarheid na te gaan. De leefbaarheid wordt zichtbaar gemaakt aan de hand van kleuren: 

van donkerrood (zeer negatief) tot donkergroen (uiterst positief). De 'leefbaarheid' is  

http://www.cbsinuwbuurt.nl/
http://www.statline.nl/
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samengesteld uit  zes verschillende onderliggende dimensies en is berekend met behulp van 

49 indicatoren: 

1. Woningvoorraad 

2. Publieke ruimte 

3. Voorzieningenniveau 

4. Bevolkingssamenstelling 

5. Sociale samenhang 

6. Veiligheid 

Voor elk van deze dimensies kan per gebied ook de positieve of negatieve afwijking van het 

landelijk gemiddelde worden aangegeven. De waarden van de deelscores variëren tussen -50 

(een grote negatieve afwijking) en +50 (een grote positieve afwijking).  

 

Onderzoeksbureau RIGO heeft in opdracht van het Ministerie van BZK/WBI in 2013 een 

onderzoek uitgevoerd naar de invloed van buurtparticipatie op de ontwikkeling van 

leefbaarheid in wijken. De onderzoekers vinden hierin ondersteuning voor de verwachting dat 

actieve betrokkenheid van bewoners een positieve invloed heeft op hoe leefbaar een buurt 

wordt gevonden en hoe een buurt zich ontwikkelt. Vooral de sociaal stabiliserende invloed van 

participatie lijkt hieraan bij te dragen, omdat participatie zorgt voor een sterkere binding met 

de buurt waardoor mensen minder snel vertrekken. Daarnaast lijken actieve bewoners, die 

zich merkbaar inzetten voor de buurt ook andere buurtgenoten meer vertrouwen te geven in 

de ontwikkeling van de buurt wat er voor zorgt dat ook zij (langer) in de buurt blijven wonen. Al 

met  al heeft dit een positief effect op de sociale cohesie en betrokkenheid in de buurt en 

daarmee op de leefbaarheid. 

 

Website: http://www.leefbaarometer.nl 
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Een beeld van de ruimtelijke en functionele kwaliteiten van het gebied kan worden 

verkregen vanaf (digitaal) kaartmateriaal dat bij de gemeente aanwezig is, Google Earth 

en niet in de laatste plaats door fysiek het gebied te verkennen. 

De mate van schoon en heel kan in beeld worden gebracht op basis van visuele 

inspecties (wijkschouwen), die (bij voorkeur) samen met bewoners kunnen worden 

uitgevoerd. De kwaliteitscatalogus openbare ruimte van CROW biedt een landelijke 

standaard voor het bepalen van het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte. De foto’s, 
beschrijvingen en prestatie-eisen stellen beheerders in staat de openbare ruimte 

inzichtelijk te maken zodat communiceren  met bestuurders, bewoners, gebruikers en 

uitvoerders van het onderhoud beter verloopt. De methodiek wordt gebruikt bij het 

beeldgestuurd reinigen (met als onderscheiden niveaus: A+, A, B, C en D) en kan zowel 

inventariserend als normerend (bijvoorbeeld als afspraken met bewoners en gebruikers 

worden gemaakt over de te realiseren schoonheidsgraad) worden toegepast. Ook wordt 

het zwerfafval gemeten (aantal eenheden per 100m2 bij grofafval, aantal eenheden per 

Achtergrond: De Buurtmonitor 

De Buurtmonitor is in de basis een softwarepakket dat door verschillende 

gemeenten / overheden wordt gebruikt om op een compacte wijze belangrijke 

kerncijfers weer te geven voor een gemeente of gebied. Ook kunnen verschillende 

buurten gemakkelijk met elkaar vergeleken worden. Belangrijk is om te vermelden 

dat niet alle gemeenten gebruik maken van de Buurtmonitor. De Buurtmonitor maakt 

gebruik van gegevens van het CBS. Een gemeente kan naar eigen inzicht kiezen 

voor weergave van bepaalde kerncijfers. Grosso modo kiezen gemeenten voor een 

weergave van kerncijfers op de volgende thema’s: 
 

 Bevolking  

 Woningvoorraad 

 Onderwijs 

 Inkomen 

 Uitkeringen 

 Werkzoekenden 

 Bedrijven en Arbeidsplaatsen 

 Leefbaarheid en Veiligheid 

 Verkiezingen 

 Oppervlakte en Bodemgebruik  

 Energieverbruik  

 Stad- en Wijkprofielen 

 

Website: http://www.buurtmonitor.nl 
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m2 bij fijnafval).4 De methodiek kan zowel gebruikt worden in de inventarisatiefase 

(nulmeting) als bij de monitoring. 

Statistische gegevens als leeftijd, huishoudensamenstelling, inkomensniveau, opleiding, 

werkgelegenheid en etnisch-culturele achtergrond zijn van invloed op de wijze waarop 

mensen in de samenleving staan (burgerschapsstijl) en daarmee de sociale cohesie in 

een wijk, buurt of dorp. 

Achtergrond: burgerschapsstijlen 

 

Niet elke bewoner staat te trappelen om een 

bijdrage te leveren aan de aanpak van 

zwerfafval. Zo zijn er zeer actieve bewoners, 

maar ook bewoners die het liefst nergens bij 

betrokken worden.  

 

De participatieaanpak dient  

afgestemd te worden op het type  

bewoner in het werk-  

of probleemgebied. Nu bestaat  

er uiteraard een oneindige diversiteit aan type bewoners. Om dit overzichtelijk te maken is het 

handzaam gebruik te maken van de zogenaamde ‘burgersschapsstijlen’ (Motivaction, 2008). 
 
1. Verantwoordelijken 

Maatschappelijk betrokken, politieke interesse, vertrouwen in overheid, gericht op de buitenwereld maar ook 

aandacht voor eigen leefomgeving, handig in communiceren en navigeren, tolerant, gericht op gemeenschap 

maar ook individualistische trekjes, vertrouwen in technologie voor oplossen problemen. 

 

2. Plichtsgetrouwen 

Lokaal georiënteerd, wil zich inzetten voor directe leefomgeving, gezagsgetrouw, behoefte aan leiderschap, 

gemeenschapszin, gezond blijven is van groot belang, moeite met snelle maatschappelijke en technologische 

veranderingen.  

 

  

                                                 

 
4 Zie ook het rapport “Handreiking resultaatgericht reinigen’van het Impulsprogramma zwerfafval  
  (www.samenwerkenaaneenschonernederland.nl). 

Verantwoordelijken 

Plichtsgetrouwen 

Pragmatici 

Buitenstaanders 
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3. Pragmatici 

Afwachtend, no-nonsense, eigen belang, goed geïnformeerd, lage participatie, calculerend, work and play 

hard, sterk individualistisch, zapgedrag, tolerant en open maar niet erg betrokken, open voor experimenten en 

nieuwe vormen van wonen, werken en vrije tijd 

 

4. Buitenstaanders 

Afwachtend en afzijdig, weinig vertrouwen in overheid, behoefte aan helden, zoekt erkenning en waardering, 

sterke oriëntatie op eigen kring van vrienden en familie, moeite met mensen met heel andere levensstijl, 

gericht op genieten en gezelligheid, overheid moet zorgen voor bestaanszekerheid en veiligheid. 

 

Bij burgerschap is altijd sprake van een actieve dan wel passieve vorm van 

participatie. Er zijn echter groepen in de samenleving, die op geen enkele manier 

participeren. Deze bewoners passen niet in de vier beschreven burgerschapsstijlen. 

Omdat men in wijken waar sprake is van veel diversiteit, wel te maken krijgt met deze 

typen bewoners, worden deze hieronder kort beschreven. 

Achtergrond: het souterrain van de participatie 

 
5. Sociaal inactieven 

Slecht ontsloten met maatschappelijke initiatieven, sprake 

van multi-problematiek en sociaal isolement. Niet 

onwelwillend om te participeren, maar het ontbreekt aan 

(taal)kennis, vaardigheden en sociaal netwerk. Alleen 

bereikbaar via sleutelfiguren en rolmodellen (bijvoorbeeld 

topsporters of artiesten die in de wijk geboren zijn), kost 

veel inspanning. 

 

6. Clanvormers 

Verbondenheid op basis van verwantschap of afstamming. 

Binnen eigen gemeenschap vindt men alles wat men nodig 

heeft. Minimaal contact met de samenleving en 

maatschappelijke instituties. 

 

7. Actieve tegenwerkers 

Kunnen vertegenwoordigers van autoriteiten bedreigen of 

disrespectvol benaderen.Inspanningen overheid worden 

tegengewerkt of fysieke verbeteringen vernietigd. De baas 

in de eigen buurt. 

De statistische analyse geeft een dwarsdoorsnede van een gebied en geeft soms 

enigszins indicaties voor de te verwachten burgerschapsstijlen en sociale cohesie, maar 

om deze laatste goed in beeld te krijgen is aanvullend onderzoek nodig. Dat kan 

Sociaal  

inactieven 

Clanvormers 

Actieve tegenwerkers 
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kwantitatief door een gespecialiseerd onderzoeksbureau, maar ook door gesprekken te 

voeren met mensen die in de wijk actief zijn. Dit kan beginnen met de professionals en 

daarna de sleutelfiguren en vrijwilligers. Sleutelfiguren zijn mensen die een leidende rol 

spelen in een bepaalde bewonersgroep of een leidende rol hebben in voor de buurt 

essentiële voorzieningen of activiteiten. Denk daarbij aan bestuurders van culturele,  

wijk-, en sportverenigingen, maar ook ondernemers en gemeentelijke bestuurders. 

Vaak staan deze sleutelfiguren al met elkaar in contact en kan via-via aan de juiste 

contactgevens gekomen worden. Door in gesprek te gaan met sleutelfiguren in een 

gebied ontstaat een beeld over hoe groot en breed de mate van betrokkenheid is bij de 

bewoners. 

Voor het krachtenveld wordt een analyse gemaakt van de in het gebied actieve partijen, 

voor zo ver deze relevant zijn bij het schoon houden van het gebied. Het gaat hierbij om 

actieve bewoners(-organisaties), ondernemers(-verenigingen), scholen, (sport-) 

verenigingen, maar ook intermediaire organisaties als woningcorporaties en 

welzijnsorganisaties. Deze kunnen uiteraard worden ‘gegoogled’, maar vaak hebben de 
in het gebied actieve medewerkers van de gemeente al een goed zicht op de actieve 

organisaties en personen. Gesprekken met sleutelfiguren kunnen het beeld eventueel 

aanscherpen. Om het krachtenveld goed in beeld te krijgen moeten gesprekken 

plaatsvinden die duidelijk maken wat nu al aan activiteiten plaatsvindt, wat de eventuele 

nieuwe activiteiten zijn waaraan wordt gedacht en de mogelijkheden voor 

samenwerking tussen de organisaties/personen (leidend tot een vitale coalitie). De 

krachtenveldanalyse levert onder meer conclusies op met betrekking tot de 

‘mobilisatiegraad’ van de beoogde doelgroepen (bewoners, ondernemers, scholen, 

verenigingen, enz.) om actief met het opruimen en voorkomen van zwerfafval aan de 

slag te gaan. 

Voorbeeld analyse beleid en gemeentelijke organisatie: Rotterdam Oude Noorden 

 

Fysieke kenmerken gebied 

 De wijk Oude Noorden ligt in het noorden van Rotterdam en maakt deel uit van de 

Deelgemeente Noord. In 2012 had de wijk 16.985 inwoners en is daarmee de grootste wijk 

van deelgemeente Noord. Het totaal aantal huishoudens in Oude Noorden is 8.865. De 

verhouding huur- / koopwoningen is 79% huur- en 19% koopwoningen (2% is onbekend). In 

totaal behoort 62% van de woningen tot de sociale huursector.  

 In de wijk zijn winkels, horecagelegenheden en kleine bedrijfjes te vinden. Daarnaast 

kenmerkt het Oude Noorden zich door de aanwezigheid van veel pleinen, singels en 

vooroorlogse straatjes. 

 De score op basis van de Leefbaarometer in het Oude Noorden varieert van positief (groen) 

tot negatief (donker oranje). Met name de elementen woningvoorraad, 

bevolkingssamenstelling, sociale samenhang en veiligheid scoren ver onder het Nederlandse 
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gemiddelde. Het voorzieningenniveau en de publieke ruimte scoren relatief gezien wel redelijk 

goed ten opzichte van het Nederlandse gemiddelde. 

 

Kenmerken participatie en burgerschapsstijlen (sociaal-economische, maatschappelijk-

culturele kenmerken bewoners/gebruikers) 

 Uit het intakegesprek met Stadsbeheer Schoon komt naar voren dat het Oude Noorden een 

lage cohesie kent, maar dat er wel een aantal actieve bewoners zijn die naar de activiteiten 

komen. Deze vormen echter niet de doelgroep van de huidige activiteiten en worden daarom 

slechts beperkt bereikt. Dit komt deels ook doordat deze actieve bewoners niet verenigd zijn 

in buurtorganisaties, waardoor contact moeilijk te leggen is. 

 Het Oude Noorden behoorde tot de Vogelaarwijken. Criminaliteit en werkloosheid zijn factoren 

die spelen in de wijk en ook zijn er bewoners die een taalachterstand hebben. Er wonen 55% 

meer niet-westerse allochtonen dan gemiddeld in Rotterdam (37%). Bovendien wonen er 

meer jonge mensen en minder ouderen in de wijk dan gemiddeld in Nederland, met 34% 25- 

tot 45- jarigen is dit een hoger percentage dan gemiddeld in Nederland (26%) en met 9% 65-

plussers is dit een lager percentage dan gemiddeld in Nederland (16%). De wijk telt relatief 

veel eenpersoonshuishoudens en eenoudergezinnen. 

 

Positie en rol actoren in gebied, onderlinge samenwerking 

 Uit het intakegesprek blijkt dat er geen duidelijke aanspreekpunten in de wijk zijn voor het 

Stadsbeheer. Er is bijvoorbeeld geen sprake van een goed georganiseerde 

winkeliersvereniging of bewonersvereniging. Stadsbeheer Schoon hoopt daarom vooral het 

enthousiasme van actieve mensen vast te houden, om zo de participatie als een inktvlek over 

de wijk te verspreiden. 

 In de wijk zijn vijf basisscholen, een aantal daarvan is een brede school of wordt dat 

binnenkort. In het wijkcentrum kunnen kinderen van 4 tot 14 jaar terecht voor sport, spel, 

kunst- en muziekactiviteiten, huiswerkklassen, etc. Ouders kunnen er informatie en advies 

krijgen over opvoeding. Woonstad Rotterdam investeert daarnaast in nieuwe scholings- en 

werktrajecten voor jongeren.  

 

Positiebepaling doelgroep(en) m.b.t. participatie bij zwerfafval 

 Op basis van het voorgaande lijkt het niveau op de participatieladder van de bewoners van 

het Oude Noorden uit te komen op het niveau van raadplegen/informeren (zie onderstaande 

figuur). Stadbeheer Schoon geeft aan dat de cohesie laag is en het ontbreekt aan goed 

georganiseerde organisaties in de wijk. De door  

      Stadsbeheer uitgevoerde activiteiten proberen een  

      mentaliteitsverandering teweeg te brengen zodat de  

      mogelijkheid gecreëerd kan worden voor een hogere vorm 

      van participatie.  

 

  
Oude Noorden 
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Instrumentarium ( Bijlagenrapport) 

 

In de bijlagen zijn voorbeelden opgenomen van een DNA analyse en vragen ten 

behoeve van het gesprek met sleutelfiguren. 
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5. Fase 2: Diagnose 

5.1 STAP 5: ONTWIKKELING REGIEVISIE, VAN ‘IST’ NAAR ‘SOLL’ 
 

Relevantie 

 

Deze stap is uiteraard de meest essentiële in het gehele proces. Op 

basis van de vorige twee stappen kan worden nagegaan wat de 

huidige regierol (ist) van de gemeente is en waar de gemeente graag 

naar toe wil, de gewenste regierol (soll). Dit proces is een tweerichting 

verkeer: de gemeente kan vrij ‘top down’ een regierol kiezen en kijken 
of zij de partijen in het veld vanuit deze regierol ‘aansturen’. Het kan 
ook zijn dat de gemeente vanuit het veld signalen van 

burgerparticipatie krijgt, die leiden tot een bepaalde regierol.  

Als deze bepaald is, kunnen in de volgende fase de gewenste regierol 

en de gevolgen daarvan voor de gemeentelijke organisatie verder 

worden uitgewerkt.  

Uitleg 

 

Een goed beeld van de wijze waarop de gemeente nu haar regierol 

invult, vormt de basis om tot de gewenste regierol te komen. Dat 

vraagt om een heldere reflectie door de gemeente zelf en eventueel 

gevoed door de mening van externe partijen (bewoners, ondernemers, 

enz.). Het beeld kan aan de hand van een aantal gesprekken worden 

verkregen (zie ook werkboek). Vervolgens kan met de huidige regierol 

als vertrekpunt de nieuwe regierol worden gekozen. De keuze wordt 

bepaald door 1)het gemeentelijk beleid en de ambities, 2) de wijze 

waarop doelgroepen (burgers, ondernemers, scholen, verenigingen, 

enz.) kunnen of al daadwerkelijk participeren op het terrein van 

zwerfafval en 3) de mogelijkheden die de gemeentelijke organisatie 

heeft om de gewenste regierol concreet in te vullen. Om tot een keuze 

voor een regierol te komen zijn statistische analyses en een 

krachtenveldanalyse nodig (zie stap 4), aangevuld met interviews met 

sleutelfiguren binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Het is 

voor wat betreft de gewenste regierol van groot belang dat deze – na 

vaststelling – zowel breed binnen de gehele gemeentelijke organisatie 

wordt gedragen (het liefst bestuurlijk afgedekt) als uniform naar de 

burger en andere partijen wordt uitgedragen.  

Uitkomst 

 

De stap leidt tot een helder en een binnen (en zo mogelijk ook buiten) 

de gemeentelijke organisatie gedragen beeld van de gewenste regie-
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rol van de gemeente en een eerste toetsing van de consequenties 

voor de gemeentelijke organisatie (wat een beeld geeft van het 

realiteitsgehalte van de keuze). Daarbij hoort ook besluitvorming door 

het college van B&W (eventueel ook de Raad) om hiervoor voldoende 

bestuurlijk mandaat te krijgen. 

Toelichting 

In hoofdstuk 2 zijn de verschillende regierollen beschreven die een gemeente kan 

aannemen. Kort samengevat zijn er vier regierollen denkbaar, afhankelijk van de wens 

van de gemeente om wel of niet (bindende) afspraken te maken met de burger en 

anderen en van de ‘mobilisatiegraad’ van deze partijen ten aanzien van de aanpak van 

zwerfafval. De vier regierollen zijn daarmee: 

 

 Beheersingsgericht: een niet-vrijblijvende ambitie van de gemeente (‘het moet’) 
en minder gemakkelijk te mobiliseren burgers (‘het kan misschien maar niet 

gemakkelijk’); 
 Resultaatgericht: een niet-vrijblijvende ambitie van de gemeente (‘het moet’) en 

actieve burgers c.q. goede mogelijkheden om de burger te mobiliseren (‘het kan’); 
 Faciliterend: een vrijblijvend ambitie van de gemeente (‘het mag maar moet niet’) 

en actieve burgers c.q. goede mogelijkheden om de burger te mobiliseren (‘het 
kan’); 

 Visionair: een vrijblijvend ambitie van de gemeente (‘het mag maar moet niet’) en 
minder gemakkelijk te mobiliseren burgers (‘het kan misschien maar niet 

gemakkelijk’). 

Een aandachtspunt is dat de gewenste regierol niet in alle situaties hetzelfde is: zo is 

het denkbaar dat de gemeente naar de burger toe graag een facilterende regierol 

vervult om allerlei nuttige initiatieven van de bewoners te ondersteunen, terwijl 

afspraken met ondernemers veel zakelijker kunnen zijn en bijvoorbeeld leiden tot een 

resultaatgerichte regierol met heldere afspraken. Zeker voor de grotere gemeenten 

geldt dat de regierol ook heel verschillend per wijk kan worden ingevuld: in de ene wijk 

is misschien een actieve wijkonderneming of wijkvereniging actief, waardoor een 

resultaatgerichte regierol voor de hand ligt, in een andere wijk zullen de bewoners 

misschien meer geleid moeten worden wat resulteert in een beheersingsgerichte 

regierol. Het is ook denkbaar dat de regierol in de loop van de tijd, al dan niet via een 

sturend traject, verandert: bijvoorbeeld van visonair, naar beheersingsgericht en 

vervolgens resultaatgericht. Dat zou dus betekenen dat eerst de gemeente haar 

ambities duidelijker en minder vrijblijvend gaat formuleren en vervolgens dat de 

bewoners en anderen tot een meer eenduidige aanpak komen op basis waarvan 

uiteindelijk concrete afspraken gemaakt kunnen worden. De wisselende regierollen 
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stellen uiteraard hoge eisen aan de flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie en aan 

de wijze waarop naar binnen en naar buiten toe helder gecommuniceerd wordt.  

Al eerder is aangegeven dat de regierol onder meer afhankelijk is van de mate waarin 

bewoners (maar ook ondernemers, enz.) kunnen participeren: naarmate de 

participatiegraad (afgemeten aan de treden van de zogeheten ‘participatieladder’) hoger 
ligt, kan een regiemodel worden gekozen waarbij meer aan de bewoners en anderen 

wordt overgelaten en dus meer sprake is van zelfsturing. De participatiegraad hangt op 

zijn beurt weer nauw samen met de in een gebied aanwezige burgerschapsstijlen. Er 

rekening mee houdend dat verandering van de aanwezige burgerschapsstijlen in een 

gebied niet eenvoudig is en in ieder geval zich over een langere termijn zal uitstrekken, 

is een effectieve keuze voor een regiemodel gewenst, namelijk aansluitend bij zowel de 

ambitie ten opzichte van participatie als de ontvankelijkheid voor participatie van de 

bewoners en anderen in het gebied. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorbeeld van de keuze voor een regierol: Kampen 

 

Vaststellen huidige regiemodel 

 Momenteel wordt in de gemeente Kampen vooral beheersingsgericht gewerkt. De gemeente 

doet het meeste reinigingswerk zelf en daarnaast wordt er gehandhaafd. 

 

Vaststellen gewenste regiemodel en eventuele tussenstappen 

 De gemeente wil zich in de toekomst meer faciliterend opstellen richting bewoners. De inzet 

van burgers wordt gezien als ‘extra’ boven op het basisniveau waar de gemeente voor zorgt. 

Verant 

woorde 

lijken 

Plichtsgetrouwen 

Pragmatici 

Buitenstaanders 

Meebe 

slissen 

Coproduceren 

Adviseren 

Raadplegen 

Delegeren 

Informeren 

Resultaat 

gericht 

Faciliterend 

Visionair 

Beheersingsgericht 

          burgerschapstijl                      trede op de participatieladder                          regiemodel 

(souterrain van de participatie)   
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De uitkomst van de interviews met een aantal bewoners uit het centrum sluit hier goed op 

aan. Zij lijken bereid om te participeren, maar hechten wel waarde aan de vrijblijvendheid 

ervan.  

 De participatie van ondernemers wordt door de gemeente als minder vrijblijvend gezien dan 

de participatie van bewoners (voorbeeld convenant KVU). Daarom streeft gemeente Kampen 

ernaar om met de ondernemers van de binnenstad meer resultaatgericht te werken.  

 

Er moeten nog vervolgstappen worden gezet om tot een definitief regiemodel te komen: 

 Met ondernemers wordt een aantal interviews gehouden om hun ideeën te peilen om 

gezamenlijk de binnenstad meer resultaatgericht schoon te houden.  

 Nadat ook deze interviews zijn afgenomen, moet blijken of er genoeg draagvlak is bij beide 

partijen om een stap te kunnen maken richting meer participatie van de bewoners en 

ondernemers. Vervolgens zal worden gekeken welke mogelijkheden er zijn voor de gemeente 

om samen met ondernemers en bewoners concrete ideeën over participatie bij zwerfafval uit 

te werken tot doorbraakplannen / businesscases (stap 6 en 7), wat dit betekent voor de 

gemeentelijke organisatie (stap 8) en wat dit vraagt aan monitoring en sturing (stap 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Voorbeeld ontwikkeling regievisie 

Instrumentarium ( Bijlagenrapport) 

 

In de bijlagen is een checklist opgenomen, op basis waarvan de gemeente zowel haar 

huidige als gewenste regierol kan bepalen.  

 

  

   ist soll 

soll 
bewoners 

ondernemers 

ambitie gemeente: ‘het moet’ 

ambitie gemeente: ‘het mag maar moet niet’ 

actieve of te 
mobiliseren 
burgers 

minder 
gemakkelijk te 
mobiliseren 
burgers 
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6. Fase 3: Naar een nieuwe regierol 

6.1 STAP 6: TRANSITIE VAN HUIDIGE NAAR GEWENSTE REGIEROL  

 

Relevantie 

 

De keuze voor een regierol leidt tot een bepaalde manier van 

samenwerken met de burger (bewoner, ondernemer, school, 

vereniging), die vaak anders is dan de huidige manier van 

samenwerken. Dit is in eerste instantie een beleidsmatig proces, 

waarbij de gemeentelijke doelen nader worden uitgewerkt, concrete 

doorbraken worden geformuleerd en samen met de partijen in het veld 

vitale coalities worden geformeerd.  

Uitleg 

 

Uitgaande van het gekozen regiemodel dienen concreet de doelen 

worden benoemd, die in een bepaald gebied (wijk, buurt, straat) zowel 

op korte als langere termijn kunnen worden gerealiseerd. De doelen 

kunnen zowel inhoudelijk worden geformuleerd, dus primair gericht op 

het oplossen van zwerfafvalproblematiek, als primair gericht op een 

grotere participatie van de burger waarbij het uiteindelijke effect van 

minder zwerfafval op de tweede plaats komt. In het laatste geval is het 

opruimen van zwerfafval dus geen doel maar tool, doordat het mensen 

bij elkaar brengt die samen aan de slag gaan in hun buurt of wijk. 

Deze keuze is afhankelijk van het achterliggende gemeentelijke beleid 

en de problematiek in het betreffende gebied. Welke doelen 

gerealiseerd kunnen worden, is afhankelijk van de problematiek. Op 

basis daarvan kunnen de gewenste doorbraken en vooral de 

mogelijkheden om deze doorbraken samen met partijen te realiseren, 

worden gemaakt. Zo kan een top vijf van doelen worden geformuleerd, 

bijvoorbeeld: aanpak zwerfafval bij winkelcentrum, aanpak 

bijplaatsingen en zwerfafval bij ondergrondse containers, aanpak 

snoeproutes, aanpak zwerfafval in het groen en aanpak zwerfafval bij 

de bedrijven. Afhankelijk van of er al dan niet enthousiaste partijen 

(bewoners, ondernemers, enz.) gevonden kunnen worden, kunnen 

prioriteiten in de aanpak worden gesteld, die vervolgens samen met de 

partijen worden uitgewerkt.  

Uitkomst 

 

Een heldere prioriteiring vanuit de gekozen regierol van de te 

realiseren doorbraakdoelen en de uitwerking daarvan in een 

doorbraakplan met bijbehorende vitale coalities. 
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Toelichting 

Het verdient aanbeveling om op basis van de analyse concrete doelen te formuleren en 

een doorbraakplan op te stellen. Het doorbraakplan vraagt om gesprekken met 

sleutelfiguren in het werkgebied over de problematiek rondom zwerfafval. Dit kan 

middels afzonderlijke gesprekken, maar als het organisatorisch mogelijk is om het 

gezamenlijk te doen kan dit tijdsbesparend werken. Daarnaast leidt discussie ook tot 

verheldering en kan er gezocht worden naar een overkoepelend beeld.  

 

Samen wordt toegewerkt naar een overzicht van de grootste problemen rondom 

zwerfafval in het werkgebied. Een probleem kan gevormd worden door een bepaalde 

vervuilende doelgroep, maar kan ook een bepaalde  ‘hot-spot’ zijn waar veel overlast 
van zwerfafval is. Vervolgens worden deze belangrijkste problemen omgezet in 

doorbraakdoelen voor de aanpak. Deze doorbraakdoelen volgen uit de 

probleemanalyse en het verdient aanbeveling deze zo helder, actief en meetbaar 

mogelijk te formuleren.  

 

De verkregen informatie zal, waar mogelijk en relevant, weergegeven worden op een 

kaart van de wijk. Hierop staan de bronpunten en de mate waarin hier ook 

daadwerkelijk sprake is van zwerfafval en eventuele zwerfafvalroutes. Deze worden 

besproken met de sleutelfiguren of toegzonden via mail of brief.   

Een voorbeeld van mogelijke inhoudelijke en participatiedoelen is hieronder 

weergegeven. 

Voorbeelden inhoudelijke doorbraakdoelen (plan van aanpak Oude Noorden, Rotterdam) 

1. Afval bij afvalverzamelingsplaatsen 

      Doorbraakdoel: op korte termijn: 50% minder meldingen van afval.  

      Lange termijn: schoonheidsgraad in 2015 op stedelijk gemiddelde. 

2. Zwerfafval bij winkelcentrum 

      Doorbraakdoel: op korte termijn: bewustwording bij publiek door promotie en ludieke acties op       

2 zaterdagen en 1 koopavond.  

      Lange termijn: situatie is op stedelijk gemiddelde en minstens 10 winkeliers leveren een          

maandelijkse bijdrage aan het schoonhouden van het winkelcentrum. 

3. Zwerfafval op snoeproutes 

      Doorbraakdoel: op korte termijn scholieren zich bewust laten worden van het probleem door   

in alle burgklassen in het eerste kwartaal een les te besteden aan het thema Zwerfafval.  

      Lange termijn: scholieren laten minder afval achter, waardoor er 50% minder inzet van     

      schoonmaakmateriaal nodig is vanaf 2014. 
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Voorbeelden participatie doorbraakdoelen 

1. Betrekken en vasthouden van minstens 25 bewoners bij de wijk in Stadbroek door middel van 

4 zwerfafvalprojecten gedurende een jaar tijd. (Sittard-Geleen)  

2. In het kader van het wijkgericht werken, het betrekken van 10 bewoners bij het gemeentelijk 

beleid en hen te stimuleren niet alleen mee te denken, maar vooral ook mee te dóén in de 

Van Gelderwijk. Het gaat daarbij met name om het terugdringen van overlast (afname van 

aantal meldingen met 50%) als gevolg van de aanwezigheid van jongeren op verschillende 

plekken in de wijk (met name bij basisschool de WormerWieken), resulterend in door hen 

achtergelaten rommel/ (stukgegooid) glas. (OVER-gemeenten: Oostzaan en Wormerland) 

3. Het actief betrekken van alle 4
e
 klas leerlingen van het Revius Lyceum bij het opruimen en 

voorkomen van zwerfafval in en rond de school door een wekelijkse opschoonactie uitgevoerd 

door ca. 4 leerlingen, met als achterliggend doel te komen tot een gedragsverandering 

waardoor zij ook in de toekomst geen of minder zwerfafval veroorzaken. (gemeente Wijk bij 

Duurstede) 

Het doorbraakplan omvat op basis van de analyses in stap 4 een uitgewerkt 

maatregelenpakket, dat is gekoppeld aan een vitale coalitie (partijen die betrokken zijn 

bij de voorbereiding en uitvoering van de maatregelen). Elke doorbraak wordt bij 

voorkeur uitgewerkt tot concrete, selectieve en meetbare resultaten. Het doorbraakplan 

kan ook vorm krijgen in een maatregelenmatrix, waarbij de voorgestelde maatregelen 

en doelgroepen tegen elkaar afgezet worden (zie voorbeeld hieronder en 

bijlagenrapport). 
 

Voorbeeld van de transitie van huidige naar gewenste regierol: Bergen op Zoom 

Voor de invulling van de gemeentelijke regierol in de verschillende wijken is een maatregelenmatrix 

gemaakt. Hierin is voor de gemeente een overzicht gegeven van de instrumenten gecategoriseerd 

naar o.a. doelgroep, beoogde doelen, inzet van burger en overheid, toepassingsmogelijkheid en 

draagvlak. Op basis van deze matrix kan een selectie worden gemaakt van (een aantal) 

instrumenten om in te zetten in Rode Schouw en Gageldonk-Oost. De matrix geeft houvast bij het 

zoeken naar vitale coalities waarmee afspraken gemaakt kunnen worden voor samenwerking en 

wederzijdse inzet. 

 

Als voorbeeld wordt hieronder de maatregel ‘buurtcontract’ nader uitgewerkt. Ook andere 

maatregelen kunnen op deze wijze worden uitgewerkt  (zie bijlagenrapport). 
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Maatregel Buurtcontract Buurtalliantie Adoptie 

afvalbak 

Doelgroep  Bewoners 

 Plichtsgetrouwen 

 Volgzamen 

    

Betrokken 

partijen 

 Bewoners 

 Gemeente 

 Politie 

 Woningbouwvereniging 

    

Draagvlak/ 

Toepassings-

mogelijkheid 

Buurtcontract is reeds opgesteld en 

ondertekend: sluit aan bij acties die 

bewonersgroepen al ondernemen, 

o.a. op het gebied van zwerfafval 

  

Vereiste 

inspanning / 

Competenties/ 

regierol 

 Beheersingsgerichte regierol  

 Betrokkenheid en inzet van alle 

partijen om afspraken na te 

komen 

    

Effecten  Eerste effecten zijn positief: de 

buurt oogt schoner. Op langere 

termijn (contract 5 jaar): afhankelijk 

van blijvende inzet bewoners 

  

Kosten Onderhoud van de afspraken  

middels inzet reguliere middelen / 

tijdsbesteding betrokken partijen 

  

 

Het doorbraakplan is vooral probleemverkennend, een concrete uitwerking vindt plaats 

in de volgende stap: businesscases. 

Instrumentarium ( Bijlagenrapport) 

 

In de bijlagen is een uitgewerkte maatregelenmatrix opgenomen, die als voorbeeld kan 

dienen. 
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6.2 STAP 7: BUSINESSCASES 

 

Relevantie 

 

In de nieuwe verhoudingen tussen overheid en de burger is het 

gewenst zakelijke afspraken te maken met bewoners, ondernemers, 

(wijk-)verenigingen of scholen over het schoonhouden van de 

betreffende delen van de openbare ruimte.  

Uitleg 

 

Een businesscase vormt de basis voor de overeenkomst tussen de 

gemeente en de andere participerende partij. Vanuit de regievoering 

door de gemeente bezien is het gewenst dat de verschillende 

businesscases enerzijds maatwerk zijn gericht op de specifieke 

situatie, maar anderzijds een zodanige vaste en herkenbare structuur 

bezitten dat de gemeente de businesscases onderling goed kan 

vergelijken. Elke businesscase omvat in ieder geval de volgende 

onderdelen: het gebied waarop de te maken afspraken betrekking 

hebben, de te realiseren doelen voor zowel de schoonheidsgraad van 

het gebied (meetbare resultaten in verband met de monitoring, 

eventueel gespecificeerd naar de korte en langere termijn) als voor het 

proces (wijze waarop wordt samengewerkt door de betrokken 

partijen), de daartoe door elk van de partijen te leveren inspanning, de 

daarbij eventuele benodige hulpmiddelen, de eventuele tijdsperiode 

waarop de businesscase betrekking heeft (looptijd project) de wijze 

waarop partijen gedurende de looptijd met elkaar overleggen en wie 

het aanspreekpunt in de gemeentelijke organisatie is, de kosten en de 

eventuele vergoeding of tegenprestatie die de gemeente bereid is te 

leveren en de wijze waarop de businesscase wordt gemonitord en 

geëvalueerd.  

Uitkomst 

 

Een realistische (SMART: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch 

en tijdgebonden) en door alle betrokken partijen onderschreven 

aanpak voor het schoonhouden van het betreffende gebied. Indien 

gewenst kan de businesscase nog in een formeel door de partijen te 

ondertekenen convenant worden vertaald, bijvoorbeeld als het gaat 

om een overeenkomst tussen de gemeente en een wijkonderneming. 

Toelichting 

Voor het opstellen van één of meerdere businesscases is – uitgaande van de gekozen 

regierol – een concrete inhoudelijke visie op een specifiek project nodig: welke 

knelpunten doen zich voor, welke partijen zijn nodig om deze knelpunten op te lossen 

en welke doelen stellen de gemeente en andere betrokken partijen (zoals bewoners en 

ondernemers) zich. Deze activiteiten gebundeld tot een ‘doorbraakplan’ of te wel een 
globaal plan van aanpak. 
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Aan de hand van dit doorbraakplan5 gaan de gemeente en de andere partijen met 

elkaar om de tafel om het gezamenlijk verder invulling te geven in de vorm van een 

uitgewerkte businesscase. De businesscase omvat in ieder geval de geformuleerde 

ambities, de beoogde resultaten, de organisatie en vitale coalitie, de kosten en 

financiering daarvan en de tijdsplanning (inclusief te realiseren mijlpalen).Ook staan de 

basisprincipes beschreven, waarbinnen de partijen samenwerken om het beoogde 

resultaat te behalen. Vaak is één van deze principes het ‘voor wat hoort wat’: tegenover 
de inspanningen en investeringen die partijen leveren moet ook een voor hen (materieel 

of immaterieel) voordeel staan. Idealiter schrijven de betrokken partijen samen in één of 

meerdere werkbijeenkomsten de businesscase, in de praktijk zal de gemeente vaak 

een eerste voorzet doen. Een businesscase is met name van belang als er sprake is 

van min of meer zakelijke verhoudingen tussen partijen, zoals tussen de gemeente en 

ondernemers of tussen de gemeente en een wijkonderneming. Dat betekent dat de 

businesscases relevant zijn in het geval van een resultaatgerichte regierol, hoewel 

(afgezwakte vormen van) businesscases ook bij de andere regierollen kunnen 

voorkomen. 

 

Voorbeeld van businesscases: Deventer Voorstad Oost (wijk 4) 

Als onderdeel van de verbetering van de woon- en leefkwaliteit in Voorstad Oost (onderdeel van 

wijk 4) zijn vier businesscases opgesteld, die de basis hebben gevormd voor een convenant 

tussen de gemeente, buurtbeheerbedrijf Cambio, afvalbeheerbedrijf Circulus, welzijnsorganisatie 

Raster Welzijn en de woningcorporaties Rentree en Woonbedrijf Ieder1. 

 

Er zijn vier businesscases opgesteld: 

1) betrekken bewoners en ondernemers bij ‘Schoon en Heel’ in Voorstad Oost; 
2) verbetering leefomgeving Sluiswijk en Vetkampbuurt; 

3) aanpak vervuiling open terreinen en spoorzone; 

4) een schoon en aantrekkelijk winkelgebied in Voorstad Oost. 

 

Elke businesscase beschrijft de achtergronden en probleemstelling, de ambities en beoogde 

resultaten inclusief streefdata, de daarvoor noodzakelijke maatregelen (zowel quick wins als 

langere termijn maatregelen), de organisatiestructuur en de benodigde vitale coalitie van 

betrokken partijen (inclusief trekkers voor de verschillende onderdelen), alsmede een 

kostenindicatie per maatregel uitgesplitst naar partner.   

  

                                                 

 

5 De gebruikte methodiek is gebaseerd op het eerder door Public Result ontwikkelde instrument ‘Samenwerkingscreator 
Leefbaarheid’ . 
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Instrumentarium ( Bijlagenrapport) 

 

In de bijlagen is een voorbeeld opgenomen hoe een businesscase vorm gegeven kan 

worden.  
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7. Fase 4: Implementatie en monitoring 

7.1 STAP 8: CONSEQUENTIES VOOR GEMEENTELIJKE ORGANISATIE 

. 

Relevantie 

 

De keuze voor een bepaalde regierol bepaalt niet alleen de relatie 

tussen de burger, ondernemer, school, vereniging, enz. en de 

gemeente, maar heeft ook gevolgen voor de wijze waarop de 

gemeentelijke organisatie invulling zou moeten geven aan de regierol. 

Het is dan ook van belang de gemeentelijke organisatie hierop – 

binnen redelijke grenzen – in te richten. Het gaat daarbij om drie 

zaken: de structuur, de cultuur en het proces.6 

Uitleg 

 

In de gemeentelijke organisatie kan een onderscheid worden gemaakt 

tussen de ‘frontoffice’ (ambtenaren die veel contact met de burger 

hebben) en de ‘backoffice’ (beleids- en uitvoerende ambtenaren met 

een specialistische functie). Voor beide categorieën geldt dat ze over 

de juiste generieke kwaliteiten moeten beschikken om burgers meer 

toe te laten in het ‘domein’ en hen hierin te begeleiden. Daarnaast 

kunnen specifieke kwaliteiten nodig zijn die afhankelijk zijn van de 

gekozen regierol. Burgerparticipatie stelt verder niet alleen eisen aan 

de competenties van de indviduele ambtenaar, maar ook aan het 

functioneren van de gemeentelijke organisatie in zijn geheel. Uiteraard 

zullen ook de middelen nodig zijn om initiatieven van burgers goed te 

kunnen ondersteunen.  

Uitkomst 

 

Een gemeentelijk apparaat dat zowel op het niveau van de gehele 

organisatie als van de individuele ambtenaar over de competenties en 

middelen beschikt om goed om te gaan met de toegenomen rol van de 

burger en daarbij ook adequaat invulling weet te geven aan de 

specifiek gekozen regierol(len).  

 

 

                                                 

 

6 NICIS Institute/TU Delft: Regievraagstukken rond de gemeentelijke organisatie, 2012 
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Toelichting 

In § 2.2 is bij de bespreking van de vier regierollen al ingegaan op de consequenties 

voor de gemeentelijke organisatie. Voor een goed begrip wordt hieronder nogmaals het 

overzicht van de verschillende aspecten weergegeven. Het schema heeft vooral een 

signalerende functie. Voor strategieën om daadwerkelijk de gemeentelijke organisatie 

aan te passen wordt verwezen naar de website van de VNG.7 

 

  

                                                 

 
7 http://praktijkvoorbeelden.vng.nl/databank/arbeidszaken-en-personeelsbeleid/sociale-zekerheid/leidraad-bij-   
   organisatieveranderingenverzelfstandigingsprocessen.aspx 

                Regierol 

     Consequentie voor 

Beheersingsgericht Resultaatgericht Visionair Faciliterend 

Strategie 

Omgang met 

geregisseerden 

Voorschrijven en  

afrekenen op duidelijke 

afspraken  

Randvoorwaarden en 

eindresultaat 

Juiste partijen kiezen 

Partijen bewegen door 

belang te delen 

Stimuleren 

Faciliteren 

Aansprekende ideeën 

inbrengen  

Inspelen op behoeften 

Ondersteunen van 

inspanningen; help de 

helpers   

Stijl van besturen en 

managen 

Omgang van 

gemeentelijke 

bestuurders/managers 

met hun medewerkers 

Duidelijke opvattingen 

over inhoudelijk 

resultaat en te volgen 

proces; opdracht geven 

tot concretisering 

bestuurlijk 

uitgangspunten en 

normen en regels 

Sterke opvattingen over 

inhoudelijk resultaat 

maar wel ruimte voor  

professionaliteit en 

inbreng van anderen 

Vraaggericht werken, 

inzicht in behoeften van 

andere partijen en 

proberen hiervoor 

mogelijkheden te 

creëren  

Maximale ruimte bieden 

aan andere partijen om 

te komen tot ‘welk 
resultaat dan ook’; actief 
betrokken als 

boegbeeld, aanknopen 

bij ankers in de wijk 

Werkwijze / 

Competenties van 

eigen medewerkers 

Projectmatig werken  

Brede toolkit 

“Scheidsrechter” 

Weet goed hoe het spel 

gespeeld wordt  

Kennis van 

beïnvloedings-

instrumenten 

“Spelverdeler” 

Betrokkenheid creëren  

Draagvlak 

Motivatie 

Vertrouwen 

“Coach” 

Lobbyist / netwerker 

Creativiteit 

Proces regisseren 

Wel verstand van 

inhoud maar niet 

inhoudelijk sturen 

“Verzorger” 
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Deze aspecten hebben dus te maken met de structuur, cultuur en processen van de 

gemeentelijke organisatie. Daarbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen de 

frontoffice en de backoffice. Bij de frontoffice gaat het bijvoorbeeld om het 

publieksbureau of afdeling burgerzaken, maar vooral ook om individuele medewerkers 

van afdelingen die de contacten met de burger onderhouden. Bij de backoffice gaat het 

om medewerkers van verschillende afdelingen die indirect te maken hebben met 

burgerparticipatie, bijvoorbeeld degenen die het verzamelde zwerfafval afvoeren. Maar 

ook beleidsmedewerkers op het terrein van burgerparticipatie behoren tot de backoffice. 

Van belang is dat de gekozen regierol zoveel mogelijk in balans wordt doorgevoerd 

binnen de gemeente: front- en backoffice gaan samen op. In geval van een faciliterende 

regierol betekent dit bijvoorbeeld dat de medewerker burgerzaken (frontoffice) veel 

mandaat heeft om burgers de ruimte te geven voor initiatieven op gebied van zwerfafval 

en er dus geen standaardformulier wordt ingevuld waarin is vastgelegd wat het resultaat 

moet zijn van het intiatief (backoffice). Hieronder wordt nader ingegaan op de taken en 

competenties van de front- en backoffice.  

Frontoffice 

Het overhevelen van taken van een (vaak strak georganiseerde, hiërarchisch 

aangestuurde) gemeentelijke organisatie naar burgers (bewoners, ondernemers, 

scholen, verenigingen) die altijd minder gestructureerd en ad hoc opereren, betekent 

dat twee verschillende werelden bijeen gebracht moeten worden. Dat stelt de nodige 

eisen aan de betreffende ambtenaar: van zelf uitvoeren naar het coachen en 

vertrouwen van de burger. In het werkboek ´Help een burgerinitiatief´ van het Ministerie 

Structuur 

Verdeling taken, 

verantwoordelijkheden 

en bevoegdheden 

binnen organisatie 

Binnen heldere normen 

mandatering aan 

medewerkers 

Veel 

verantwoordelijkheid 

voor medewerker die 

contact met 

geregisseerde heeft 

Sterke overleg- en 

coördinatiestructuur 

(bijv. programma-

management) 

Ruimte bieden aan ‘vrije 
geesten’: licht overleg- 

en coördinatiestructuur 

Cultuur 

Waarden en gedrag 

Duidelijke regels , 

duidelijk handhaven c.q. 

op afrekenen 

‘Het is het resultaat dat 
telt’, niet het proces 
ernaartoe 

Openheid 

Bottom up 

Samenwerking 

Samen ben je altijd 

beter 

Integraal werken 

Instrumentatie 

Regels, procedures, 

maatregelen en 

randvoorwaarden  

Gedetailleerde 

informatiesystemen, 

duidelijke 

randvoorwaarden en 

regels 

Goede monitoring op 

randvoorwaarden en 

resultaat 

Gericht op relatie Weinig: inspannings-

ondersteunend en niet 

resultaat gericht 

(SMART) 



 

 

.  

                       52 

van BZK worden onder andere de volgende kenmerken voor een ambtenaar die te 

maken heeft met de participerende burger, noodzakelijk geacht: 

 

Waaraan voldoet de participerende ambtenaar? 

 

 gericht op het begeleiden van het proces, in plaats van sterk gefocust op de inhoud; de 

ambtenaar moet dus zijn/haar eigen vakmanschap niet voorop stellen in de relatie, maar dit 

uiteraard wel ten dienste stellen van de burger; 

 met de burger op basis van gelijkwaardigheid overleggen (‘levelen’); 
 denken en handelen in partnerschap; 

 de moed hebben om fouten te maken en zich kwetsbaar en niet defensief op te stellen; 

 binnen grenzen de eigen creativiteit te gebruiken: regels zijn een middel, geen doel; 

 het verschil tussen ‘wat’en ‘hoe’ kennen: geef het kader aan (wat) en laat daarbinnen de 

ruimte (hoe); 

 inlevingsvermogen, geduld en uithoudingsvermogen hebben en tonen; 

 waardering hebben voor particulier (individueel en collectief) initiatief en ondernemerschap; 

 het kunnen loslaten, maar wel de visie (‘het grote plaatje’) voor ogen blijven houden. 

Gezien de al een paar keer aangegeven variëteit in regierollen (afhankelijk van het 

gebied en de doelgroep) en de verandering die in de tijd kan optreden is daarnaast één 

van de belangrijkste competenties van de frontoffice medewerker het beschikken over 

de nodige flexibiliteit in het contact met de burger. 

Daarnaast is een belangrijk aspect dat, als zaken binnen de gemeentelijke organisatie 

geregeld moeten worden, de frontoffice medewerker het permanente aanspreekpunt is 

en ook als probleemeigenaar voor deze zaken optreedt. Dat betekent dat hij zelf 

vasthoudend moet zijn en daarnaast herkenbaar in de gemeentelijke organisatie moet 

zijn en kunnen rekenen op draagvlak bij collega’s. 

Zowel richting de burger als de ambtelijke organisatie moet de frontoffice medewerker 

uiteraard over uitstekende communicatieve eigenschappen beschikken. 

Backoffice 

Medewerkers in de backoffice zullen tot op zekere hoogte over dezelfde eigenschappen 

als de frontoffice medewerkers beschikken. Belangrijk is in ieder een positieve 

grondhouding ten opzichte van burgerparticipatie. Voor veel, vooral technisch 

uitvoerende, medewerkers ligt het spanningsveld tussen enerzijds vasthouden aan de 

eigen deskundigheid en beroepstrots en anderzijds het (deels) kunnen loslaten en 

vertrouwen hebben in de burger. Dit zal minder aan de orde zijn bij bijvoorbeeld acties 

van burgers om zwerfafval op te ruimen, maar bijvoorbeeld wel een rol spelen bij de 

adoptie van (groen-)gebieden, omdat dan ook andere kwaliteiten aan bod komen. 
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Tegelijkertijd kan het goed dat als gevolg van teruglopende capaciteit onder invloed van 

bezuinigingen de helpende hand van burgers als zeer welkom wordt ervaren. Uiteraard 

kan in elke organisatie een onderscheid worden gemaakt tussen voorstanders, 

tegenstanders en medewerkers die de kat uit de boom kijken. De kunst voor frontoffice 

medewerkers is om vooral een goed netwerk met de voorstanders in de backoffice te 

ontwikkelen, waarna bij gebleken succes de meer afwachtende medewerkers over de 

streep kunnen worden getrokken. 

Veranderingen in de gemeentelijke organisatie 

In het eerder aangehaalde rapport van NCIS/TU Delft wordt gesteld dat verandering in 

regievoering leidt tot een vaak weinig gestructureerde mengelmoes van structuur-, 

cultuur- en procesveranderingen (‘houtje-touwtje-achtig sturen’).  

Er zijn grote twijfels of veranderingen in structuur leiden tot de gewenste aanpassing 

van de gemeentelijke organisatie. Vooral een ‘big bang’ structuurverandering kent grote 
risico’s, omdat elke structuurverandering ook negatieve kanten kent die bij een 

dergelijke verandering gelijk ‘ingebakken’ zijn. Mochten structuurveranderingen nodig 

zijn, dan kunnen deze beter in kleine stapjes (incrementeel) worden doorgevoerd. 

Verandering via de cultuur houdt in dat getracht wordt het geheel van waarden en 

normen in de organisatie om te buigen in de gewenste richting. Dit is uiteraard een 

langdurig traject, waarbij zowel horizontaal (tussen de verschillende diensten en 

afdelingen) als verticaal (tussen de hogere en lagere echelons van de gemeentelijke 

organisaties) door interactie tussen de medewerkers uiteindelijk het beoogde resultaat 

optreedt.  

Voor zowel structuur- als cultuurveranderingen geldt dat ze gericht zijn op een grotere 

rol van de burger, maar los moeten staan van de keuze voor een bepaalde regierol 

gezien de in de praktijk vaak wisselende regierollen. 

Het meest succesvol is een benadering waarin gestuurd wordt op processen. Ook bij 

processen is sprake van interactie tussen medewerkers, wat dus op termijn leidt tot een 

cultuurverandering. Uiteindelijk kan de cultuurverandering gevolgen hebben voor de 

organisatiestructuur. Bij het sturen op processen is het van belang dat bij een ieder het 

besef ontstaat dat sprake is van een gedeeld probleem, dat de veranderende werkwijze 

voor de medewerkers leidt tot een aantrekkelijker manier van werken of andere 

voordelen biedt en dat goede en voor iedereen duidelijk spelregels (die echter niet 

verstikkend mogen zijn) in de organisatie worden gehanteerd. Het NICIS/TU Delft 

rapport geeft aan waar een goed proces toe leidt: 
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Een goed proces creëert: 

 

 vertrouwen; 

 een gemeenschappelijk belang; 

 wederzijdse afhankelijkheden; 

 snelle informatieuitwisseling; 

 inhoudelijk leren; 

 positioneel leren: elkaars positie begrijpen; 

 bereidheid tot risico’s te nemen, mits alle betrokkenen gecommiteerd zijn aan het proces; 

 opbouw van nieuwe netwerken. 

Bij de verandering van processen moet er ook rekening mee worden gehouden dat 

bestuurders en management een rol spelen. Vooral het management werkt graag met 

concrete projecten die afrekenbare doelen kennen. Voor een veranderingsproces ligt dit 

anders. Het is dan ook van belang hen actief in het proces te betrekken en gevoelig te 

maken voor de dilemma’s en risico’s. 

Ook voor het sturen door middel van processen geldt dat het in de eerste plaats gaat 

om het generiek inspelen op een grotere betrokkenheid van de burger, dus los van de 

gewenste regierol. Wel kunnen gerichte protocollen worden ontwikkeld die specifiek 

betrekking hebben op de afzonderlijke regierollen. 

 

In het bijlagenrapport is een checklist van punten opgenomen, die voor de 

gemeentelijke organisatie van belang zijn bij het inspelen op een grotere 

burgerparticipatie en bij de keuze voor een bepaalde regierol. Voor dat laatste kan het 

aan het begin van de toelichting gegeven overzicht als leidraad worden genomen. 

Voorbeeld van de transitie van huidige naar gewenste regierol: Bergen op Zoom 

De gemeente Bergen op Zoom streeft – gezien de huidige participatiegraad bij de inwoners – 

naar een beheersingsgerichte regierol in de wijk Gageldonk-Oost (thans: visionaire regierol) en 

naar een resultaatgerichte regierol in de wijk Rode Schouw (thans: faciliterende regierol). Als 

gekeken wordt naar de huidige werkwijze van de afdelingen Openbare Ruimte en Sociaal Beheer 

blijkt dat de afdelingen verschillende werkwijzen hanteren. De afdeling Sociaal Beheer heeft al 

een bepaalde routine ontwikkeld met participatie en de omgang met en het beoordelen van 

bewonersaanvragen. De stijl van besturen en cultuur lijkt al redelijk aangepast aan de 

resultaatgerichte manier van werken. Burgerparticipatie/initiatieven is voor de afdeling Openbare 

Ruimte nog een redelijk nieuwe ontwikkeling en vraagt om andere competenties van het eigen 

personeel: van het zelf uitvoeren naar het meer coachen van bewoners, zodat zij het zelf kunnen 

doen. Vooralsnog is deze afdeling meer gewend om beheersingsgericht te werken met een focus 

op structuur en systemen (o.a. IBOR richtlijnen). Duidelijkheid over de grenzen, voorwaarden, 
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procesgang is gewenst: hoe de bewonersaanvragen te honoreren en te ondersteunen en waar 

grenzen te trekken bij de ondersteuning door deze afdeling.  

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld van organisatorische uitwerking gewenste regierol: Utrechtse Heuvelrug 

De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft gezien de intensieve bewonersparticipatie op het terrein 

van zwerfafval op voorhand gekozen voor een faciliterende regierol. De vraag is hoe deze rol 

goed geïmplementeerd kan worden in de gemeentelijke organisatie, waarbij het eindresultaat een 

helder werkprotocol is. De regierol is als eerste stap vertaald in concrete activiteiten die de 

gemeente voor haar rekening neemt bij het stimuleren van bewonersparticipatie met betrekking 

tot zwerfafval. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de ondersteuning van periodieke en incidentele 

acties van bewoners, het stimuleren van ondernemers, overleg met scholen en educatieve 

projecten, algemene en doelgroepgerichte communicatie. 

Als tweede stap zijn drie modellen geschetst voor de invulling van de regiefunctie, die ook in meer 

of mindere mate bewonersparticipatie faciliteren. De drie modellen zijn: 

1. Aanstellen van één centrale coördinator: deze dient als de verbindende schakel tussen de 

samenleving en de gemeentelijke organisatie. 

2. Onderbrengen bij de vijf dorpscoördinatoren, waarbij de omvang van het takenpakket 

afhankelijk is gesteld van het beschikbaar aantal uren.  

3. Handhaven huidige situatie met heldere taakverdeling tussen de beleidsmedewerker milieu 

en wijkbeheer. 



 

 

.  

                       56 

In het eerste en derde model wordt een regisseur aangewezen binnen de ambtelijke organisatie 

(de zwerfafvalcoördinator of wijkbeheer). Acties worden o.a. uitgezet richting de 

dorpscoördinatoren (zie onderstaande figuur). In het tweede model nemen de vijf 

dorpscoördinatoren de regiefunctie op zich. Dit betekent ook dat regie door vijf verschillende 

medewerkers worden uitgevoerd in plaats van één (decentraal). Dit model scoort het beste als 

het gaat om bewonersparticipatie (de gemeentelijke organisatie bij de burger), maar leidt tot een 

extra belasting van de dorpscoördinatoren. Zowel het eerste als het tweede model leiden tot 

veranderingen in de gemeentelijke organisatie. Op basis van een aantal criteria is uiteindelijk 

gekozen voor het uitwerken van het model waarbij de huidige situatie wordt behouden, met 

heldere taakverdeling tussen de medewerkers milieu en wijkbeheer. De criteria betroffen de 

effectiviteit van de bewonersondersteuning, mogelijkheden om de burgerparticipatie in de 

toekomst te verbreden, wens om tot een helder intern en extern aanspreekpunt te komen, 

kwetsbaarheid van de gekozen structuur, benodigde inzet en kosten. 

 

In de derde stap is voor het voorkeursmodel een benodigde capaciteitsraming opgesteld op basis 

van het benodigd aantal uren per activiteit, waarbij leidend was een raming van het totaal 

benodigde aantal fte’s voor de beleidsmedewerker milieu en wijkbeheer. 

 

In de vierde en laatste is stap is een uitvoeringsprotocol opgesteld voor de verschillende 

activiteiten. 
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Instrumentarium ( Bijlagenrapport) 

 

In de bijlagen zijn voorbeelden opgenomen van een uitvoeringsprotocol die bij de regie 

kan worden gebruikt, een raming van de daartoe benodigde gemeentelijke capaciteit en 

de wijze waarop de communicatie met de burger vorm gegeven kan worden.   

 

7.2 STAP 9: ONTWIKKELING INSTRUMENTARIUM 

 

Relevantie 

 

Om daadwerkelijk de burger (bewoners, ondernemers, scholen, verenigingen) 

te betrekken en te verleiden als vrijwillger de openbare ruimte schoon te 

houden is een goed instrumentarium nodig.  

Uitleg 

 

Bij het instrumentarium moet gedacht worden aan de communicatie met de 

burger, waar nodig kennisoverdracht, het bieden aan de burger van 

technische ondersteuning, het eventueel vastleggen van afspraken met de 

burger, het regelen van de rechtspositie, aansprakelijkheid en veiligheid van 

de burger en zonodig het leveren van een tegeprestatie door de gemeente 

(beloning) .  

Uitkomst 

 

Voor het succesvol betrekken van de burger moeten instrumenten 

beschikbaar zijn die aansluiten bij de doelen en invulling van de gekozen 

regierol(-len). 

Toelichting 

 

Communicatie 

 

De gemeente kan uiteraard een afwachtende positie innemen als het gaat om 

vrijwilligers die bereid zijn zwerfafval op te ruimen. De ervaring leert dat zwerfafval vaak 

door een kleine, vaste kern van vrijwilligers wordt opgeruimd. Dat leidt tot vergrijzing en 

uiteindelijk afname van het vrijwilligersbestand. Een actievere rol van de gemeente is 

dan in veel situaties wenselijk, zeker als het beleid van de gemeente is om meer aan de 

burger (dus vrijwilliger over te laten). Gezien de drukke werkkring van veel mensen en 

het feit dat al veel vrijwilligerswerk wordt gedaan, zullen nieuwe vrijwilligers ‘veroverd’ 
moeten worden. Hieronder is een aantal praktische adviezen opgenomen voor het 

werven van vrijwilligers.8  

                                                 

 
8 Deze tips zijn ontleend aan de website van Irene den Ouden, social media adviseur voor non-profitorganisaties 

(www.irenedenouden.nl) 
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Tips voor het werven van vrijwilligers 

 

 Laat zien wie je bent: geef een helder en aantrekkelijk profiel van de eigen organisatie in de 

relevante netwerken en zorg voor een goede bereikbaarheid via de website, e-mail en social 

media. 

 Laat iedereen weten dat je nieuwe vrijwilligers werft, gebruik hiervoor netwerken als Facebook 

en Twitter.  

 Zoek via bedrijven, studenten- of sportverenigingen enz.  

 Bepaal het juiste medium: waar de boodschap te lezen is, bepaalt wie je werft; via sociale 

netwerken kunnen specifieke doelgroepen als jongeren worden bereikt. Sociale netwerken 

kunnen zijn: vriendennetwerken (Facebook en Hyves), zakelijke netwerken (LinkedIn, 

Ecademy, Xing), weblogs (Wordpress, Blogger), microblogs (Twitter), videowebsites (You 

Tube, Vimeo). 

 Wees concreet  in de boodschap: biedt afgebakende taken aan, maak helder wat wordt 

gevraagd en wat het oplevert. 

 Verbind je met de nieuwe (en bestaande) vrijwilligers: maak de organisatie zichtbaar, zoek 

contact met de doelgroep, geef informatie, betrek mensen bij relevante vraagstukken en 

koppel successen terug, nodig hen uit voor online gesprekken. 

 Blijf vrijwilligers mobiliseren: inspireer tot actie en plaats regelmatig oproepen. 

 

Kennisoverdracht 

 

Voor een aantal taken in het onderhoud en beheer van de openbare ruimte die burgers 

van de gemeenten overnemen, moeten zij over voldoende kennis en vaardigheden 

beschikken. Dat geldt bijvoorbeeld voor het adopteren van groenvoorzieningen (snoeien 

van bomen en struiken). Voor het opruimen van zwerfafval is uiteraard geen specifieke 

kennis nodig. Wel zijn er milieueducatieprogramma’s gericht op het voorkómen van 

zwerfafval. Zo heeft de stichting Vrijwillige Zwerfafval Opruimers momenteel 

samenwerkingsverbanden met meer dan 80 grote en middelgrote gemeenten door heel 

Nederland. De stichting geeft op veel scholen voorlichting over de oorzaken en 

gevolgen van zwerfafval. 
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Technische ondersteuning 

 

De gemeente zal als vrijwilligers afval opruimen, uiteraard zorg moeten dragen voor de 

noodzakelijke technische ondersteuning. Het gaat hierbij om het verstrekken van 

materialen voor het opruimen van zwerfafval (prikkers, afvalzakken en ringen, 

handschoenen, hesjes) en het zorg dragen voor het afvoeren van het ingezamelde 

zwerfafval. Gemeenten kunnen prikkers e.d. (max. 50) aanvragen bij Gemeente 

Schoon. Daarnaast dient de gemeente er voor te zorg dat het ingezamelde zwerfafval 

wordt afgevoerd. 

 

Afspraken 

 

Het is denkbaar dat de gemeente formele afspraken wil maken met bewoners, 

ondernemers, scholen, verenigingen, enz. over hun inzet en eventueel te leveren 

prestaties. Ook de eventuele tegenprestaties van de gemeente kunnen hierin worden 

vastgelegd. Dit zal vooral aan de orde zijn in het geval van een  beheersingsgerichte of 

resultaatgerichte regierol. Voorbeelden zijn een wijkcontract met bewoners, een 

convenant met ondernemers, enz. In het bijlagenrapport zijn enkele voorbeelden van 

dergelijke afspraken opgenomen. 

 

Rechtspositie, aansprakelijkheid en veiligheid van vrijwilligers 

In de meeste gevallen is er geen formele overeenkomst tussen de gemeente en 

vrijwilligers. Dat geldt zeker in het geval van een visionaire of faciliterende regierol, 

waarbij burgers op eigen initiatief activiteiten ontplooien. Bij een beheersingsgerichte of 

resultaatgerichte regierol is het in principe denkbaar dat sprake is van een meer formele 

relatie tussen de gemeente en de vrijwilligers, waarbij ook afspraken worden gemaakt 

over de rechten en plichten van de vrijwilliger.   

 

In dat geval kan een vrijwilligersovereenkomst worden afgesloten. Hierin wordt onder 

andere het volgende geregeld: 

1.  ingang van de overeenkomst; 

2.  proeftijd, meestal twee maanden voor zowel de vrijwilliger als de gemeente; 

3.  doelstellingen van de gemeente; 

4.  eventuele beloning (zie hieronder); 

5.  verzekeringen; 

7.  taak en werkzaamheden; 

8.  begeleidingsafspraken. 
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Vrijwilligers moeten tijdens hun werk een W.A.- en ongevallenverzekering hebben. 

Daarnaast dient de gemeente de veiligheid van de vrijwilligers zo goed mogelijk te 

waarborgen. 

 

Belonen van actieve burgers 

 

Het is denkbaar dat de gemeente actieve burgers wil belonen voor hun 

werkzaamheden. Belonen kan op twee manieren worden ingezet: als betaling voor 

geleverde diensten en als middel om te komen tot een gedragsverandering. Beide 

opties kunnen zinvolle instrumenten zijn bij het streven om de hoeveelheid (zwerf-)afval 

te verminderen. Ook is een combinatie denkbaar van beide opties. Er zijn verschillende 

vormen van belonen : 

 Materiële vormen van belonen, dat wil zeggen geld of een vergelijkbaar middel 

waarmee goederen of diensten kunnen worden gekocht (evt. met korting). Maar ook 

een plantenbak, of adoptiebord.   

 Immateriële vormen van belonen, waarbij de tegenprestatie bestaat uit het leveren 

van diensten. Deze diensten kunnen eventueel worden gekoppeld aan het realiseren 

van maatschappelijke doelstellingen (bijvoorbeeld gericht op deelname aan de 

samenleving of re-integratie in het arbeidsproces). Voorbeelden zijn het realiseren 

van voorzieningen voor een wijk, een buurtbarbecue/straatfeest, een 

spaarpuntensysteem voor de bewoners, enz. 

 Symbolische vormen van belonen, waarbij het gaat om een blijk van waardering 

zoals een jaarlijkse bijeenkomst voor de vrijwilligers, de verkiezing tot ‘zapper van 
het jaar’, enz. 

Gemeenten mogen eventueel vrijwilligers die zwerfafval opruimen een fiscaal onbelaste 

vrijwilligersvergoeding geven. De regels van de Belastingdienst zijn hiervoor als volgt 

(2013): 

 De vergoeding mag niet meer dan € 150 per maand bedragen met een maximum 
van € 1.500 per jaar. Voor vrijwilligers van 23 jaar en ouder bedraagt de vergoeding 
per uur daarbij maximaal € 4,50, bij jongeren tot 23 jaar gaat het om € 2.50 (de 
‘zakgeldprojecten’ die in een aantal gemeenten voor kinderen zijn opgezet en die 
zich ondermeer richten op het inzamelen van zwerfafval, zijn daarmee gebonden 

aan dit maximum). 

 In het geval inwoners met een bijstandsuitkering worden ingezet, bedraagt de 

maximale vergoeding € 95 per maand met een maximum van € 764 per jaar. Als het 
gaat om vrijwilligers in het kader van een re-integratieproject, geldt de algemene 

vrijwilligersregeling (dus € 150 per maand met een maximum van € 1.500 per jaar). 

 

Wanneer een gemeente afspraken maakt met een wijkonderneming die door burgers is 

opgericht (zie paragraaf 3.2), gelden dezelfde regels tussen de onderneming en de 
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vrijwilligers. Voorwaarde is dan wel dat de wijkonderneming een stichting of vereniging 

is. 

Voorbeeld van belonen van de inzet door scholen: Vlaardingen 

De gemeente Vlaardingen wil dat (basis-)scholen zich meer inzetten om niet alleen hun eigen 

schoolterrein schoon te houden, maar de omringende openbare ruimte. Op langere termijn is het 

de bedoeling dat de scholen ook anderen in de buurt (ouders en andere buurtbewoners) 

motiveren de buurt schoonte maken en te houden. Een aantal scholen is hiertoe bereid. Met deze 

scholen wil de gemeente afspraken maken over een beloning op maat. Mede op basis van 

gesprekken met scholen, zijn de volgende vormen van belonen geselecteerd: het plaatsen van 

adoptieborden op locaties waar de scholen deze schoon houden, een korting op de afvalheffing, 

het realiseren door de gemeente van extra voorzieningen op schoolpleinen, zakgeldprojecten (die 

direct aan de kinderen ten goede komen of die aan de school ten goede komen voor een 

collectief doel), wijk- en klassedeals waarbij op basis van een spaarpuntensysteem de gemeente 

extra investeringen in de openbare ruimte pleegt als tegenprestatie voor de activiteiten van 

burgers en de scholen. Besluitvorming moet nog plaats vinden (stand per september 2013).   

Instrumentarium ( Bijlagenrapport) 

 

In de bijlagen zijn voorbeelden opgenomen van afspraken tussen bewoners,  

ondernemers en scholen met de gemeente.   

7.3 STAP 10: MONITORING EN BIJSTURING 

 

Relevantie 

 

Als de gemeente activiteiten op het terrein van schoon en heel uit handen 

geeft is het van belang dat periodiek gemeten wordt of het onderhoud en 

beheer aan de gestelde eisen voldoet en de doelen van de gemeente 

daarmee worden gehaald. De doelen kunnen zowel op het resultaat (outcome) 

als de geleverde inspanningen (output) en het proces (throughput) betrekking 

hebben.  

Uitleg 

 

Voor de effectiviteit en continuïteit van het participatietraject is het 

noodzakelijk dat de aanpak en resultaten periodiek worden gemeten en 

geëvalueerd, zodat – indien nodig – bijsturing mogelijk is. Dat vraagt om 

zoveel mogelijk toetsbaar geformuleerde doelen, een monitoringmethodiek die 

hier goed op aansluit en een systematiek van evaluatie en bijsturing die goed 

verankerd is in de ambtelijke en bestuurlijke organisatie.  

Uitkomst 

 

Een periodieke (bijvoorbeeld jaarlijkse, op langere termijn misschien 

tweejaarlijkse) rapportage die de resultaten en het proces beschrijven, 

alsmede – indien nodig – voorstellen voor aanpassing van de aanpak. 
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Toelichting 

Monitoring volgt de stappen van de klassieke beleidscyclus: input, throughput, output en 

outcome. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt in het deel ‘monitoring’ en het deel 
‘evaluatie’. De monitoring richt zich op de verzameling en analyse van gegevens op 
basis van geselecteerde indicatoren. De evaluatie richt zich – gebruik makend van de 

gegevens - op de gerealiseerde resultaten, aanpak en proces in relatie tot de 

oorspronkelijke doelen, strategieën en beoogde middelen.  

. 

, 

  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarmee wordt de monitoring als volgt opgebouwd: 
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Outcome 

De outcome meet de doeltreffendheid: wat zijn de resultaten en effecten van het ontwikkelde 

regiemodel? Uiteraard zijn die pas na verloop van tijd zichtbaar en (zo mogelijk) meetbaar. De 

doeltreffendheid kan vooral goed worden gemeten als op voorhand kwantitatieve doelstellingen 

zijn geformuleerd. Een nulmeting is daarvoor van belang. Ook nadat het project is afgerond, is het 

van belang de outcome periodiek te blijven meten, met name om te bezien of bijvoorbeeld de 

schoonheidsgraad op peil blijft. 

De outcome wordt niet alleen bepaald door de ontwikkeling en realisering van beleid. Ook 

autonome demografische ontwikkelingen (ontgroening, vergrijzing, veranderende 

bevolkingssamenstelling door vestiging en vertrek) spelen een rol. Daarnaast doen zich 

maatschappelijke ontwikkelingen voor zoals processen van algemene individualisering in de 

samenleving dan wel een toename van de maatschappelijke betrokkenheid (bijvoorbeeld 

vrijwilligerswerk), de gevolgen van de economie (meer of minder werkloosheid), enz. 

 

Output 

Het regiemodel kan tot diverse acties leiden om de burgerparticipatie te vergroten en tot een 

schonere wijk te komen. Voor langlopende acties zullen tussenresultaten of mijlpalen moeten 

worden benoemd.  

Om de voortgang per actie in één oogopslag duidelijk te maken en de monitor ook communicatief 

aantrekkelijk te maken, kan deze in de monitor worden gescoord met behulp van stoplichten. Het 

stoplicht kleurt groen als het helemaal op koers ligt, oranje als het enige vertraging heeft 

opgelopen en rood indien de voortgang ernstige vertraging heeft opgelopen.  

Op basis van de voortgang per actie kan uitspraak worden gedaan over de te verwachte effecten 

van de acties: is de verwachting dat de beoogde resultaten worden behaald op basis van de 

beschikbare informatie over de output? Zal de outcome met deze acties worden gerealiseerd?  

 

Throughput (aanpak) 

De uitvoering van de regiefunctie vraagt om een coalitie tussen meerdere partijen: gemeente, 

bewoners, ondernemers, verenigingen en scholen, soms ook intermediërende organisaties als 

woningcorporaties en welzijnsinstellingen, afvalbedrijven en bedrijven die professioneel het 

beheer en onderhoud van de openbare ruimte doen. Onderdeel van de monitor is daarom ook de 

monitoring van het proces en de aanpak .  

 

Input 

Bij de input gaat het tot slot om datgene wat de gemeente ‘er in stopt’ aan (financiële) middelen 
en menskracht. Door deze input te relateren aan de gerealiseerde outcome kan de doelmatigheid 

van het project in beeld worden gebracht. 

Een belangrijke vraag is wie de monitoring uitvoert: de gemeente of de burger? Zeker 

als gekozen is voor een regierol met een zekere sturing van de kant van de gemeente 

(beheersingsgerichte of resultaatgerichte rol) lijkt het voor de hand te liggen dat vooral 
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de gemeente monitort om na te gaan of de gemaakte afspraken gehaald zijn. 

Tegelijkertijd is het uit oogpunt van (een voortschrijdende) burgerparticipatie belangrijk 

dat de burger ook zelf monitort. De oplossing zou dan ook kunnen liggen in een 

gezamenlijke monitoring door de gemeente en de betrokken burgers (bewoners, 

ondernemers, scholen, verenigingen). 

Hoe de monitoring moet plaatsvinden is afhankelijk van de gemaakte afspraken tussen 

de gemeente en de burger. Er zijn verschillende methodieken denkbaar om de 

objectieve schoonheidsgraad te meten als de subjectieve beleving van bewoners, 

zoals: 

 de ontwikkeling van het aantal meldingen van zwerfafval e.d. (telefonisch, via de 

buiten beter app, enz.); 

 enquêtes onder de bewoners en gebruikers over de mate van schoonheid van de 

openbare ruimte en de wijze waarop het samenwerkingsproces tussen de 

gemeente en de burger loopt; 

 een gezamenlijke wijkschouw door de gemeente en de burgers; 

 een visuele inspectie, waarbij eventueel het aantal eenheden klein en grof 

zwerfafval per meetvak (van resp. 1m
2
 en 100m

2
) worden gemeten (met name 

relevant als afspraken over de gewenste schoonheidsgraad zijn gemaakt); 

 enz. 

Uiteraard kunnen meerdere methoden naast elkaar worden gebruikt. Het is aan te 

raden op voorhand heldere afspraken te maken tussen de gemeente en de burger over 

wie de monitoring uitvoert, wanneer deze plaats vindt, welke methodiek en indicatoren 

worden gebruikt en hoe de uitkomsten geïnterpreteerd mogen worden (welke afwijking 

van de gestelde doelen en normen is aanvaardbaar). Daarnaast moet rekening worden 

gehouden dat het goed mogelijk is dat de subjectieve beleving van bewoners van de 

schoonheidsgraad in eerste instantie verslechtert als gevolg van de extra aandacht die 

wordt gegenereerd met een project. Een verbetering in de beleving is in dat geval pas 

op langere termijn zichtbaar. 

Voor het bijhouden van de monitor wordt de volgende (jaarlijkse of tweejaarlijkse) 

procedure voorgesteld:  
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Wat?                      Wanneer? 

                       (indicatief) 

 

Gegevensverzameling indicatoren              januari-februari 

Analyse voortgang en bereikte resultaten/effecten          februari 

Opstellen rapportage                  maart 

Ambtelijk vaststellen rapportage               eind maart 

Aanbieden rapportage aan College B&W, eventueel ook Raad met eventuele  april 

voorstellen voor aanpassing beleid 

Besluitvorming College (eventueel ook Raad)           mei 

Implementatie eventuele beleidsaanpassingen          juni 

Indien nodig opnemen wijzigingen in programmabegroting gemeente    oktober 

Voorbeeld van monitoring: Sittard-Geleen 

In het kader van de aanpak van de wijk Stadbroek/BroekSittard in Sittard wordt ook aandacht 

besteed aan zwerfafvalproblemen en de rol die de bewoners kunnen spelen om tot minder 

zwerfafval te komen. De aanwezigheid van zwerfafval wordt enerzijds gezien als uiting van 

onvoldoende identificatie met de wijk en betrokkenheid bij de wijk van de bewoners, anderzijds is 

een schone en hele wijk een basisvoorwaarde om de fysieke en sociale kwaliteit van de wijk te 

verbeteren. De gemeente werkt op basis van een interactieve beleidscyclus, wat het gewenst 

maakt het beleid niet alleen goed te monitoren, maar hierbij ook de bewoners een actieve rol te 

geven. Bij het te ontwikkelen monitoringsysteem wordt dan ook aangegeven welke gegevens 

door de gemeente worden verzameld en geanalyseerd, en welke door de bewoners.  De 

monitoring zal zowel op het niveau van de wijk plaatsvinden als meer fijnmazig op straatniveau 

om de effecten zichtbaar te maken van de aanpak van zwerfafval en bewonersparticipatie. De 

monitoring is voor wat betreft de output gebaseerd op de voortgang van voorgenomen 

activiteiten. Voor de outcome wordt de basis gevormd door algemene statistische informatie van 

het CBS en de gemeente, de schoonheidsgraad van de wijk aan de hand van verschillende 

indicatoren, objectieve gegevens over de leefbaarheid en veiligheid, feitelijke gegevens over de 

aanwezigheid van de bewoners bij activiteiten en bijeenkomsten en tot slot de meningen van de 

bewoners over de leefbaarheid in de wijk en de rol van het Veilige Buurten Team (VBT). De 

monitoring zal naar verwachting jaarlijks worden uitgevoerd en worden ingebracht in de 

gemeentelijke programmabegroting. 
 
Instrumentarium ( Bijlagenrapport) 

 

In de bijlage is een indicatief overzicht van voor de monitoring en evaluatie te 

verzamelen gegevens opgenomen.  
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Bijlage beschrijving regiemodel en achtergronden 

Voor het opstellen van het regiemodel heeft Public Result gebruik gemaakt van 

bestaande studies en onderzoeken naar verschillende vormen van gemeentelijke regie 

en netwerkregie. Deze worden in het begin van dit hoofdstuk uiteengezet. Vervolgens 

wordt gekeken naar de verschillende voorwaarden voor regievoering: 

 

 doorzettingsmacht van een gemeente 

 rolopvatting binnen het netwerk 

 krachtenveldanalyse 

 heldere visie en doelstelling 
 

REGIE 

 

Re·gie [rəzjie] (de; v; meervoud: regies) 

1. (theater, film, tv) inhoudelijke, artistieke leiding 2. coördinatie, sturing, leiding 

3. (België) openbaar nutsbedrijf: Regie der Gebouwen (Dikke van Dale, 2013). 

In de literatuur worden verschillende definities van ‘regie’ gegeven, waarin vaak de 
kernwoorden: coördinatie en sturing terugkomen. Volgens Landman en Muller (2004) 

heeft regie te maken met “coördinatie, met gezamenlijke verantwoordelijkheid, met 
taken en bevoegdheden en met randvoorwaarden voor uitvoering”. Pröpper et al (2004) 

omschrijven regie als “een bijzondere vorm van sturing gericht op de afstemming van 
actoren, hun doelen en handelingen tot een min of meer samenhangend geheel, met 

het oog op een bepaald resultaat”.  

Zoals uit deze definities blijkt, is regie een veelomvattend begrip. Een vraag die hier op 

volgt is wat een zogenaamde ‘regierol’ impliceert voor een gemeente. Het Sociaal 
Cultureel Planbureau omschrijft de gemeentelijke regierol als “de opdracht om de lokale 
partijen – instellingen en diensten – die op sociaal terrein opereren en een verschillend 

bestuurlijk regime kennen bij elkaar te brengen, een gemeenschappelijke visie te 

ontwikkelen en beleidsafspraken te maken”. Om deze taak goed uit te kunnen voeren is 

het volgens het SCP van belang om de gemeentelijke organisatie en het bestuurlijke 

proces hier zo goed mogelijk op aan laten te sluiten (SCP, 2002).  
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In het geval van Publiek-Private Samenwerking ziet Van der Ham (2002) de regierol 

van de gemeente als die van een regisseur, die zorgt voor optimale randvoorwaarden 

(o.a. vastleggen doelstellingen en definiëren gewenste kwaliteit), zodat partners elkaar 

vertrouwen en daarnaast voldoende ruimte krijgen om een zinvolle bijdrage te leveren 

aan de gemeenschappelijke doelstelling. Ook Hupe en Klijn (1997) spreken van de 

gemeente als ‘regisseur’ in hun rapport over de rol van de gemeente in het jeugdbeleid. 
Zij omschrijven een regisseur als een intermediair die kan:  

 Stimuleren: initiëren nieuw beleid, organiseren overlegstructuren. 

 Situeren: netwerken, samenwerken, consensus. 

 Steun creëren: onderhouden en stimuleren netwerk door het faciliteren van 

initiatieven van onderop. 

 Structureren: onderhouden van relaties en creëren draagvlak. 

 Sturen: richting geven in complexe situaties, flexibiliteit, creativiteit. 

 

De bovenstaande beschrijvingen van regie en de gemeentelijke regierol zijn slechts een 

greep uit de bestaande literatuur en laten zien dat de begrippen veelomvattend en 

complex zijn en dat algemene omschrijvingen ontbreken. Om meer inzicht te krijgen in 

verschillende vormen van regie hebben Pröpper et al (2004) een typologie ontwikkeld 

die vier regietypen onderscheidt. 

 

Regierol op basis van eigen script en doorzettingsmacht 

In opdracht van het Ministerie van BZK hebben Pröpper et al (2004) in 2003-2004 

onderzoek gedaan naar ‘optimalisering van de gemeentelijke regierol’. In het onderzoek 
onderscheiden de onderzoekers vier typen van regie op basis van twee invalshoeken: 

 De mate van doorzettingsmacht van de regisseur (in hoeverre kan de 

regisseur zijn wil opleggen aan andere partijen, ook als deze partijen echt niet 

willen). 
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 De mate van het volgen van een eigen script door de regisseur (in hoeverre 

kan de regisseur zijn eigen koers uitstippelen en het beleidskader vormgeven).  

 

Afhankelijk van de mate van doorzettingsmacht en eigen script van de regisseur, 

onderscheiden Pröpper et al vier regietypen:  

 

Doorzettingsmacht 

Eigen script 

Beheersingsgerichte 

regisseur 

Uitvoeringsgerichte 

regisseur 

 

Geen  

eigen script Visionaire  

regisseur 

Faciliterende 

regisseur 

Geen doorzettingsmacht 

 

De beheersingsgerichte regisseur kan op basis van verschillende machtsbronnen 

(bv. hiërarchische positie en bevoegdheden) andere actoren dwingen om zijn script te 

volgen. In deze regievariant heeft de regisseur de maximale mogelijkheid en 

beleidsvrijheid om het script te herschrijven / herinterpreteren op basis van de lokale 

situatie. Op deze manier kan de beheersingsgerichte regisseur streven naar lokale 

innovatie en maatwerk. 

 

De uitvoerende regisseur heeft vanwege een grote doorzettingsmacht een sterke 

positie, maar heeft zelf niet de mogelijkheid om het script te kunnen schrijven en voert 

dus als het ware het script uit van een ander (bv. van rijksoverheid/provincie of een 

samenwerkingsverband waar de regisseur wel of niet onderdeel van is). 

 

De visionaire regisseur heeft in tegenstelling tot de uitvoerende regisseur juist een 

grote beleidsvrijheid om een script te schrijven, maar heeft niet de machtsbronnen 

(zoals een hiërarchische positie) om het eigen script bij andere partijen af te dwingen, 

terwijl de uitvoering van het script wel van deze partijen afhankelijk is. In deze 

regievariant heeft het script daarom een wervend karakter dat bedoeld is om andere 

partijen te enthousiasmeren en mobiliseren. Hierbij is de regisseur bereid om 

compromissen te sluiten op het eigen script in ruil voor medewerking van andere 

partijen. 

 

De faciliterende regisseur ondersteunt het ontwikkelen en uitvoeren van het script van 

andere partijen en stelt zich daarbij dienstbaar op. Zelf ontbreekt het de regisseur aan 

doorzettingsmacht, maar hij kan wel uit naam van andere partijen regie voeren en als 

woordvoerder, organisator en coördinator optreden. 
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Pröpper et al geven in hun onderzoek zelf aan dat hun typologie een eerste handvat 

biedt voor de beschrijving van de praktijk, maar dat de praktijk in de werkelijkheid 

gedifferentieerder is. Zo kan het zijn dat een regisseur (bewust of onbewust) geen 

gebruik maakt van zijn doorzettingsmacht en mogelijkheid tot het schrijven van een 

eigen script of dat de situatie in theorie (op papier) anders is dan in de praktijk.  
 

ROLOPVATTING BINNEN HET NETWERK 

 

Het model van Pröpper et al (2004) biedt een goede basis voor het te ontwikkelen 

regiemodel. Echter, vanwege de huidige trend van toenemende participatie van burgers 

en andere actoren bij het schoon, heel en veilig houden van de openbare ruimte, is bij 

de bepaling van de regierol ook het netwerk van belang. Er moet rekening gehouden 

worden met hoe het netwerk van betrokken actoren er uitziet. Hierbij kunnen vragen 

gesteld worden als: Is de gemeente de regievoerder, of één van de spelers in het 

netwerk? En is er in die zin wel sprake van een gemeente als regisseur en de burger 

als participant, of is het juist andersom?  

 

Bij het beheer van de openbare ruimte en het taakveld afval kunnen bij beleid, 

uitvoering en controle de volgende actoren betrokken zijn:  

  Gemeente 

o Beleidsafdelingen 

 Uitvoering(sdiensten) (al dan niet verzelfstandigd)  

 Afvalinzamelaars (ROTEB, AVRI) 

 Bedrijven/ondernemers, scholen, sportverenigingen 

 Bewoners(verenigingen) 

 Woningbouwcorporaties  

 Energiebedrijven, technologiebedrijven, lokale producenten, industrie  

 Regionale samenwerkingsverbanden  

 

Tussen al deze actoren bestaan opdrachtnemer – opdrachtgeverrelaties waarbij op alle 

niveaus (prestatie)afspraken worden gemaakt. Wat het nog complexer maakt, is dat 

binnen gemeenten verschillende afdelingen verantwoordelijk zijn voor het beheer (= 

beleid, regie, uitvoering en controle ) van de openbare ruimte.  

 

De rolopvatting van een gemeente in een netwerk hangt af van het krachtenveld, dat 

o.a. wordt bepaald door de ernst van de problematiek en de complexiteit van de 

netwerken. Het network-governance-perspectief van Kenis & Provan geeft drie vormen 

waarop een netwerk rondom complexe problematiek georganiseerd kan worden. 

Onderstaande figuren geven de vormen van samenwerking weer: 
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1. Gedeelde coördinatie     2. Eén leidende organisatie      3.Externe coördinator 

 

Bij een netwerk met gedeelde coördinatie (figuur 1) worden alle activiteiten van het 

netwerk door de netwerkleden gezamenlijk gemanaged. Door deze gedeelde 

coördinatie is veel onderlinge communicatie nodig. Verondersteld wordt dat deze vorm 

het best werkt bij kleine netwerken, waar de mate van burgerparticipatie en het 

vertrouwen hoog zijn en waar het management relatief eenvoudig is.  
 

Bij een netwerk met één coördinerend lid (figuur 2) functioneert één netwerklid als 

coördinator. Deze organisatie neemt de beslissingen over de samenwerking en 

activiteiten van het netwerk als geheel. De contacten over het bestuur van het netwerk 

lopen via deze organisatie en niet meer tussen alle leden, zoals in de vorige vorm. Dit 

coördinerend lid is vaak de organisatie die de meeste mogelijkheden heeft en hierdoor 

legitiem deze rol op zich kan nemen. Hierbij valt te denken aan organisatorisch 

vermogen, capaciteit en middelen. De frequentie van het onderlinge contact zal minder 

zijn dan bij een netwerk met gedeelde coördinatie.  

 

In een netwerk met externe coördinator (figuur 3) worden alle coördinerende taken 

uitgevoerd door een organisatie die dit als taak heeft. De externe coördinator levert 

geen inhoudelijke bijdrage om de doelen te bereiken, maar vervult wel een sleutelrol. 

Het kan hierbij gaan om een publieke organisatie of om een non-profitorganisatie of –
vereniging.  

 

Het krachtenveld waarbinnen de gemeente opereert bij zwerfafval kan volgens een van 

bovenstaande coördinatievormen plaatsvinden. De mate van participatie van het 

netwerk en het onderlinge vertrouwen zijn van invloed op de regierol die de gemeente 

inneemt. Voor het bepalen van de gewenste regierol is het dan ook van belang om een 

beeld te hebben van dit krachtenveld en daarmee van de organisatie en de onderlinge 

relaties in het netwerk. Dit kan door het uitvoeren van een krachtenveldanalyse. 
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HELDERE VISIE EN DOELSTELLINGEN VOOR INVULLING REGIEROL 

 

Op basis van de ervaringen met het begeleiden van thematrajecten participatie in 

diverse gemeenten identificeert Public Result drie ontwikkelingen die invloed hebben op 

de regierol van de gemeente bij de aanpak van zwerfafval. Deze ontwikkelingen zijn te 

typeren als een trend ‘van reguleren naar participatie’ als het gaat om de gewenste 
regierol van gemeenten.  

 

Allereerst is participatie van burgers voor gemeenten in toenemende mate van 

‘principieel’ belang. Het idee daarbij is dat zwerfafval vermindert als mensen zich meer 
bewust zijn van hun eigen invloed op de leefomgeving. Van burgers worden meer en 

meer verwacht dat zij hun verantwoordelijkheid nemen hierin.  

Wat hier nauw op aansluit is het zogenaamde 80/20 principe van Richard Koch (1997). 

Hij bepleit dat 80% van de resultaten kan worden behaald met 20% van de 

inspanningen. Gemeenten zijn zich meer en meer bewust dat het in sommige wijken 

geen zin heeft om nog een extra vuilnis-/veegwagen in te zetten, omdat de bewoners 

toch direct weer hun afval op straat dumpen. In dergelijke wijken kan beter worden 

ingezet op participatie en bewustwording. Door in te zetten op preventie wordt inzet op 

regulering minder noodzakelijk. Een derde trend tot slot is dat gemeenten in 

toenemende mate te maken krijgen met bezuinigingen. Als gevolg hiervan kunnen zij 

vaak nog wel voor een basiskwaliteit zorgen met de beschikbare middelen, maar voor 

een zogenaamde + op de kwaliteit, is inzet van de burger nodig. 

 

De mate waarin deze drie trends voorkomen binnen een gemeente zullen van invloed 

zijn op het belang dat de gemeente hecht aan participatie bij zwerfafval. Acht de 

gemeente participatie noodzakelijk om zelf vooral effectief in te kunnen inzetten op 

regulering bijvoorbeeld, of wordt participatie vooral gezien als een goede mogelijkheid 

om een + op het basisniveau te zetten? Afhankelijk van de visie van de gemeente op 

participatie en de doelstellingen die hieraan gekoppeld zijn, zal de gemeente ook echt 

harde afspraken willen maken met andere partijen in het netwerk met betrekking tot de 

aanpak van zwerfafval.  

 

HET REGIEMODEL 

 

In het voorgaande is toegelicht dat de mate van doorzettingsmacht en de aanwezigheid 

van een eigen script bepalend zijn voor de regierol van de gemeente. Het is van belang 

om te kijken naar het netwerk waarbinnen de gemeente opereert: hoe werken de 

verschillende netwerkleden samen? Ook is een belangrijke trend geïdentifeerd: een 

beweging van reguleren naar participatie. Dit heeft invloed op de visie van de gemeente 
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op participatie en de doelstellingen die hieraan worden gekoppeld. Deze elementen 

vormen de basis voor het regiemodel Zwerfafval.  

 

In het regiemodel Zwerfafval hangt de regierol van de regisseur – de gemeente – van 

twee factoren af: 

  De eerste factor is de gemeente zelf. Voor (onderdelen van) het pakket kan de 

gemeente zich verplicht hebben aan een bepaald schoonheidsniveau  Het 

bereiken móet daarmee ook gerealiseerd worden: Het doel is niet vijblijvend. Soms 

zijn er ook ambities geformuleerd waarbij het bereiken ervan afhankelijk wordt 

gesteld van de initiatieven van partijen in de wijk: een dergelijk doel is vrijblijvend. 

Het kan gaan om een (additionele) schoonheidsgraad maar ook om een 

maandelijkse prikactie. Deze factor betreft dus de mate van vrijblijvendheid van de 

ambitie van de gemeente: is er wel of geen (bindend) kader vanuit de gemeente 

als het gaat om de schoonheidsgraad en de rollen die partijen vervullen? Kortom 

het moet of het mag! 

 De tweede factor is de mate waarin de burger kan en wil deelnemen aan de 

samenleving. Participatie is hierbij tweeledig: de burger moet in staat zijn om te 

participeren waarvoor eventuele belemmeringen op het vlak van bijvoorbeeld 

sociaal isolement weggenomen moeten worden; vervolgens als de burger in staat 

is te participeren, gaat het om de bereidheid een actieve bijdrage aan de 

samenleving te leveren, bijvoorbeeld het schoon houden van de openbare ruimte. 

We kunnen dus een onderscheid maken tussen de situatie waarin burgers wel of 

niet kunnen en willen participeren. Vanuit het regiemodel bezien gaat het niet om 

de individuele bereidheid maar om buurten of wijken: in hoeverre zijn inwoners en 

andere partijen in een buurt of wijk te mobiliseren een bijdrage te leveren aan het 

schoonhouden van de openbare ruimte? Kortom makkelijk of moeilijk te 

mobiliseren 

 

Wanneer deze twee factoren tegen elkaar worden afgezet, zijn er vier verschillende 

regierollen te onderscheiden:  

 

 Beheersingsgericht: een niet-vrijblijvende ambitie van de gemeente (‘het moet’) 
en minder gemakkelijk te mobiliseren burgers (‘het kan misschien maar niet 
gemakkelijk’); 

 Resultaatgericht: een niet-vrijblijvende ambitie van de gemeente (‘het moet’) en 
actieve burgers c.q. goede mogelijkheden om de burger te mobiliseren (‘het kan’); 

 Faciliterend: een vrijblijvende ambitie van de gemeente (‘het mag maar moet niet’) 
en actieve burgers c.q. goede mogelijkheden om de burger te mobiliseren (‘het 
kan’); 
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 Visionair: een vrijblijvende ambitie van de gemeente (‘het mag maar moet niet’) en 
minder gemakkelijk te mobiliseren burgers (‘het kan misschien maar niet 
gemakkelijk’). 

 

De verschillende regierollen zijn schematisch weergegeven in onderstaand figuur op 

basis van de assen ‘ambitie gemeente’ en ‘burgers mobiliseren’: 
 

Figuur 1: Regievisie-matrix 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De verschillende regierollen kunnen als volgt nader worden toegelicht: 

Beheersingsgericht (het moet en het kan misschien maar niet gemakkelijk) 

In het geval van een beheersingsgerichte regierol heeft de gemeente een niet-

vrijblijvende ambitie gesteld als het gaat om de schoonheidsgraad van de gemeente. 

Tegelijkertijd is het moeilijk de diverse partijen (bewoners, ondernemers, etc) te 

mobiliseren; de gemeente gaat er vanuit dat bewoners of partijen zelf weinig 

inspanningen plegen voor een schone leefomgeving. Bij een beheersingsgerichte 

regierol kiest de gemeente ervoor om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor een 

bepaalde schoonheidsgraad, om zo te borgen dat de gestelde ambities consistent 

worden behaald als het gaat om de schoonheidsgraad van de openbare ruimte. Door 

daarnaast in de wijken of buurten als een frontoffice aanwezig te zijn, kunnen 

bewoners, ondernemers, scholen etc. in actie komen en zich inzetten voor een schone 

leefomgeving wanneer zij dit willen. 

 

ambitie gemeente: ‘het moet’ 

ambitie gemeente: ‘het mag maar moet niet’ 

burgers 
mobiliseren: 
‘het kan wel 
gemakkelijk’ 

burgers 
mobiliseren: 
‘het kan 
misschien, 
maar niet 
gemakkelijk ‘ 
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Gemeente Spijkenisse en gemeente Deventer illustreren de beheersingsgerichte 

regierol (zie kaders op de volgende pagina).  

 

Voorbeeld 1 regierol Beheersingsgericht: Spijkenisse  

In Spijkenisse rijdt de ‘Schoon Schip Trein’ (SST). De gemeente Spijkenisse heeft ervoor 

gekozen om naast de reguliere inzet op schoon en heel, iedere wijk van de stad bij toerbeurt 

intensief schoon te maken. In dit concept wordt periodiek één wijk gedurende een periode van 

één week intensief gereinigd, vooraf gegaan door een wijkschouw met bewoners. Onder meer 

de afvalinzamelaar, de woningcorporaties en bewonersorganisaties doen mee aan de SST. 

De SST omvat vijf onderdelen: mogelijkheid tot aanbieden van (grof)vuil, “kloppen, vegen en 
zuigen” van de openbare ruimte, verwijderen van onkruid en zwerfvuil in bossages, 

straatmeubilair repareren of vervangen wanneer nodig, verkeersborden reduceren waar 

verantwoord en openbare verlichting herstellen waar nodig. De actieweek wordt gepromoot en 

bewoners worden gestimuleerd om actief mee te doen.  

 

Voorbeeld 2 regierol Beheersingsgericht: Deventer 

De gemeente Deventer is reeds enige jaren actief met de Deventer Schoon Familie (DSF). 

Dit is een totaalconcept waarbij de gemeente in samenwerking met de reinigingsdienst 

(Cambio) die mensen beloont die actief zijn in het schoonhouden van de eigen 

woonomgeving. De bewoners worden gestimuleerd om mee te doen met acties door het jaar 

heen, waarbij in de uitingen naar het publiek toe wordt gesproken over een familie om zo 

verschillende doelgroepen aan te spreken. Zo zet oma Baps de bloemetjes buiten gedurende 

de Bloemetjesactie en Boy Blindganger (puberzoon) ruimt zijn vuurwerk op na 1 januari. Op 

deze manier wordt iedere bewoner, jong en oud, periodiek aangesproken door de Deventer 

Schoon Familie en uitgenodigd om mee te doen. Het beloningssysteem kent de zogenaamde 

‘cambi’s’, waarvoor schoonmaakgereedschap en Cambiodiensten gekocht kunnen worden in 

de speciale Deventer Schoon Familie-shop. Ook kunnen de munten ingewisseld worden bij 

het Go-Ahead Eagles stadion.  

Resultaatgericht (het moet en het kan) 

In het geval van de resultaatgerichte regierol heeft de gemeente - net als bij het 

beheersingsgerichte model - een niet-vrijblijvende ambitie gesteld als het gaat om de 

schoonheidsgraad van de gemeente. Tegelijkertijd zijn er actieve bewoners, sterke 

samenwerkingsverbanden, sleutelfiguren of partijen waar de gemeente mee kan 

samenwerken. Deze samenwerking kan een niet-vrijblijvende vorm aannemen wanneer 

de partijen bereid zijn om concrete afspraken te maken, bijvoorbeeld om bepaalde 

taken van de reinigingsdienst over te nemen. Hierbij kan het voor-wat-hoort-wat-

principe worden toegepast: de partijen krijgen de een ‘beloning’ voor het bijdragen aan 
de schoonheidsgraad van een gebied, maar er zijn ook sancties op het moment dat de 

afspraken niet nageleefd worden, alsware het een aanbesteding.  
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De uitvoering in de gemeenten Culemburg en Eindhoven waarbij de 

verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van (een deel van) de openbare ruimte is belegd 

bij respectievelijk de AVRI en Buurtonderneming Woensel-West, illustreert deze 

resultaatgerichte regierol (zie kaders). 

 

Voorbeeld 1 regierol Resultaatgericht: AVRI in Culemborg 

De AVRI is de uitvoerende dienst in Culemborg, verantwoordelijk voor afvalinzameling en het 

onderhoud van de openbare ruimte. De AVRI wilde in het kader van integraal beheer komen tot 

een grotere betrokkenheid van bewoners, in het bijzonder jongeren, bij het beheer en 

onderhoud van de wijk Terweijde. Het streven voor de woonwijk Terweijde was een B-kwaliteit 

(rapportcijfer 6/7), terwijl de bewoners vonden dat hun wijk een A-kwaliteit (rapportcijfer 8) moet 

hebben. De AVRI heeft van de gemeente opdracht gekregen om een integrale aanpak neer te 

zetten, waarbij ingezet wordt op participatie van bewoners met als resultaat een hogere 

kwaliteit. De inspanning van de AVRI richtten zich onder meer op het betrekken van jongeren 

(12-23 jaar), waarbij de gemeente er op toe zag dat de gestelde doelen en de effecten  behaald 

werden.  

 

Voorbeeld 2 regierol Resultaatgericht: Buurtonderneming in Eindhoven 

Buurtonderneming Woensel-West is een organisatie die in 2009 is opgezet door de gemeente 

en de woningcorporaties in Eindhoven. Woensel-West is een wijk die kampt met hardnekkige 

sociaal-economische achterstand. Het doel van de Buurtonderneming  is om hier verandering in 

te brengen door voor  de mensen die er wonen of gaan wonen, het woon- en leefklimaat te 

verbeteren. De Buurtonderneming heeft hiertoe mandaat gekregen van de gemeente en de 

corporaties. De uitvoering in de wijk wordt aangestuurd op basis van een bestuurscontract. Dit 

bestuurscontract is bedoeld om doorbraken te bewerkstellingen rond het imago en de 

emancipatie in de wijk. Hierbinnen is de wijk schoon en heel houden een absolute 

randvoorwaarde. De Buurtonderneming stimuleert en organiseert communicatie met bewoners, 

zet in op wijkschouwen, opschoonacties en veiligheidswandelingen om zo de kwaliteit van de 

openbare ruimte te verbeteren. 

Faciliterend (het mag maar moet niet en het kan)  

In het geval van de faciliterende regierol heeft de gemeente een vrijblijvende ambitie 

geformuleerd als het gaat om de schoonheidsgraad van de verschillende gebieden. Er 

is geen concreet ambitieniveau geformuleerd maar de gemeente vat de kwaliteit van de 

openbare ruimte als vrijblijvend op. Tegelijkertijd is de burger goed te mobiliseren: 

sleutelfiguren, samenwerkingsverbanden of netwerken hechten waarde aan een 

leefomgeving vrij van zwerfafval en zijn proactief in de aanpak hiervan. In dat geval 

stimuleert de gemeente deze initiatieven vanuit de wijk of buurt waar mogelijk en stelt 

zich faciliterend op. De gemeente ondersteunt door bijvoorbeeld hulpmiddelen ter  

beschikking te stellen, zonder dat daar resultaatgerichte afspraken aan verbonden 
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worden, als ware het een buurtservicemodel. Wanneer er in gebieden beperkt 

geparticipeerd wordt door bewoners betekent dit niet per sé dat de gemeente taken 

overneemt of extra schoonmaakacties uitvoert. 

 

De gemeenten Pijnacker-Nootdorp, Dordrecht en Haarlem illusteren deze faciliterende 

regierol (zie kaders). 

  

Voorbeeld 1 regierol Faciliterend: Pijnacker-Nootdorp 

In de wijk De Venen in Pijnacker-Nootdorp is naar aanleiding van door bewoners ervaren 

zwerfafvaloverlast (ook huishoudelijk vuil, hondenpoep en bijplaatsingen van grofvuil naast de 

containers), een werkgroep opgezet, bestaande uit bewonersverenigingen, de gemeente, 

woningcorporatie Vestia en Public Result. In de werkgroep werd veel waarde gehecht aan de 

inbreng van de bewoners. De werkgroep heeft daarom een enquête gehouden onder bewoners. 

Mede op basis van de enquête zijn een aantal concrete aanbevelingen gedaan voor de aanpak 

van de problemen in De Venen en de rol die de bewoners daarbij zouden kunnen spelen. Zo is 

de gemeente aan de slag gegaan met de intensivering van de handhaving en het voorkomen 

van bijplaatsingen, maar ook het plaatsen van borden om bewoners te stimuleren om afval op 

de juiste plek weg te gooien.  

 

Voorbeeld 2 regierol Faciliterend: Dordrecht 

In Dordrecht heeft Public Result de gemeente Dordrecht begeleid bij het opzetten van een 

wijkschouw die bewoners zelfstandig uit kunnen voeren. Doel van de wijkschouw is het in kaart 

brengen van verbeterpunten, wensen, ideeën, gebreken en ergernissen in het totaalbeeld van 

de inrichting. Ook kunnen bewoners tijdens de wijkschouw met een knijper het zwerfafval 

opruimen. Kort na de wijkschouw bespreken de bewoners alle punten met het uitvoeringsteam. 

Hierbij dienen foto’s, de informatie over de locatie en het meetinstrument als ondersteuning. 
Tijdens dit gesprek wordt besproken welke punten daadwerkelijk aangepakt moeten worden en 

wie daarvoor verantwoordelijk zal zijn. Het uitvoeringsteam beslist samen met de bewoners of zij 

het probleem zelfstandig aan kunnen pakken, of dat het een taak van de gemeente of corporatie 

is. Het uitvoeringsteam heeft hierbij een sturende rol. Wanneer een punt niet door de bewoners 

zelf opgepakt kan worden en de gemeente en corporatie het eveneens niet aanpakken, kunnen 

de bewoners contact opnemen met de regiegroep. Deze groep beheert subsidies voor 

wijkwensen en maakt geld vrij als zij denken dat het idee of de aanpak van een probleem 

daadwerkelijk de leefbaarheid van de wijk verbetert. 

 

Voorbeeld 3 regierol Faciliteren: Haarlem 

In het Vondelkwartier in Haarlem werkt de gemeente gebiedsgericht. Het doel van de door 

Public Result opgezette pilot is om de bewoners en ‘gebruikers’ (zoals de basisscholen) van het 
Vondelkwartier een grotere rol te geven bij de aanpak van zwerfafval in de wijk. Daarbij is 

aangesloten bij initiatieven die al lopen en die mogelijk kunnen worden uitgebouwd. De 

bewoners, ondernemers, scholen en verenigingen kunnen aanvullend op het kwaliteitsniveau 



. 

                       14 

dat in het kader van het beeldgestuurd reinigen wordt afgesproken, voor een hoger niveau 

kiezen door zelf op een aantal plekken het zwerfafval te helpen opruimen. Dit heeft een 

vrijblijvend karakter waarbij de gemeente middelen ter beschikking stelt. 

Visionair (het mag maar moet niet en het kan misschien maar niet gemakkelijk) 

In het geval van een visionaire regierol heeft de gemeente een vrijblijvende ambitie als 

het gaat om de schoonheidsgraad van de verschillende gebieden; er is geen concreet 

ambitieniveau geformuleerd. Tegelijkertijd zijn er geen sterk netwerk, partijen of 

sleutelfiguren voor handen waarmee de gemeente resultaatgerichte afspraken zou 

kunnen of willen maken. Dat neemt niet weg dat er (incidenteel) goede initiatieven of 

concepten worden gelanceerd in de gemeente om participatie bij zwerfafval te 

stimuleren. In dat geval beoordeelt de gemeente het initiatief en kiest om dit – al dan 

niet - te ondersteunen waar nodig, alsware het een franchisemodel.    
 

De voorbeelden van het initiatief van de buurtmeester in Amsterdam Noord en Stichting 

de Noordzee in Noordwijk illustreren deze visionaire regierol (zie kaders). 

 

Voorbeeld 1 regierol Visionair: Buurtmeester in Amsterdam Noord 

Met het oog op de voltooiing van de nieuwbouw aan het Waterlandplein in Amsterdam Noord in 

de zomer van 2013 heeft de buurtmeester het idee opgevat om te zorgen dat met de start van 

het winkelcentrum alles in de steigers zou staan (voorzieningen, betrokkenheid, infrastructuur) 

om te zorgen voor een schone start – en ook schoon vervolg - van het winkelcentrum. Uit een 

schouw in november 2012 bleek dat voor een goede communicatie met de (nieuwe) bewoners 

en ondernemers, een verbetering van de communicatie tussen de projectgroep en de afdeling 

beheer noodzakelijk was. Stadsdeel Amsterdam Noord heeft dit idee gesteund en in 

samenwerking met Public Result is daarop het Beheeroverleg gestart. Vanuit dit Beheeroverleg 

worden lijntjes met de projectgroep gelegd en wordt gewerkt aan de communicatie richting de 

bewoners en ondernemers. Na overleg met partijen als de corporatie, projectgroep, 

winkelstraatmanager en de afdeling handhaving is een actieplan opgesteld voor de 

communicatie en participatie. Zo is geregeld dat tijdens een evenement op het Waterlandplein 

de bezoekers werden voorzien van een kaartje waarop de voorzieningen (containers, fietsnietjes 

etc., prullenbakken) zijn aangegeven. Ook zijn tijdelijke aanbiedplaatsen voor het 

(verhuis)grofvuil aangebracht. In overleg met de buurtmeester worden nu de laatste 

communicatie- en participatieactiviteiten verder in gang gezet. 

 

Voorbeeld 2 regierol Visionair: Stichting de Noordzee in Noordwijk 

In Noordwijk heeft Stichting de Noordzee het project My Beach geïntiniteerd, gericht op 

gedrags- en mentaliteitsverandering voor de aanpak van afval op stranden. De gemeente 

Noordwijk steunde dit initiatief en zodoende heeft Public Result steun verleend aan Stichting de 

Noordzee bij de uitvoering van het My Beach concept en het opzetten van een evaluatiekader. 
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Uitgangspunt van het concept is dat een afgebakend stuk strand door de bezoekers zelf wordt 

schoongehouden. Op dit stuk strand is het not done om afval achter te laten. De strandbezoeker 

kiest bewust ‘ik ga op MyBeach / Mijn Strand liggen’ en houdt zich vanzelfsprekend aan de 
‘spelregels’. De spelregels zijn laagdrempelig: de bezoeker laat geen afval achter op het strand. 
Sterker nog: mocht er toch afval op het strand liggen, bijvoorbeeld aangespoeld uit zee, dan 

raapt de bezoeker dit op. De evaluatie van het project heeft geleid tot een aantal aanbevelingen 

voor het uitrollen van My Beach op andere stranden.  
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Bijlagen bij fase 0: Voorbereiding 

STAP 1: STARTEN PROJECT IN GEMEENTELIJKE ORGANISATIE 

  

Voorbeeld (fictief) projectplan 

 
1. Achtergrond 

 

De Troonrede 2013 vat het kernachtig samen: van traditionele verzorgingsstaat 

naar participatiesamenleving. Ook in onze gemeente is deze omslag aan de orde, 

zowel vanwege de principiële beleidskeuze om de burger een grotere eigen 

verantwoordelijkheid in de samenleving te geven als vanwege de aanzienlijke 

bezuinigingen die noodzakelijk zijn op de gemeentelijke uitgaven. Waar het gaat om 

het onderhoud en beheer van de openbare ruimte is in het Collegeprogramma 

vastgelegd dat de burger meer verantwoordelijkheid dient te krijgen voor het 

schoonhouden van zijn of haar woon- en leefomgeving en voor het beheer van 

groenstroken. Nu al is er een aantal bewonersintiatieven, die de gemeente graag 

ondersteunt. We willen echter een stap verder gaan om de bewoners van alle 

wijken in de stad meer zeggenschap en verantwoordelijkheid te geven als het gaat 

om hun eigen woon- en leefomgeving. De gemeente zal noodgedwongen haar inzet 

voor het schoonhouden van de openbare ruimte in woonwijken moeten 

terugbrengen van niveau B (conform de CROW methodiek) naar niveau C. We 

denken dat veel bewoners bereid zijn een extra inzet te plegen, waardoor met deze 

ondersteuning door de bewoners toch de huidige schoonheidsgraad geborgd kan 

worden. De wijze waarop we dit willen bereiken verschilt per wijk: soms zullen we 

met actieve bewonersorganisaties concrete afspraken kunnen maken over hun 

inzet, in andere gevallen zullen de bewoners meer aan de hand genomen moeten 

worden om tot een grotere inzet te komen. In termen van het ‘Regiemodel’ van 
Gemeente Schoon betekent het een transitie van een ‘faciliterende regierol’ op dit 
moment naar een meer ‘resultaatgerichte regierol’ of een meer 
‘beheersingsgerichte regierol’, afhankelijk van de omstandigheden. Voor een 
nadere toelichting op het Regiemodel verwijzen we naar de bijlage bij dit 

projectvoorstel. In alle gevallen willen we uitgaan van het ‘voor wat hoort wat’ 
principe, waarbij we een deel van de voorgenomen bezuinigingen willen laten 

terugvloeien naar extra’s voor de wijken waar bewoners zich actief opstellen. 
 

In het voorliggend projectplan beschrijven we op welke wijze we de transitie denken 

te realiseren, zowel als het gaat om het activeren van de bewoners als om het 

aanpassen van de gemeentelijke organisatie.De resultaten aan de hand van twee 

pilots in nader te selecteren wijken zullen leiden tot een advies aan het College van 
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B&W en in tweede instantie tot een Raadsvoorstel met betrekking tot de nieuwe 

werkwijze van de gemeente.      

 

2. Projectomschrijving 

2.1. Doel van het project 

Met het voorliggende project wil de gemeente antwoord krijgen op de volgende 

vragen: 

1) Wat is in welke situatie (wijk) de meest gewenste regierol voor de gemeente als 

het gaat om het stimuleren van bewonersinitiatieven met betrekking tot het 

schoonhouden van de openbare ruimte (zwerfafval e.d.) en het zelfbeheer van 

groenstroken e.d.? 

2) Hoe kan de gemeentelijke organisatie zo goed mogelijk worden ingericht om 

deze regierol succesvol te implementeren? 

3) Hoe kunnen de bewoners niet alleen in uitvoerende zin, maar ook beleidsmatig 

meer worden betrokken bij het onderhoud en beheer van de openbare ruimte? 

4) Welke gemeentelijke inzet van middelen (financieel, instrumenteel, 

communicatief) is daartoe nodig?  

 
2.2. Beoogd resultaat 

Het project dient te leiden tot een ‘road map’ voor de gemeente om de huidige, 
soms wat passieve, faciliterende regierol van de gemeente om te buigen in een 

meer actieve rol, die als resultaatgericht dan wel beheersingsgericht kan worden 

omschreven. De road map zal in de praktijk worden getoetst aan de hand van twee 

pilots in nader te selecteren wijken. Na vaststelling door het College en goedkeuring 

door de Raad kan een brede uitrol van de aanpak in de gemeente plaatsvinden. 

 
2.3. Afbakening 

Het projectvoorstel richt zich op het stimuleren van onze inwoners om hun bijdrage 

aan het schoonhouden van de openbare ruimte en het beheer van groenstroken te 

vergroten. Op dit moment gaat het echter niet om de volledige verantwoordelijkheid 

over te dragen voor het beheer van de openbare ruimte aan  bewoners. Het gaat 

er dus niet om dat de budgetten voor de inzet van professionele organisaties voor 

het schoonhouden van de openbare ruimte of voor het groenonderhoud en -beheer 

volledig aan de bewoners worden overgedragen. Bij een succesvolle 

implementatie van de huidige beleidsvoornemens is een volgende stap in die 

richting op termijn echter niet uitgesloten. Dat zou met name aan de orde kunnen 

komen als in wijken min of meer professioneel georganiseerde 

‘wijkondernemingen’ van bewoners tot stand komen, die de continuïteit en 
(semi)professionaliteit van de bewonersinzet waarborgen en die bovendien hun 

legitimiteit in de wijk (democratisch draagvlak bij de overige inwoners) hebben 

bewezen.  
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3. Projectaanpak 

3.1. Initiatieffase: nadere uitwerking van het idee 

Tijdens de initiatieffase worden de projectorganisatie (zie onder 4.) en de werkwijze 

verder uitgewerkt. Ook worden in deze fase gesprekken gevoerd met 

vertegenwoordigers van de betrokken afdelingen van de gemeentelijke organisatie, 

de verantwoordelijke wethouder en de betrokken externe partijen (zie onder 5.) om 

hun ideeën over het project op te halen, de risico’s te inventariseren en op basis 
daarvan de randvoorwaarden voor het project te formuleren. Een ander leidt tot een 

uitwerking en aanscherping van het projectplan, dat vervolgens in het College van 

B&W wordt gepresenteerd. 

 
3.2. Definitiefase: uitwerking programma van eisen voor het project 

Het uit te werken programma van eisen heeft betrekking op de volgende aspecten: 

1. de eisen en randvoorwaarden waaraan de kwaliteit van de openbare ruimte 

moet voldoen, als maatstaf om te beoordelen of de rol van de bewoners 

voldoende succesvol kan zijn; 

2. de eisen waaraan het proces van burgerparticipatie moet voldoen, waarbij het 

gaat om het vergroten van de betrokkenheid van burgers, het versterken van de 

samenwerking tussen burgers, gemeente en andere organisaties, alsook het 

vergroten van de kennis en het bewustzijn met betrekking tot de kwaliteit van 

de openbare ruimte; 

3. het beschikken over een adequaat instrumentarium, zoals voldoende 

technische hulpmiddelen voor schoonmaakacties en groenbeheer, educatie, 

communicatie, een afsprakenkader en niet in de laatste plaats vormen van 

beloning (bijvoorbeeld in het kader van wijkdeals); 

4. de eisen waaraan de gemeentelijke organisatie moet voldoen, zoals het 

creëren van een laagdrempelige toegankelijkheid van de organisatie voor de 

bewoners, het aanstellen van één contactpersoon voor de bewoners die tevens 

als probleemeigenaar binnen de organisatie fungeert, een goede coördinatie 

tussen de betrokken afdelingen, enz. 

 
3.3. Ontwerpfase: nadere uitwerking aard van de bewonersparticipatie 

Deze fase is cruciaal in het proces. Op basis van een inventarisatie van de 

verschillende wijken van de stad zal worden bezien welk regiemodel voor welke 

wijk het meest passend is. Vervolgens zal een selectie van twee wijken (eventueel 

buurten) worden gemaakt waar pilots worden gestart: één pilot gericht op een 

‘resultaatgerichte regierol’ en één gericht op een ‘beheersingsgerichte regierol’. 
Voor de wijze van inventariseren wordt verwezen naar het proceshandboek ‘Regie 
in zwerfafval’ van Gemeente Schoon. Het gaat om de ruimtelijk-stedenbouwkundige 

structuur van de wijken, de leefbaarheid (met name schoon, heel en veilig), de 
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demorgafische en sociaal-economische kenmerken van de bewoners, hun leefstijl 

en de belangrijkste actoren in de wijk die van belang zijn voor het project. De 

inventarisatie vindt plaats aan de hand van statistische gegevens en een aantal 

gesprekken in de wijken. 

Deze inventarisatie leidt tot een keuze per wijk voor een bepaalde regierol en 

vervolgens tot een keuze voor twee wijken (buurten) voor de pilots. 

Daarnaast wordt in deze fase aan de hand van gesprekken geïnventariseerd hoe 

de gemeentelijke organisatie zo goed mogelijk kan worden ingericht op de 

gewenste regierol. Het schema in het proceshandboek van Gemeente Schoon 

fungeert daarbij als leidraad. 

 
3.4. Realisatiefase: uitvoering van de pilots 

In deze fase worden de twee pilots uitgevoerd door de gemeente in samenwerking 

met de betreffende wijkplatforms en individuele belangstellende bewoners alsook 

de betrokken externe partijen.Tevens wordt – voor zover nodig – de organisatie 

ingericht op de gewenste werkwijze voor de pilots.  

 
3.5. Monitoring en evaluatiefase 

Gedurende de looptijd van het project zal permanent worden gemonitord op de 

effecten van het project. Het gaat daarbij om het behoud van de kwaliteit van de 

openbare ruimte, de kwaliteit van het proces van bewonersparticipatie en de wijze 

waarop de gemeentelijke organisatie ingespeeld raakt op de grotere rol van de 

burger. 

Na afronding van het project zal een korte evaluatie worden uitgevoerd, waarvan de 

uitkomsten als go/no go voor een verdere uitrol over de andere wijken fungeren 

(uiteraard na politieke besluitvorming). De evaluatie wordt vastgelegd in een 

rapportage. 

Na de bredere uitrol zal een jaarlijkse monitoring in de wijken plaatsvinden op 

dezelfde punten. vooralsnog wordt gedacht aan een evaluatie hiervan na vijf jaar, 

die zonodig leidt tot een aanpassing van het beleid. 

 

4. Tijdsplanning en projectorganisatie 

4.1. Indicatieve tijdsplanning 
Voor de uitvoering van het project gaan we uit van de volgende doorlooptijd: 
 
fase januari februari maart april mei juni augustus 
initiatieffase        

definitiefase        

ontwerpfase        

realisatiefase        

monitoring en 
evaluatiefase 
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4.2. Projectorganisatie 

De wethouder Stedelijk Beheer is bestuurlijk opdrachtgever, de directeur Stedelijk 

Beheer ambtelijk opdrachtgever. 

Voor de uitvoering van het project wordt een ambtelijke werkgroep geformeerd, 

bestaande uit een projectleider vanuit de afdeling Wijkbeheer en medewerkers van 

de afdelingen Wijkbeheer, Bewonersparticipatie en Communicatie. 

De projectleider koppelt in ieder geval na elke fase terug naar de ambtelijke en 

bestuurlijke opdrachtgever en verder zo vaak als nodig is. Op gezette tijden zal ook 

het College van B&W en de Raadscommissie Openbare Ruimte over de voortgang 

worden geïnformeerd. 

Omdat ook externe partijen zijn betrokken (zie hoofdstuk 6) zal een klankbordgroep 

worden geformeerd, waarin deze partijen worden vertegenwoordigd. Deze zal 

tijdens het project tenminste twee maal bijeenkomen. Het gaat om een 

startbijeenkomst en het bespreken van het concept eindrapport.  

4.3. Capaciteitsraming 
Voor de uitvoering van het project is de volgende inzet van medewerkers in uren 
nodig: 
 
medewerker initiatief-

fase 
definitie-
fase 

ontwerp-
fase 

realisatie-
fase 

monitoring en 
evaluatiefase 

totaal 

projectleider 20 10 10 40 20 100 

medewerker 
Wijkbeheer 

10 10 20 30 10 80 

beleidsmedewerker  
Bewonersparticipatie 

10 10 10 30 10 70 

medewerker 
Communicatie 

5 5 20 10 5 45 

totaal 45 35 60 110 45 295 

 

4.4. Kwaliteitsbeheersing 

In de definitiefase zullen de kwaliteitseisen aan het project nader worden 

gedefinieerd en geoperationaliseerd in de vorm van een programma van eisen. De 

kwaliteitseisen hebben betrekking op de gewenste/vereiste kwaliteit van de 

openbare ruimte, op de eisen die aan de bewonersparticipatie worden gesteld en 

aan de eisen met betrekking tot het toekomstig functioneren van de gemeentelijke 

organisatie.  

Deze kwaliteitseisen zijn randvoorwaardelijk voor het project, met andere woorden: 

het niet kunnen voldoen aan deze eisen betekent dat het project anders ingericht 

moet worden dan wel moet worden afgeblazen. De hieronder te bespreken 

risicoanalyse levert de input voor de kwaliteitseisen. 
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4.5. Risicobeheersing 

Het project is niet zonder risico’s. In de initiatieffase zal een risicoanalyse worden 
uitgevoerd. Bovendien zal aan het eind van elke fase worden bezien welke 

specifieke risico’s zijn verbonden aan de daaropvolgende fase.  
Op voorhand lijken de risico’s vooral te liggen in het onvoldoende van de grond 
komen van bewonersinitiatieven en te weinig draagvlak bij een brede laag van 

bewoners om deel te nemen aan de initiatieven. Als dit het geval is, zal een 

politieke afweging gemaakt moeten worden of in de betreffende wijk de gemeente 

dan toch een extra inspanning zal plegen bij het schoon houden van de openbare 

ruimte en het groenbeheer, dan wel een lagere schoonheidsgraad zal accepteren. 

De laatste keuze kan leiden tot een extra motivatie bij bewoners om alsnog te 

particieren, maar het zou ook kunnen leiden tot een verloedering van de wijk, zeker 

als het om een sociaal zwakkere wijk gaat.  

Een ander risico is dat met name het groenbeheer door de bewoners 

onoordeelkundig gebeurt. Dit vraagt om extra kennisoverdracht aan de bewoners 

en (zeker in het begin) begeleiding door de gemeente.  

Een derde risico wordt gevormd door de gemeentelijke organisatie zelf: is zij in 

staat de noodzakelijke verandering door te maken om goed in te spelen op een 

grotere rol van de burger en zijn de individuele medewerkers bereid hun 

beroepstrots ondergeschikt te maken aan en in dienst te stellen van de bewoners. 

Het gaat hier om een geleidelijke cultuurverandering, die vraagt om veel 

communicatie, kennisoverdracht en een goede stimulerende rol van de 

leidinggevenden. 

 
4.6. Communicatie 

Tijdens de initiatieffase zal binnen de gemeentelijke organisatie veel aandacht aan 

het project worden besteed, omdat één van de gevolgen een verandering in de 

werkwijze en werkcultuur van de gemeente is. Ook zal het concept eindrapport 

breed in de organisatie worden gecommuniceerd om na te gaan in hoeverre de 

adviezen aansluiten bij de ideeën van de medewerkers. Eveneens in de 

initiatieffase zal extern worden gecommuniceerd om ook de burger bij het project te 

betrekken. Zo zal het mogelijk worden gemaakt dat burgers via de gemeentelijke 

website en een Facebookpagina ideeën voor een grotere rol van de burger kunnen 

aandragen.  

In de realisatiefase zullen voor de twee pilots in de betreffende wijken 

subwerkgroepen worden opgericht waarin ondermeer de betreffende 

wijkverenigingen maar ook individuele bewoners deel kunnen nemen. 

Vanzelfsprekend zal na afronding van het rapport uitgebreid aandacht worden 

gevraagd voor de conclusies en aanbevelingen, onder meer om na te gaan in 

welke andere wijken een vergelijkbare aanpak zou kunnen plaatsvinden. 
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5. Omgeving en stakeholders 
 

Draagvlak bij externe partijen, die de bewoners op enigerlei wijze ondersteunen, is 

van essentieel belang voor het welslagen van het project. Het project is dan ook 

alleen succesvol als niet alleen de bewoners bij het project worden betrokken, 

maar ook stakeholders van de gemeente zoals woningcorporatie Mooi Wonen en 

welzijnsorganisatie Samen Doen. De eerste is met name van belang om huurders 

meer bij het project te betrekken en zo mogelijk ook om specifieke afspraken te 

maken over het onderhoud en beheer door bewoners van de  ruimte rond hun 

complexen. Als tweede is  het  van belang om specifieke doelgroepen zoals 

jongeren en inwoners met een niet-Nederlandse achtergrond bij het project te 

betrekken.  

Daarnaast wordt uiteraard Straat & Groen bij het project betrokken, aangezien zij in 

opdracht van de gemeente zorgdragen voor de afvalinzameling, het schoon 

houden van de openbare ruimte en het groenopnderhoud. 

In de initiatieffase is een omgevings- en stakeholdersanalyse voorzien, die er toe 

kan leiden dat ook andere partners bij het project kunnen worden betrokken. 

Hierbij kan gedacht worden aan scholen, verenigingen, enz. 
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 Bijlagen bij fase 1: analyse  

STAP 3: BELEIDSDOELEN/-KADERS EN GEMEENTELIJKE ORGANISATIE  

3.1. Checklist inventarisatie huidige beleid  

 

Beleid onderhoud en beheer van de openbare ruimte 

1. Welke doelen zijn door de gemeente gesteld als het gaat om onderhoud en 

beheer van de openbare ruimte? 

- Is er een visie opgesteld? 

- Naar welk (schoon)niveau wordt gestreeft?  

- Is er gedifferentieerd naar verschillende gebieden binnen de 

gemeente? 

2. Welke instrumenten worden ingezet bij het streven naar een schoonniveau? 

- Met welke frequentie wordt er gereinigd? 

- In hoeverre is participatie (bij zwerfafval) onderdeel van het beleid voor 

onderhoud en beheer van de openbare ruimte? 

3. Wat is het resultaat van de inzet als het gaat om onderhoud en beheer van de 

openbare ruimte? 

- Worden de doelen (zie 1) gehaald? Waarom wel/niet? 

- Wat zijn kansen?  

- Wat zijn knelpunten? 

4. Welke afdelingen zijn betrokken bij onderhoud en beheer van de openbare 

ruimte?  

- Verantwoordelijke voor de uitvoering 

- Verantwoordelijke voor handhaving 

- Verantwoordelijke voor communicatie over onderhoud en beheer naar 

bewoners /bedrijven 

Hoe verloopt de samenwerking? Is er sprake van een integrale aanpak? 

5. Wat zijn de financiële randvoorwaarden (meerjarenbegroting/jaarplannen)? 

- Regulier budget 

- Additionele / incidentele gelden 

Participatiebeleid 

1. Is er beleid geformuleerd als het gaat om burgerparticipatie?  

 Welke doelen zijn gesteld als het gaat om burgerparticipatie?  

 Op welke terreinen wordt een bijdrage verwacht? 

2. In welke mate wordt ingezet op burgerparticipatie bij de aanpak van 

(zwerf)afval? 

3. Welke instrumenten worden ingezet om participatie bij de aanpak van 

(zwerf)afval te stimuleren? 
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 Is er gedifferentieerd naar verschillende gebieden binnen de 

gemeente? 

– Is er gedifferentieerd naar doelgroepen? 

6. Wat is het resultaat van de inzet als het gaat om participatie bij de aanpak van 

(zwerf)afval? 

- Worden de doelen (zie 1) gehaald? Waarom wel/niet? 

- Wat zijn kansen?  

- Wat zijn knelpunten? 

7. Welke afdelingen zijn betrokken bij participatie bij de aanpak van (zwerf)afval? 

- Verantwoordelijke voor de uitvoering 

- Verantwoordelijke voor handhaving 

- Verantwoordelijke voor communicatie  

Hoe verloopt de samenwerking? Is er sprake van een integrale aanpak? 

8. Wat zijn de financiële randvoorwaarden (meerjarenbegroting/jaarplannen)? 

- Regulier budget 

- Additionele / incidentele gelden 

Flankerend Beleid 

1. Is er sprake van flankerend beleid dat van invloed is op onderhoud en beheer 

van de openbare ruimte het - of participatiebeleid? (Vb. wijkaanpak, 

gebiedsgericht werken) 

- Op welke wijze zal deze invloed merkbaar zijn? 

- Op welke termijn? 
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3.2 Checklist randvoorwaarden vanuit gemeentelijke organisatie 

 

Ex-ante voorwaarden  

Duidelijke bestuurlijke en 

ambtelijke opdrachtgever  

Een probleemeigenaar in de hogere kaders van de organisatie zorgt er voor dat het traject is verzekerd van een 

bepaalde ondersteuning en toegang tot middelen. Met de steun van bovenaf krijgt de aanpak meer gewicht en 

ontstaat er interne doorzettingsmacht. Deze zal in vervolg van het traject noodzakelijk zijn om ambities om te 

zetten in daden. 

 

Formulering doelstelling De opdrachtgever heeft een duidelijk doel voor ogen, dat de kaders vormt voor de ontwikkeling van de aanpak en 

de verdere uitvoer. 

 

Voorgenomen tijdspad Een duidelijk tijdspad waarbinnen de doelstelling dient behaald te worden, zorgt voor een externe motivatie voor 

alle lagen in de organisatie om de werkzaamheiden te starten / op korte termijn uit te voeren. 

 

Voorwaarden interne organisatie  

Overzicht betrokken partijen Een duidelijk beeld van welke interne afdelingen en partijen (mogelijk) zijn of worden betrokken bij de aanpak 

biedt de mogelijkheid om krachten te bundelen bij de verdere ontwikkeling en uitvoer van de activiteiten. 

Eventuele obstakels door het overslaan van bepaalde afdelingen worden hiermee ook voorkomen. Ook kan een 

inventarisatie worden gemaakt van de bijdrage die de verschillende afdelingen kunnen leveren. 

 

Draagvlak voor aanpak  Voor het bereiken van de doelstelling zal deze gedragen moeten worden door alle lagen in de organisatie. 

Bestuurlijk draagvlak is benodigd voor het beschikbaar stellen van middelen en mankracht. Draagvlak op de 

werkvloer is nodig om de ontwikkelde plannen te implementeren. Mogelijk vergt het extra inzet om draagvlak te 

creëren binnen bepaalde lagen, dit kan gedaan worden middels interne bijeenkomsten waar het beleid verder 

wordt toegelicht. 

 

Afstemming tussen betrokken 

partijen/afdelingen 

Doorgaans zullen meerdere afdelingen betrokken zijn bij de aanpak, waardoor afstemming een vereiste is. 

Verschillende afdelingen hebben verschillende belangen en kunnen op een verschillende manier bijdragen. 

Belangrijk is om de verschillende belangen in acht te nemen, zonder daarbij de doelstelling van het traject te 

verliezen. Afstemming kan gestroomlijnd worden door voor elke afdeling een aanspreekpunt te benoemen. 
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Beschikking budget/middelen  

Budget vrijgesteld voor participatie Op de lange termijn kan participatie een besparing opleveren. Op korte termijn vraagt het echter ook om een 

investering. Het betrekken van bewoners vraagt om mensenkracht, middelen en tijd. Daarom zal er budget 

beschikbaar moeten worden gesteld voor de aanpak. Dit budget dient bij voorkeur bestuurlijk geoormerkt te 

worden voor de participatieaanpak. 

 

Middelen Participatie kan mogelijk vragen om andere middelen dan die gebruikelijk zijn bij de professionele 

reinigingsmaatregelen. Het faciliteren van bewonersinitiatieven kan bijvoorbeeld meer gebruiksvriendelijke 

reinigingsinstrumenten vereisen. Als men kiest voor voorlichting, vereist dit educatief materiaal wat mogelijk niet 

direct voor handen is. 

 

Menskracht Bovenal vereist een geslaagde aanpak personele inzet. Daartoe moet het personeel de beschikking krijgen over 

de tijd en mogelijkheden om zich in te zetten voor de participatieaanpak. Dat kan betekenen dat extra personeel 

wordt ingezet of dat bepaalde personeelsleden gevrijwaard worden van andere activiteiten. 

 

Personele vereisten  

Flexibiliteit/open staan voor 

participatie 

Participatie betekent per definitie dat men mensen buiten de eigen organisatie betrekt. Dat betekent dat zij 

meedoen of meedenken, of zelfs meebeslissen in het project. Dit betekent dat de eigen organisatie een andere 

rol moet vervullen dan voorheen. De betrokken mensen moeten een veranderingsslag willen en durven maken. 

Deze veranderingsslag betekent het delen van ideeën, besluitvorming en zelfs middelen. Dit vergt van mensen 

op ‘de straat’ dat zij mogelijk werk uit handen moeten geven, waar niet iedereen van nature toe geneigd zal zijn. 

 

Sociale capaciteiten Wanneer wordt samengewerkt buiten de eigen organisatie, dan zijn de vakinhoudelijke kennis en vaardigheden 

niet voldoende. Omgaan met bewoners en bedrijven wordt in toenemende mate belangrijk. Dit geldt voor alle 

lagen van de organisatie. De organisatie wordt daarmee “outreaching”. Naast de veranderingsgezindheid is dit 
punt even zo belangrijk, daar waar het gaat om het ontwikkelen van andere (sociale) vaardigheden om burgers te 

enthousiasmeren en betrekken om samen de stad schoon te houden. De organisatie die kiest voor een 

participatieve aanpak, investeert dus ook in het coachen en trainen van het personeel op dit aspect. 
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STAP 4: GEBIEDS DNA EN KRACHTENVELDANALYSE 

 

4.1. Statistische gegevens 

 

Gegevens over de bevolkingsamenstelling in een gebied kunnen – als specifieke 

gemeentelijke bronnen onvoldoende informatie opleveren – verkregen worden via 

www.statline.nl van het CBS. Allereerst wordt ‘zoeken op thema’ aangeklikt en 

vervolgens bij de thema’s ‘Nederland regionaal’. Daarna moet de selectie worden 

gemaakt ‘Kerncijfers’ en vervolgens ‘Kerncijfers wijken en buurten’. Dit levert een aantal 

categorieën op, zoals  ‘Bevolking’, ‘Wonen, ‘Inkomen’, enz. De informatie is op 

verschillende schaalniveaus beschikbaar, zoals gemeente, wijken en buurten (in totaal 

ruim 17.600 deelgebieden). 

Via ‘Nederland regionaal’, ‘Per thema’ en ‘Bevolking’ kunnen bevolkings- en 

huishoudensgegevens ook per viercijferige postcode worden verkregen (bijna 4.600 

deelgebieden). 

 

4.2. Voorbeeld DNA van een gebied: Stadsdeel Amsterdam Oost, Indische Buurt 

algemene karakteristiek  

Stadsdeel Amsterdam Oost telt ruim 122.000 inwoners en omvat de volgende 

deelgebieden: Oud Oost, Indische Buurt, Watergraafsmeer, Oostelijk Havengebied en 

IJburg, alsmede een aantal parken. Bij de verdere realisering van IJburg groeit het 

inwonertal naar 139.000 in 2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.statline.nl/
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Stadsdeel Oost kent een wat jongere leeftijdsopbouw dan de gehele stad. Ook ligt het 

percentage bewoners met een allochtone herkomst wat lager en het gemiddeld 

inkomen wat hoger. De verschillen tussen de deelgebieden zijn bijzonder groot. 

Er is sprake van zeer gevarieerde woonmilieus: van oude, relatief dichtbevolkte 

stedelijke buurten (bijvoorbeeld in de Indische Buurt) tot tuindorpen in 

Watergraafsmeer, van de herontwikkeling van voormalige haventerreinen en 

spooremplacementen tot nieuwbouw op eilanden in het IJsselmeer (IJburg).  

Het Stadsdeel is volgens haar website sterk in opkomst. Het inwonertal groeit, het 

aandeel gezinnen neemt toe. Het aandeel huishoudens met een minimum inkomen en 

het aandeel werklozen van niet-westerse herkomst is wel groter dan gemiddeld in de 

stad. Met de komst van bewoners in nieuwe buurten zijn de maatschappelijke 

verschillen binnen het Stadsdeel toegenomen. 

Statistische gegevens 2012 

 Amsterdam Stadsdeel 

Oost 

Oud 

Oost 

Indische 

Buurt 

Water-

graafs-

meer 

Oostelijk 

Havengebied 

IJburg 

aantal inwoners 790.000 122.000 32.400 22.900 19.100 18.700 29.100 

tot 25 jaar 29% 31% 28% 29% 29% 30% 41% 

65 jaar e.o. 11% 8% 8% 9% 18% 5% 3% 

niet-westers 

allochtoon 

35% 34% 39% 53% 18% 22% 37% 

westers allochtoon 16% 15% 15% 13% 16% 17% 13% 

autochtoon 50% 52% 46% 34% 66% 62% 51% 

werkloosheid als % 

beroepsbevolking 

6% 6% 8% 9% 4% 5% 4% 

besteedbaar 

inkomen/huishouden 

‘€ 29.600 € 31.100 € 

27.500 

€ 24.200 € 31.900 € 39.600 € 

42.300 

leerlingen 

basisonderwijs 

59.700 10.500 2.100 1.200 2.100 1.900 3.200 

leerlingen 

voortgezet onderwijs 

42.400 5.700 . . . . . 

de buurten nader bezien 

Het onderzoek Wonen van de gemeente geeft een beeld van de tevredenheid van de 

bewoners over hun buurt. Vooral in de nieuwe buurten zijn de bewoners tevreden, zoals 

Java eiland, KNSM eiland, Oostelijke Handelskade, Sporenburg en Steigereiland. Dat 

geldt ook voor de bewoners van de Weesperzijde, Don Bosco, Amsteldorp, Tuindorp 

Frankendael, Middenmeer en Park de Meer. De Dapperbuurt, Cruquiusbuurt, 
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Rieteilanden West, Julianapark en Betondorp nemen een tussenpositie in. De buurten 

die het minder goed doen liggen vooral in de 19e eeuwse en vroeg 20e eeuwse gordel, 

maar ook in enkele nieuwbouwgebieden. Het gaat om Oosterparkbuurt, Transvaalbuurt, 

Timorbuurt, Makassarbuurt, Ambonbuurt, Sumatrabuurt, Omval-Van der Kunbuurt, 

Weespertrekvaart, Sciencepark en Haveneiland West. Het meest negatief wordt 

Weespertrekvaart beoordeeld, dat vooral door studenten wordt bewoond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectieve gegevens, die op basis van correlaties een voorspellende waarde voor de 

leefbaarheid hebben, worden gevonden in de ‘Leefbaarometer’ van het ministerie van 
Binnelandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Vijf elementen van de leefbaarheid van wijken 

en buurten worden daarbij afgezet tegen het landelijk gemiddelde: veiligheid, 

woningvoorraad, voorzieningenniveau, bevolkingssamenstelling, publieke ruimte en 

sociale samenhang. Volgens de Leefbaarometer varieert de leefbaarheid in Stadsdeel 

Oost van negatief, matig, matig positief tot positief en zeer positief (zie figuur op de 

volgende pagina). Het beeld correspondeert goed met de beleving door de bewoners.  
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de Indische Buurt 

Een deel van het onderzoek richt zich specifiek op de Indische Buurt, bestaande uit de 

Timorbuurt en Ambonbuurt (buurtcombinatie Indische Buurt West) en de Makassarbuurt 

en Sumatrabuurt (buurtcombinatie Indische Buurt Oost). In het onderstaande wordt een 

karakteristiek van deze buurten gegegeven op basis van de samenvattende factsheet 

van het Stadsdeel Oost ‘Oost in 31 buurten 2011’.  

 De Indische Buurt kenmerkt zich door relatief veel sociale huurwoningen. Zo is, afhankelijk 

van de buurt, dit 64% tot 87% van de woningvoorraad).  

 De vier buurten van de Indische Buurt kennen de minst gunstige sociaal-economische positie 

in het Stadsdeel. Het gemiddeld netto maandinkomen ligt op € 1.750. Afhankelijk van de buurt 
heeft 23% tot 28% van de huishoudens een minimum inkomen. Een kleine 10% van de 

bewoners heeft een WWB-uitkering. Tussen de 10% en 13% van de potentiële 

beroepsbevolking is werkloos. 

 Relatief veel jongeren groeien op in huishoudens met een minimum inkomen. Op essentiële 

momenten in hun onderwijscarrière hebben zij het moeilijk: de CITO-scores liggen laag, 

relatief veel kinderen krijgen het volgen van praktijkonderwijs of vmbo als advies, het aandeel 

voortijdige schoolverlaters ligt boven het gemiddelde van het Stadsdeel.  
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 Het bewonersoordeel over de leefbaarheid en veiligheid blijft in de Indische Buurt achter bij 

het gemiddelde van Stadsdeel Oost. Het schoonhouden van straten en stoepen ligt volgens 

de bewoners van de Makassar- en Ambonbuurt op een gemiddeld niveau, maar wordt in de 

Timor en Sumatrabuurt als onvoldoende ervaren. In alle vier de buurten laat vooral de 

subjectieve veiligheid te wensen over, evenals de verloedering en sociale cohesie. De 

Timorbuurt scoort het slechtst als het gaat om verloedering, de Makassarbuurt als het gaat 

om sociale cohesie. 

 

Ook hier correspondeert het beeld met dat van de Leefbarometer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een deel van de Indische Buurt wordt opgeknapt. Zo wordt het Makassarplein in het 

voorjaar van 2013 opnieuw ingericht, zodat het plein weer een ‘huiskamer' van de buurt 

wordt waar jong en oud graag komen om te sporten, spelen, tuinieren en elkaar te 

ontmoeten. De woningcorporaties zijn hard aan de slag om de woningblokken te 

vernieuwen of te renoveren en nieuwe bedrijven aan te trekken. 
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4.3. Contact met sleutelfiguren 

 

Waar de cijfermatige analyse een dwarsdoorsnede van een wijk kan geven, is het zeer 

wenselijk om te praten met mensen die in de wijk actief zijn. Daarbij is het verstandig 

om gebruik te maken van sleutelfiguren, die in contact staan met een groot deel van de 

bewoners of als vertegenwoordiger van een specifieke doelgroep fungeren. Door met 

deze mensen het gesprek aan te gaan ontstaat een beeld over hoe groot en breed de 

mate van betrokkenheid is bij de bewoners. Een voorbeel van een sleutelfiguur is 

bijvoorbeeld een: 

 

 Politiefunctionaris / wijkregisseur 

 Opbouwwerker 

 Vertegenwoordiger religieuze organisatie 

 Voorzitter of bestuurder wijk- of buurtvereniging 

 Voorzitter of bestuurder sportvereniging 

 Wijkverpleegkundige 

 

Als leidraad voor deze gesprekken kan de volgende volgorde van vraagstelling (flexibel) 

worden gehanteerd: 

 

A. Introductie  

o Voorstelronde;  

o Achtergrond participatieaanpak gemeente toelichten 

o Doel van dit gesprek uitleggen.  

 

B. Kenmerken sleutelfiguur: 

o Kunt u kort uw partij beschrijven (missie/visie, grootte/leden, organisatievorm,  

o belangrijkste thema’s)?  
o Wat doet uw partij in het gebied?  

o Met wie heeft u te maken in het gebied?  

o Wie zijn uw belangrijkste samenwerkingspartners?  

o  

C. Algemeen beeld gebied:  

o Hoe zou u het gebied in het algemeen kenschetsen?  

o Wat zijn volgens u de belangrijkste problemen?  

o Wat zijn volgens u de belangrijkste kansen? 

 

D. Leefbaarheid: 

o Welk beeld hebt u van leefbaarheid in het gebied (graffiti, onderhoud 

openbare ruimte, overlastplegers, zwerfafval)?  
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o Wie/wat is/zijn de veroorzaker(s)? Hebt u een idee van de achterliggende 

oorzaken?  

o Vindt u het belangrijk dat leefbaarheidsproblemen aangepakt worden? Welk 

belang heeft uw partij daarbij? Welke belangen hebben andere partijen 

daarbij?  

o Wat doet u al aan de aanpak van zwerfaval?  

o Welke partijen zouden samen een rol moeten spelen in de aanpak?  

o Wat zijn de belangrijkste problemen rondom leefbaarheid?  

o Hebt u een doel/beeld/droom over betere leefbaarheid op de lange termijn?  

o Wat moet er echt op korte termijn aangepakt worden?  

o Hoe is het op peil houden van leefbaarheid volgens u nu geregeld?  

o Hoe zou dat beter kunnen?  

o Hoe zouden andere partijen daar een bijdrage aan kunnen leveren?  

o Hoe zou uw eigen partij kunnen bijdragen aan de verbetering van 

leefbaarheid? Op de korte en op de lange termijn?  

o Hebt u nog andere opmerkingen over leefbaarheid die u kwijt wilt?  

 

E. Afronding gesprek  

o Afspraken maken over eventueel verslag;  

o Betrokkenheid partij vervolg van het traject;  

o Is partij geïnteresseerd mee te doen met businesscases;  

o Indicatie noemen van wanneer partij benaderd wordt;  

o Bedanken geïnterviewde
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Bijlagen bij fase 2: diagnose 

STAP 5: ONTWIKKELING REGIEVISIE, VAN ‘IST’ NAAR ‘SOLL’ 
 
5.1   Checklist huidige regierol (‘ist’) 
 
Voor het invullen van de huidige regierol kan onderstaande matrix worden gebruikt: 
 

 
 

  

Huidige regierol (‘ist’) 

7 

Bewoners die zich aan de 
regels houden 

Bewoners die meer bewust 
zijn van de bijdrage die ze 
kunnen leveren 

Bewoners die bepaalde 
taken overnemen of 
aanvullende taken uitvoeren 
op eigen initiatief 

Bewoners die samen met de 
gemeente naar een hoger 
schoonniveau toewerken 

Werkwijze tov 
ambitie participatie 
niveau 

Afdwingen minimum niveau 
participatie 

Verhogen van beperkt 
aanwezig participatieniveau 

Ondersteunen van reeds 
aanwezige hoge 
participatieniveau 

Versterken en formaliseren van 
reeds aanwezige participatieniveau  

Strategie 

Regels voorschrijven en 
bewoners daar op afrekenen 

Inzetten op 
mentaliteitsverandering bij 
bewoners tav de omgang 
met de leefomgeving 

Ondersteunen, faciliteren van 
bestaande 
bewonersinitiatieven 

Juiste partijen zoeken om bindende 
afspraken mee te maken over een 
wederzijdse inzet 

Typering  
huidige rol 

Toezichthouder / Controleur Begeleider / Leraar Ondersteuner / Facilitator Organisator/Dealmaker/ 
Captain 

Gebruikte 
instrumenten 

Handhavingsmiddelen, 
toezicht 

Voorlichting, educatie Aanleveren van faciliteiten, 
inzamelmiddelen, 
opruiminstrumenten  
voor bewoners 

Samenwerkings 
convenanten, businesscases 

Verhouding ten 
opzichte van 
bewoner 

Autoritair Prikkelend Coöperatief/dienstbaar Zakelijk maar op samenwerking 
gericht 

Score regierol: 
kolom met de 
meeste scores  

Beheersingsgericht Visionair Faciliterend Resultaatgericht 
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5.2   Toekomstige regierol (‘soll’) 
 

Voor de toekomstige regierol worden op basis van het DNA van het betreffende gebied 

allereerst de horizontale as van het regiemodel gevuld: de mate waarin bewoners (c.q. 

ondernemers e.d.) zijn te mobiliseren: 

 
 

 

 

 

 

 

Tot slot worden de ambities van de gemeente (de verticale as van het regiemodel) in 

beschouwing genomen, wat – samen met de DNA-analyse leidt tot vier verschillende 

regierollen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanwezige DNA en mate van participatie in werkgebied 

Bewoners nemen weinig verantwoordelijkheid voor 
omgeving 
Weinig contacten tussen bewoners onderling 
Bewoners zijn slecht bekend met regelgeving 
Lage sociaal-economische ontwikkeling 
Schoon heeft beperkte prioriteit bij bewoners 
 

Bewoners voelen zich verantwoordelijk voor omgeving 
Grote sociale cohesie in het werkgebied 
Bewoners zijn bekend met regelgeving 
Hoge sociaal-economische ontwikkeling 
Bewoners hechten veel waarde aan schone 
leefomgeving 

Ambitie ten aanzien van participatie 

Afdwingen minimum niveau participatie 
(niet vrijblijvend) 

Verhogen van beperkt aanwezige 
participatieniveau (vrijblijvend) 

Ondersteunen van reeds aanwezige 
hoge participatieniveau (vrijblijvend) 

Versterken en formaliseren van 
aanwezige participatieniveau (niet 
vrijblijvend) 

Factiliterende of 
resultaatgerichte regierol 

Beheersingsgerichte of 
visionaire regierol 
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Bijlagen bij fase 3: naar een nieuwe regierol 

STAP 6: TRANSITIE VAN HUIDIGE NAAR GEWENSTE REGIEROL  

 

6.1. Voorbeeld uitgewerkte maatregelenmatrix 

 

 

Maatregel Doelgroep Betrokken partijen 
Draagvlak/toepassings-

mogelijkheid 
Vereiste inspanning/ 

regierol/competenties 
Effecten Kosten 

Buurtcontract 

 

Bewoners  

Plichtsgetrouwen / 
volgzaam /  

Bewoners 

Woningcorporatie                  
Projectbureau      
Gemeente                   
Reinigingsdienst                    
Politie                          
Welzijn                   
Huurdersvereniging  

Buurtcontract is reeds 
opgesteld en ondertekend: 
sluit aan bij acties die 
bewonersgroepen al 
ondernemen, o.a. op het 
gebied van zwerfafval 

Beheersingsgerichte regierol  

Woningcorporatie heeft 
Projectbureau opdracht 
gegeven tot opstellen van 
contract 

 

Eerste effecten zijn positief: 
de buurt oogt schoner 

Op langere termijn (contract 
5 jaar): afhankelijk van 
blijvende inzet bewoners 

 

Woningcorporatie heeft het 
contract geïnitieerd:  

Onderhoud van de afspraken 
middels inzet reguliere 
middelen / tijdsbesteding 
betrokken partijen 

Projectbureau 

 

Bewoners  

Bedenkers / 
verantwoordelijken 

Bewoners 
Woningcorporatie            
Projectbureau               
Gemeente (wethouders)        
Politie                              
Welzijn 

Het traject richting een 
projectbureau is in gang 
gezet. De tweede 
bijeenkomst (met 100 
bewoners en professionals) 
vindt  eind februari plaats. 

Vooralsnog is zwerfafval niet 
het meest trendy topic. 
Winkeliersvereniging zou 
kunnen aansluiten 

Woningcorporatie heeft 
opdracht gegeven aan 
Projectbureau.  

Gemeente zou vanuit 
beheersingsgerichte / 
resultaatgerichte regierol 
kunnen inspelen.  

Bereidheid en inzet van alle 
partijen om acties te 
ondernemen. Oog en oor 
hebben voor behoeften in de 
wijk. 

Op langere termijn mogelijk 
positief effect op 
leefbaarheid en 
zelfredzaamheid van de wijk.  

Positief effect op zicht op wat 
speelt en leeft in de wijk. 

 

Afhankelijk van acties die 
door Projectbureau in de wijk 
worden geïnitieerd.  

Aanwezigheid en actieve 
inbreng gemeente bij 
bijeenkomsten Projectbureau  

Randvoorwaarden, regels 
(en monitoring ervan) bij 
resultaten en doelen 
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Maatregel Doelgroep Betrokken partijen 
Draagvlak/toepassings-

mogelijkheid 
Vereiste inspanning/ 

regierol/competenties 
Effecten Kosten 

Adoptie (van 
prullenbakken, 
afvalcontainer, 
plantsoenen, 
straten) 

 

Plichtsgetrouwe / 
volgzamen 

Gemeente                            
(Groep) bewoners 

Er zijn al individuele 
bewoners / groepen 
bewoners  actief met prikken 
van afval etc.; wellicht willen 
zij hun inzet uitbreiden naar 
adoptie 

Beheersingsgerichte regierol  

Stimuleren door praktisch 
faciliteren van vrijwillige 
inzet; stellen van 
voorwaarden aan zelfbeheer  

Controle van afspraken 
(scheidsrechter) 

Positief effect op kwaliteit 
openbare ruimte in de directe 
omgeving van de adoptanten 

Faciliteren van knijpers, 
zakken etc + leveren 
technisch voorschrift + (evt) 
kosten voor levering volle 
zakken / containers / afvoer 
snoeigroen etc. 

Uitgiftepunt / 
Participatie- 
bedrijf  

 

Doeners / pragmatici Gemeente (Sociale Zaken, 
Openbare ruimte) 

Bewoners 

Cliënten Sociale Zaken 

Sluit aan bij doelstellingen 
Sociaal Beheer en pilot 
Tientjesacademie 

Resultaatgerichte regierol 

Praktisch faciliteren 
uitgiftepunten (materiaal) + 
organisatorische aansturing 
en ondersteuning  

 

Helpt bij activering van 
straten voor  zelfbeheer; 
positief effect afhankelijk van 
continuïteit actief 
betrokkenen  

(Eenmalige) aanschaf 
materialen + contact met / 
controle op gang van zaken 
uitgiftepunt / 
participatiebedrijf  

Coach en/of 
procesbegeleider 

(Belevings) 
Schouw 

 

Alle doelgroepen  Gemeente                           
Bewoners                               
Gebruikers van de wijk 
(ondernemers, scholen, 
verenigingen etc.)          
Professionals in de wijk        
Politie  

Het organiseren van een 
schouw biedt bewoners etc. 
de mogelijkheid hun mening 
te ventileren, in contact te 
raken met de gemeente en 
knelpunten aan te wijzen 
alsook eigen inzet en 
betrokkenheid te tonen 

Beheersingsgerichte  regierol 

Organiseren van schouw 
sluit aan bij onvrede onder 
de bewoners over de staat 
van de straat 

 

Organiseren van schouw; 
communicatie ; nazorg 
(vervolg op acties zetten) + 
terugkoppeling aan 
bewoners 

Organisatie schouw (tijd) + in 
organisatie c.q. in de wijk 
uitzetten van acties 

  



. 

                       38 

Maatregel Doelgroep Betrokken partijen 
Draagvlak/toepassings-

mogelijkheid 
Vereiste inspanning/ 

regierol/competenties 
Effecten Kosten 

Schoonmaak 
actie (eenmalig) 

 

Doeners / pragmatici  

Plichtsgetrouwen / 
volgzamen 

Iedereen die woont 
in / gebruik maakt 
van de straat, wijk 
etc.  

Gemeente                     
Bewoners                      
Corporatie                            
Ondernemer,                   
Scholen,                          
Verenigingen etc.                  
Reinigingsdienst 

Denk ook o.a. aan 
activeren trim- en 
fietsclubs in buitengebied 

Schoonmaakactie biedt 
mogelijkheid om participatie 
in de wijk / straat te 
stimuleren , cohesie te 
bevorderen 

Meewerkend voorman / 
beheersingsgerichte regierol 

Faciliteren schoonmaakactie 
(materiaal, veegwagens, 
etc.) 

Belonen inzet (gezamenlijke 
bewonersactiviteit, plantjes, 
reparatie speeltuin, graffiti-
workshop etc.) 

Positief effect op de directe 
omgeving met name op korte 
termijn 

 

Aanwezigheid, inzet, 
faciliteren materialen en 
benodigdheden 

Buurtkracht  

(eigen budget 
voor bewoners) 

 

Bedenkers / 
verantwoordelijken  

Gemeente                    
Bewoners                      
Woningcorporatie 

Woningcorporatie heeft 
eerderervaring opgedaan 
met Buurtkracht. 

Faciliterende regierol; durven 
loslaten en vertrouwen in 
bewoners / netwerk in de 
wijk  

Effect afhankelijk van 
organisatie en inzet 
bewoners en afhankelijk van 
prioritering door bewoners 
(als  afval geen issue is, 
accepteren dat bewoners dat 
niet aanpakken) 

Budget voor financiering 
Buurtkracht 

Hotspotaanpak 
met jongeren  

 

Jongeren  

Doeners / pragmatici 

Plichtsgetrouwen / 
volgzamen 

Gemeente (Sociaal 
Beheer) 

Welzijn (jongerenwerker, 
Opbouwwerker) 

Jongeren 

 

Afhankelijk van bestaande 
contacten met  jongeren en 
bereidheid van jongeren om 
mee te doen (voor wat hoort 
wat) 

Bv idee om jongeren tot 
zwerfafvalambassadeurs te 
maken  

Resultaatgerichte regierol 

Benaderen van jongeren, 
dialoog voeren met hen, 
uitwerken plan 

Jongeren moeten zelf ook 
overleg voeren en plan 
bedenken + actie 
ondernemen 

Afhankelijk van bereidheid 
jongeren 

 

Afhankelijk van inzet die 
nodig is (jongerenwerker 
voor begeleiding proces etc.) 
en benodigde materialen  
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Maatregel Doelgroep Betrokken partijen 
Draagvlak/toepassings-

mogelijkheid 
Vereiste inspanning/ 

regierol/competenties 
Effecten Kosten 

Afvalcoach / 
Hofdame / Koos 
de Vuilnisman 

 

Alle doelgroepen Gemeente                            
Bewoners                        
Afvalcoach / hofdame / 
Koos de Vuilnisman 

Op meer ludieke wijze 
kunnen een hofdame of 
Koos de Vuilnisman worden 
ingezet om bewoners te 
wijzen op de noodzaak van 
opruimen / schoonmaken. 
Een afvalcoach ruimt niet 
zelf op maar begeleidt het 
proces 

Beheersingsgerichte regierol 

Beperkte inspanning van 
gemeente vereist: 
inspanningen zijn uitbesteed 
aan coach etc. 

Effecten onzeker; afvalcoach 
is minder vrijblijvend dan 
hofdame / Koos de 
vuilnisman 

Inzet van coach / hofdame / 
Koos de Vuilnisman  

Inzet Social 
Media 

 

Alle doelgroepen  

(vereist 
doelgroepgerichte 
communicatie) 

Gemeente                      
Bewoners                            
Woningcorporatie (digitale 
bewonersnetwerken) 

Een paar digitale netwerken 
zijn opgezet; kan bij worden 
aangesloten; evt. aansluiten 
bij reguliere netwerken als 
wijkcie’s en dorpsraden en 
van daaruit social media 
inzetten en uitbouwen 

Faciliterende regierol  Directe effecten op de 
leefomgeving  niet direct 
zichtbaar; wel investering in 
netwerken en betrokkenheid 
bewoners 

De kosten die gemaakt 
zullen worden, liggen in het 
zoeken naar een 
sleutelpersoon, het faciliteren 
van de benodigde 
materialen. Daarnaast is een 
inspanning nodig voor het 
onderhoud van de social 
media (onderhouden 
website, communiceren met 
bewoners, enz.). 

Wedstrijd 
zwerfafval  

 

Alle doelgroepen; 
bestemd voor 
individuen, straten, 
wijken, scholen 
verenigingen etc.  

Gemeente                        
Bewoners  

Uitschrijven wedstrijd voor 
alle inwoners etc. 

(sluit aan bij idee van 
Oranjewoud voor uitschrijven 
(ontwerp)wedstrijd  scholen) 

Beheersingsgerichte regierol  Positief effect op de directe 
leefomgeving van alle 
zwerfafvalpakkers 

Faciliteren van 
zwerfafvalpakkers (prikkers 
etc.) 

Uitschrijven + organiseren 
wedstrijd + communicatie + 
beloning 
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Maatregel Doelgroep Betrokken partijen 
Draagvlak/toepassings-

mogelijkheid 
Vereiste inspanning/ 

regierol/competenties 
Effecten Kosten 

Betrekken 
bewoners bij 
omvormingen 
plantsoenen 
(oproep tot 
participatie bij 
omvormingen) 

 

Bedenkers / 
verantwoordelijken  

Gemeente                            
Bewoners                            
Dorps-/wijkraad            
(evt. ook ondernemers, 
verenigingen etc.) 

Vooraf keuze maken voor 
geschikte omvormingen + 
visie op en controle van 
afspraken en 
randvoorwaarden 

Oproep doen aan bewoners 
(via bord in plantsoen) + 
procesbegeleiding bewoners 
incl. technische voorschriften  

Resultaatgerichte regierol 

Gemeente faciliteert 
initiatieven van bewoners 
en/of is actief bij de 
uitvoering 

Als bewoners bereid zijn 
plantsoen in eigen beheer te 
nemen positief effect op 
(betrokkenheid bij) 
leefomgeving 

Bord maken en plaatsen 

Opstellen regels en 
randvoorwaarden, bieden 
technisch advies, overleg 
met bewoners, en controle  

Hotspotaanpak 
met 
ondernemers 

 

Doeners / pragmatici 

Winkeliers 
(binnenstad) / 
ondernemers  
winkeliersvereniging
) 

Eigenaar / 
beheerder 
winkelcentrum / 
panden 

 

Winkeliers / Ondernemers    
Winkeliersvereniging 
Gemeente  
(accountmanager) 

Sluit aan bij voorstel voor 
Steegjesproject 
(Oranjewoud) 

In overleg met ondernemers 
bekijken wat zij zelf kunnen 
doen aan zwerfafval, o.a. 
gerelateerd aan 25-meter 
regel (APV) 

Toont betrokkenheid 
ondernemers aan bij 
Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen:  

Resultaatgerichte regierol 

In overleg treden met 
ondernemers etc.; plan 
opstellen; faciliteren van 
uitvoering plan; controle op 
uitvoering; evt. 
communicatiecampagne 
opstellen met ondernemers; 
belonen van inzet.  

Evt. buurtbewoners / 
jongeren/  cliënten Soc. 
Zaken betrekken en belonen 
voor opruimactiviteiten  

Op korte termijn:  schoner 
visitekaartje voor de 
gemeente en voor de klanten 
van de winkels 

Op langere termijn: 
Ondernemers voelen zich 
(meer) verantwoordelijk voor 
de directe leefomgeving; 
meer betrokkenheid en 
mogelijk ook meer cohesie 
tussen ondernemers  

 

Procesbegeleiding en 
tijdsinvestering (overleg), 
faciliteren 
schoonmaakmiddelen en 
(evt.) campagne 

(en evt. kosten voor 
verbetering inrichting en 
bestrating etc.) 

Digitale 
participatiekaart 

Alle doelgroepen; 
i.h.b. voor bewoners 
met een initiatief 

Bewoners             
Gemeente 

Digitale participatiekaart is 
online:mogelijk kan de kaart 
breder worden geïntrodu-
ceerd met een campagne  

Past bij meerdere 
regierollen: bedoeld om te 
(laten) communiceren over 
bewoners)initiatieven. 

Effect is bekend maken van 
initiatieven en daardoor 
(mogelijk) enthousiasmeren 
van nieuwe initiatieven 

Kosten beperkt – na 
ontwikkeling – tot beheer en 
onderhoud van de site  
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Maatregel Doelgroep Betrokken partijen 
Draagvlak/toepassings-

mogelijkheid 
Vereiste inspanning/ 

regierol/competenties 
Effecten Kosten 

Campagne ‘Een 
schone 
gemeente bent u 
zelf’ 

 

Alle doelgroepen  

Nb 
doelgroepgerichte 
communicatie 

Gemeente                           
Reinigingsdienst                    
Woningcorporatie   
Wijkcommissies, 
Bewonerscommissies, 
Dorpsraden                            
(maar ook verenigingen, 
scholen etc. te gebruiken 
als communicatiekanaal ) 

Campagne geeft enerzijds 
duidelijkheid over taken en 
verantwoordelijkheden 
gemeente inzake schoon en 
heel en schoonheidsgraad 
en kan anderzijds oproepen 
tot participatie. Hierbij kan 
worden aangesloten  bij 
lopende campagnes, 
(digitale) platforms en 
netwerken  

Beheersingsgerichte regierol 

Opstellen en Uitwerken 
campagne 

Open houding, sterke visie 
op inhoud en proces m.b.t. 
kwaliteit openbare ruimte 

 

Direct effect op kwaliteit 
openbare ruimte onduidelijk 

Campagne draagt wel bij aan 
vergroten transparantie en 
duidelijkheid over gevolgen 
van bezuinigingen 

Kosten voor ontwikkeling 
communicatiemateriaal, 
verspreiding, etc.  

Zelfbeheer 
bewoners 

Bedenkers / 
verantwoordelijken 

Plichtsgetrouwen / 
volgzamen 

Bewoners                        
Gemeente                          
Reinigingsdienst                    
Woningcorporatie 
(toestemming geven aan 
bewoners om met 
verhuurde eigendom aan 
de slag te gaan) 

Al naar gelang bereidheid 
bewoners om zelf aan de 
slag te gaan + mate van 
sociale samenhang + 
aanwezigheid van krachtige 
netwerken / best persons 
etc.  

Resultaatgerichte regierol 

Voeren van overleg, geven 
van (rand)voorwaarden, 
controleren op afspraken, 
faciliteren van zelfbeheer 
(ophalen grof vuil, eenmalig 
verstrekken schoonmaak 
benodigdheden etc.) Kan in 
combi met participatiebedrijf 

Op korte termijn; schone 
straat / buurt en meer 
betrokkenheid van bewoners 
b ij eigen leefomgeving 

Op langere termijn onzeker 
of betrokkenheid en inzet 
van bewoners zal worden 
gecontinueerd 

Kosten voor overleg en evt. 
procesondersteuning, 
eenmalige levering 
schoonmaakfaciliteiten, 
uitvoeren van controle 

BuitenBeter-App 

 

Alle doelgroepen, 
alle bewoners 

Gemeente              
Reinigingsdienst                    
Bewoners en 
bewonersgroepen 

 

Iedereen die wil kan melding 
maken van ongewenste 
vervuiling in binnenstad en 
buitengebied;  

Beheersingsgerichte regierol 

Moet beleid worden 
ontwikkeld en 
geïmplementeerd hoe om te 
gaan met meldingen en 
afhandeling daarvan 
(backofficie) 

Draagt bij aan signalering; 
ondersteunt BOA’s ; 
aansturing inzet mensen van 
groenteams en Openbare 
Ruimte 

Evt. koppeling te maken met 
digitale participatiekaart 

(Verder) ontwikkelen  van 
App en ontwikkelen 
implementatie behandeling 
van meldingen (via KCC) + 
kosten voor campagne 
omtrent bekend maken van 
bestaan BuitenBeterApp 
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Maatregel Doelgroep Betrokken partijen 
Draagvlak/toepassings-

mogelijkheid 
Vereiste inspanning/ 

regierol/competenties 
Effecten Kosten 

Afvalkalender / 
flyer 

 

Alle doelgroepen  

NB belang van 
begrijpelijkheid ook 
voor 
laaggeletterden; 
denk aan effect van 
beeldmerken i.p.v. 
tekst 

Gemeente (afdeling 
communicatie)                      
Reinigingsdienst                    
Regionale Milieudienst 

Een afvalkalender schept 
duidelijkheid over gang van 
zaken m.b.t. ophalen huisvuil 
en grofvuil; iedereen weet 
waar hij aan toe is. Evt. 
aanvullen met informatie 
over inzameling gescheiden 
afval. Evt. aanvullend: 
informeren over nieuwe 
standaardkwaliteit Openbare 
Ruimte 

Beheersingsgerichte regierol Schept duidelijkheid en 
inzicht; 
verwachtingenmanagement 

Effect afhankelijk van 
bruikbaarheid kalender / 
flyer; wel altijd de vraag hoe 
goed mensen lezen + 
adressering + verspreiding  

Kosten voor vervaardigen 
kalender / flyer  

Zelfbeheer 
bewoners 

Bedenkers / 
verantwoordelijken 

Plichtsgetrouwen / 
volgzamen 

Bewoners                  
Gemeente                             
Reinigingsdienst                    
Woningcorporatie 
(toestemming geven aan 
bewoners om met 
verhuurde eigendom aan 
de slag te gaan) 

Al naar gelang bereidheid 
bewoners om zelf aan de 
slag te gaan + mate van 
sociale samenhang + 
aanwezigheid van krachtige 
netwerken / best persons 
etc.  

Resultaatgerichte regierol 

Voeren van overleg, geven 
van (rand)voorwaarden, 
controleren op afspraken, 
faciliteren van zelfbeheer 
(ophalen grof vuil, eenmalig 
verstrekken 
schoonmaakbenodigdheden 
etc.). Kan in combi met 
participatiebedrijf 

Op korte termijn; schone 
straat / buurt en meer 
betrokkenheid van bewoners 
b ij eigen leefomgeving 

Op langere termijn onzeker 
of betrokkenheid en inzet 
van bewoners zal worden 
gecontinueerd 

Kosten voor overleg en evt. 
procesondersteuning, 
eenmalige levering 
schoonmaakfaciliteiten, 
uitvoeren van controle 
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STAP 7: BUSINESSCASES 
 
7.1. Businesscase gemeente Deventer ‘Betrokken bewoners en ondernemers bij  
       Schoon en Heel in Voorstad Oost’ 
 

Achtergrond en probleemstelling businesscase 

Een sessie met professionals op het terrein van de leefbaarheid in Voorstad Oost heeft 

een ‘hotspot kaart’ met een aantal clusters van problemen opgeleverd. Op basis hiervan 
zijn businesscases ontwikkeld voor de aanpak van deze problemen. Het is gebleken dat 

soms externe oorzaken een rol spelen, maar dat in alle gevallen een deel van de 

problematiek te maken heeft met het gedrag van bewoners en ondernemers ten 

aanzien van het schoon houden van hun omgeving en het beheer en onderhoud. 

Daarom is – naast de businesscases die op de hotspots zelf betrekking hebben – een 

businesscase voor de hele wijk ontwikkeld die is gericht op bewustwording, meer 

betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor de wijk bij de bewoners en ondernemers 

door middel van ondermeer informatie en communicatie. 

 

Ambitie  

De ambitie is om in de komende drie jaar door impulsen vanuit de gemeente en haar 

partners een bewustwordingsproces bij de bewoners en ondernemers in Voorstad Oost 

te bewerkstelligen, waardoor zij zich meer verantwoordelijk voelen voor hun omgeving. 

Dat leidt er toe dat zij minder vervuiling in de wijk (door zwerfafval, grofvuil en groot 

afval) veroorzaken, zelf initiatieven nemen om vervuiling tegen te gaan en beter zorg 

dragen voor een goed onderhoud van woningen, winkelpanden en de directe omgeving 

van de woningen en winkels. Om bewonersgedrag te veranderen is een voorwaarde dat 

de bewoners zelf hun leven op orde hebben. Voor zover externe factoren zoals minder 

goede woonomstandigheden daarbij een rol spelen, worden deze daarom mede in de 

businesscases betrokken (met name in businesscases 2 t/m 4). Gedragsverandering 

zal daarmee een langdurig traject worden dat minimaal enkele jaren vergt.  

 

De beoogde ambitie laat zich als volgt vertalen: 

 Eind 2013 is de bewustwording en kennis over het aanbieden van (grof)vuil bij de 

autochtone en allochtone bewoners en ondernemers vergroot. 

 Eind 2013 is het aantal meldingen van vervuiling en vernielingen in de aangegeven 

hotspots in Voorstad Oost (zie businesscases 2 t/m 4) gehalveerd ten opzichte van 

2010 en voldoet de wijk aan de eisen van het basisniveau voor onderhoud en 

beheer. 

 Eind 2013 is de betrokkenheid van de bewoners en ondernemers bij hun omgeving 

zodanig vergroot dat zij zichzelf medeverantwoordelijk voelen voor het 

schoonhouden van de wijk. 
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 Eind 2013 is de samenwerking tussen woningcorporaties, Team Toezicht en de 

bewonerscommissies sterk verbeterd. Aangesloten word bij bestaande overleggen 

(bijvoorbeeld Vinger aan de Pols) ten behoeve van optimale informatie-uitwisseling 

en een snellere aanpak.  

 Indien nodig is eind 2013 de handhaving in de wijk versterkt als het gaat om 

zwerfafval op straat en bestrijding van ongedierte.  

 Als gevolg van bovenstaande resultaten en de hieronder beschreven maatregelen 

is in 2014 de kwaliteit van de woon- en leefomgeving zodanig verbeterd dat de 

bewoners van Voorstad Oost de leefbaarheid in hun buurt waarderen met een 

rapportcijfer van minimaal 7,3 (= gemeentelijk gemiddelde in 2010). 

 

De wijze waarop deze resultaten worden gemeten verdient in 2011 een nadere 

uitwerking. In feite is een goede nulmeting noodzakelijk voor de huidige vervuiling en 

het huidige aantal meldingen alsook het huidige bewustwordings- en kennisniveau van 

de bewoners en ondernemers. Daarnaast is de ontwikkeling van een meetinstrument 

noodzakelijk voor het bepalen van het bewustwordings- en kennisniveau, waarbij 

bijvoorbeeld aan enquêtes kan worden gedacht. Vanzelfsprekend zal de vinger aan de 

pols moeten worden gehouden en jaarlijks moeten worden bezien of de uitwerking van 

de ambitie bijstelling behoeft. 

 

Bij het bereiken van een aantal quick wins moet gedacht worden aan het op gang 

brengen van een goede communicatie met de bewoners, het versterken van de 

contacten tussen de bewoners onderling (je hebt elkaar nodig om de wijk op orde te 

brengen en houden), waardoor de bewoners uiteindelijk zelf aan de slag gaan. 

 

Maatregelen 

Het is van belang dat maatregelen worden gedragen door de bewoners. Ze moeten er 

dan ook nauw bij worden betrokken en zo mogelijk ook zelf met voorstellen komen. 

Vooralsnog worden de volgende maatregelen voorgesteld om de beoogde resultaten te 

bereiken. 

 

Quick wins eerste halfjaar 2011: 

 In het voorjaar van 2011, tijdens de week van Nederland Schoon, wordt met de 

bewoners een Schoon en Heel actie gehouden in de wijk. De actie wordt gezien 

als de aftrap voor de structurele aanpak van Voorstad Oost.  

 

Overige maatregelen 2011 en verder: 

 Gestart wordt met een informatieactie, die leidt tot meer bewustwording en kennis 

over het aanbieden van (grof)vuil en afval. Zoals eerder gemeld is een voorwaarde 

dat daarbij ook wordt gekeken naar het oplossen van knelpunten in de woon- en 

leefsituatie van de bewoners. De informatie wordt gestroomlijnd en begrijpbaar 
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gemaakt voor de (allochtone) bewoners en ondernemers. Ook informatie over 

handhaving en toezicht wordt meegenomen, bijvoorbeeld aankondiging van 

handhavingsacties en terugkoppeling van successen. Cambio, professionals die 

zich bezig houden met afval/reiniging en de Deventer Schoon Familie hebben 

hierin een belangrijke rol en een duidelijk gezicht in de wijk (bijvoorbeeld 

presentatie wijkverantwoordelijke van Cambio in nieuwsbrief). Waar nodig worden 

individuele bewoners benaderd via Raster. 

 In het verlengde van de voorgaande maatregel wordt getracht een aantal 

bewoners actief te betrekken bij de wijk en het schoonhouden van de wijk. Het 

gaat bijvoorbeeld om adoptiebakken, participatie bij ontwerp/inrichting van de 

openbare ruimte en onderdelen van het groenonderhoud. 

 Voor de afvoer van grofvuil e.d. wordt gezocht naar mensen met een aanhanger 

die bereid zijn degenen die hier niet over beschikken te helpen. Daarbij wordt in 

eerste instantie gedacht aan de inzet van de ‘talentenbank’ (organisatie van 
vrijwilligers die bereid zijn zaken voor anderen werkzaamheden uit te voeren). Dit 

leidt tot een eenmalige ‘afvalkaravaan’, maar ook zal worden onderzocht hoe de 

ophaal van grofvuil structureel kan worden verbeterd. 

 Periodieke schoonmaakacties krijgen een structureel karakter, waarbij de 

deelnemers worden beloond, zoals kaartjes voor Go Ahead Eagles, het krijgen van 

Cambi munten (in te wisselen in de Cambio shop) en het gratis kunnen lenen van 

(schoonmaak/klus)materialen. 

 Scholen worden actief benaderd voor een lidmaatschap van de Deventer Schoon 

Familie. Kinderen krijgen daarmee betere voorlichting over (grof)vuil en 

(zwerf)afval met als doel en meer te betrekken bij de wijk. Cambio zet het 

instrument van ‘Deventer Schone Scholen’ op dit moment projectmatig in, maar wil 
komen tot een structurele inzet. 

 In navolging van andere steden (Amsterdam, Apeldoorn) worden de mogelijkheden 

voor uitbreiding om melding te maken van zwerfafval, dumpvuil, enz. onderzocht 

en zo mogelijk ingevoerd. 

 Daarnaast is de inzet van toezicht en handhaving van belang. Hierbij kan worden 

aangesloten bij de al genomen initiatieven in Sluiswijk. 

 

Hoewel de maatregelen alle in 2011 van start gaan, zullen zij zich over meerdere jaren 

uitstrekken gezien hun procesmatig karakter. 

 

Een belangrijke rol is in deze businesscase voor welzijnsorganisatie Raster weggelegd. 

Vanuit Raster wordt gesteld dat vervuiling op straat en in de tuin vaak een teken is dat 

er meer aan de hand is in een huishouden. Om duurzame verbetering van schoon en 

heel te krijgen in de buurten is het noodzakelijk om de onderliggende problematiek bij 

de ergste vervuilers per buurt te verbeteren. Het verbeteren van de situatie van 
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huishoudens op allerlei leefgebieden, maakt gedragsverandering t.a.v. vervuiling 

mogelijk.  

 

Voorstel is om gezamenlijk met andere partijen een top 5 op te stellen van huishoudens 

die de meeste vervuiling veroorzaken. Per buurt 1 huishouden. Het opbouwwerk legt 

vervolgens contact en maakt een inventarisatie van de problematiek die er in een 

huishouden speelt waardoor vervuiling op straat optreedt. Dit kan alleen maar als er 

eerst een vertrouwensband is met de huishoudens. Zij zelf zullen moeten inzien dat zij 

vervuilen en dat bij hen gedragsverandering noodzakelijk is.  

 

Organisatie en vitale coalitie 

Om de geschetste ambitie en resultaten te realiseren is een vitale coalitie nodig van de 

volgende in de wijk actieve partijen: 

 Gemeente Deventer 

 woningcorporatie Rentree  

 Woonbedrijf Ieder 1 

 Welzijnsorganisatie Raster 

 De aan te stellen winkelstraatmanager voor de Rielerweg e.o. 

 Deventer Schoon Familie (DSF) 

 Cambio 

 Team Toezicht 

 Circulus 

 Go Ahead Eagles 

 

Gezien de opgave (bewustwordingsproces en meer betrokkenheid en 

verantwoordelijkheid bij bewoners en ondernemers) ligt het voor de hand dat 

welzijnsorganisatie Raster en Cambio trekker voor de businesscase zijn.  

 

Verantwoordelijkheden vitale coalitie 

In het onderstaande overzicht is opgenomen wie eindverantwoordelijk is/zijn voor welke 

maatregel of actie (kolom actiehouder) en wie er nog meer bij betrokken is (kolom 

andere partners). Een aantal partners is opdrachtnemer van de gemeente (zoals 

Raster, Cambio en Circulus), andere partners als de woningcorporaties zijn zelfstandige 

(maatschappelijke) opdrachtgevers. 

 

Maatregel Actiehouder 
Andere partners 

vitale coalitie 
Post (euro) 

Schoon en Heel actie 
tijdens Week Nederland 
Schoon 

Gemeente en 
Cambio 

Alle andere 
partners 

Gemeente: * 
(projectleiding) 
Cambio: € 2.800 
(coördinatie/organisa-
tie, extra reiniging en 
kraam) 
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Raster: € 800 

Benutten communicatie-
mogelijkheden bij 
algehele activiteiten in de 
wijk 

Gemeente (afdeling 
Communicatie) 

  

Stroomlijnen en 
afstemmen informatie en 
ontwikkelen nieuwe 
informatiemiddelen 
(gebruik nieuwe media) 
ten behoeve van 
bewoners en 
ondernemers 

Circulus  Cambio, 
gemeente en 
Deventer Schoon 
Familie  

Raster: € 700 
 

Vergroten participatie en 
eigen 
verantwoordelijkheid 
bewoners en 
ondernemers  

Raster Cambio en 
Circulus 

Raster: € 11.200 
(3 jaar, € 3.700 per 
jaar) 
Cambio € 1.100 
(basiswerk faciliteren 
bewoners  en overleg 
met Raster) 

Organisatie eenmalige 
Afvalkaravaan en borging 
toekomstige afvoer 
grofvuil (o.a. inzet 
Talentenbank) 

Raster en DSF Bewonerscommis
sie Sluiswijk, 
particuliere 
woningbezitters, 
Cambio, Circulus, 
gemeente 

Gemeente: * 
Cambio: € 1.300 
Raster: € 700 

Onderzoek 
mogelijkheden anders 
aanbieden grofvuil, 
eventueel ophalen  

Gemeente en 
Circulus 

Talentenbank PM 

Opzet periodieke 
schoonmaakacties met 
een vorm van beloning 
(Cambishop, kaartjes Go 
Ahead Eagles) 

Cambio/Deventer 
Schoon Familie  

Gemeente, Go 
Ahead Eagles, 
Raster*, 
Talentenbank 

Cambio € 2.400 
(bladactie en 
bloemetjes-actie)* 
Raster: € 1.700 

Samenwerking scholen 
en de Deventer Schoon 
Familie 

Cambio/Deventer 
Schoon Familie 

Scholen  Cambio € 300 
(contacten aanhalen 
en behoeften 
‘ophalen’)* 
Raster: € 2.100 

Stimuleren en verlagen 
drempels voor meldingen 
zwerfafval (maandelijks 
internetpanel 
‘Waardering en 
tolerantie’) 

Cambio Gemeente en 
Circulus 

Gemeente: * 
(projectleiding) 
Cambio € 1.300 
(installeren panels/ 
klankbordgroepen) 

Indien nodig: versterking 
toezicht en handhaving  
 

Team Toezicht Cambio p.m. 

*)    de kosten voor de gemeente (projectleiding) bedragen € 10.000 voor alle businesscases 
tezamen 
**)   excl. acties op scholen (valt binnen regulier contract Cambio/DSF) 
NB: De door Cambio geraamde kosten zijn exclusief kosten van communicatie (flyers en 
adverteren). 
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Het op te stellen plan van aanpak voor grofvuil kan leiden tot een aanvullende 
kostenraming.  
 
Het komende half jaar zullen gemeente, Cambio en Raster in een aantal overleggen 

een concreet plan van aanpak maken en op basis daarvan acties en eventuele 

aanvullende kostenramingen opstellen. De gemeente neemt het initiatief om tot het plan 

van aanpak te komen, daarna is er mogelijk een andere actiehouder. 
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Bijlagen bij fase 4: implementatie en monitoring 

STAP 8: CONSEQUENTIES VOOR GEMEENTELIJKE ORGANISATIE 

 

8.1. Voorbeeld uitvoeringsprotocol faciliterende regierol 

algemeen 

Het uitvoeringsprotocol heeft betrekking op de volgende onderwerpen:   

 Het ondersteunen van incidentele inwonersinitiatieven op het gebied van zwerfafval. 

 Het stimuleren van ondernemers met betrekking tot het voorkomen en opruimen van 

zwerfafval. 

 Het stimuleren en ondersteunen van scholen met betrekking tot zwerfafvalprojecten. 

 Het verzorgen van de communicatie met betrekking tot zwerfafvalactiviteiten. 

ondersteunen incidentele inwonersinitiatieven 

Spontane inwonersinitiatieven worden persoonlijk, telefonisch of via de mail door de 

initiatiefnemers aangemeld bij de beleidsmedewerker Milieu. Ook bestaat de 

mogelijkheid om via de link op de gemeentelijke website aan te melden. Voor de 

aanmelding kan een aanmeldingsformulier worden gebruikt. 

 

De stappen zijn als volgt: 

1. Inwoners (en anderen) vullen het aanmeldingsformulier (digitaal) in via de link op de 

gemeentelijke website. 

2. De beleidsmedewerker Milieu stelt na de aanmelding de betreffende 

dorpscoördinator van de actie op de hoogte. De dorpscoördinator kan mogelijk 

relevante aanvullende informatie geven over de initiatiefnemers en het gebied. De 

uitwisseling kan per e-mail plaatsvinden. 

3. De beleidsmedewerker Milieu overlegt met Wijkbeheer, waarbij de benodigde inzet 

wordt afgestemd. 

4. De beleidsmedewerker Milieu voert vervolgens met de initiatiefnemers een gesprek 

(eventueel telefonisch of digitaal) over de activiteiten en de ondersteunende rol van 

de gemeente. Dit leidt tot concrete afspraken die aan het aanmeldingsformulier 

worden toegevoegd. 

5. Wijkbeheer draagt zorg voor de technische ondersteuning (hulpmiddelen) en het 

regelen van de afvoer van het verzamelde zwerfafval.  

6. Wijkbeheer levert de benodigde hulpmiddelen aan de initiatiefnemers. 

7. Wijkbeheer draagt op de betreffende dag zorg voor de afvoer van het zwerfafval en 

neemt de verstrekte hulpmiddelen weer in. 

 

De minimaal benodigde tijdsperiode voor dit proces is als volgt: 
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Activiteit week 

1.  Melding initiatief via aanmeldingsformulier 1 

2.  Informeren dorpscoördinatoren  door beleidsmedewerker Milieu 1 

3.  Overleg met Wijkbeheer en afstemmen inzet 1 

4.  Gesprek met initiatiefnemers  door beleidsmedewerker Milieu 2 

5.  Zorgdragen voor technische ondersteuning en afvoer  

     zwerfafval door Wijkbeheer 

2 

6.  Leveren hulpmiddelen aan initiatiefnemers (Wijkbeheer) 3 

7.   Inzamelen zwerfafval (Wijkbeheer) 4 

 

De doorlooptijd bedraagt dus circa 4 weken. 

 

Als sprake is van periodieke acties van inwoners, ondernemers, scholen of 

verenigingen, is alleen stap 6 aan de orde. De data van de periodieke activiteiten 

dienen op het aanmeldingsformulier te worden ingevuld. 

Naast reageren op inwonersinitiatieven kan de beleidsmedewerker Milieu en/of 

Wijkbeheer ook dergelijke initiatieven stimuleren, bijvoorbeeld in wijken waar veel 

zwerfafval aanwezig is. In dat geval neemt de beleidsmedewerker Milieu contact op met 

de betreffende dorpscoördinator om zich een beeld te vormen van de situatie en de 

achtergronden en de NAW gegevens van een eventuele sleutelfiguur/contactpersoon in 

de wijk. 

Vervolgens neemt de beleidsmedewerker Milieu het initiatief voor een gesprek met de 

betreffende sleutelfiguur/contactpersoon, waaraan eventueel ook vertegenwoordigers 

van andere organisaties deel kunnen nemen, zoals het welzijnswerk, de wijkagent of de 

woningcorporatie. Zo nodig wordt een bijeenkomst van het dorpsteam hiervoor gebruikt. 

organiseren jaarlijkse opschoondag 

1. De beleidsmedewerker Milieu plaatst op de gemeentelijke website, in wijkkranten, 

via de social media, enz. een oproep voor vrijwilligers om mee te doen aan de 

landelijke opschoondag (in maart). Daarbij wordt tevens aangegeven hoe 

deelnemers zich kunnen aanmelden (telefonisch, e-mail, of link op de website). 

2. De dorpscoördinatoren brengen de voorgenomen acties onder de aandacht in de 

dorpsteambijeenkomsten met het verzoek wijkverenigingen, inwoners, 

ondernemers(organisaties), scholen en sportverenigingen te benaderen mee te 

doen aan de acties. 

3. De beleidsmedewerker Milieu benadert daarnaast direct wijkverenigingen, 

ondernemers, scholen en sportverenigingen met een uitnodigende mail om mee te 

doen aan de actie en (bijvoorbeeld) hun eigen omgeving schoon te maken. 
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4. Personen en organisaties kunnen zich aanmelden via een speciale link op de 

gemeentelijke website. De beleidsmedewerker Milieu verwerkt de aanmeldingen in 

een lijst. 

5. De beleidsmedewerker Milieu meldt de jaarlijkse opschoonactie aan bij Gemeente 

Schoon en bestelt op basis van het aantal aanmeldingen technische hulpmiddelen 

(prikkers, enz.), flyers en ander promotiemateriaal. 

6. De beleidsmedewerker Milieu gaat na of en welke mogelijkheden er zijn om de 

acties een feestelijk tintje te geven (bijvoorbeeld buurtbarbecue, straatfestival, 

wedstrijd voor scholen, enz.), regelt hiervoor de financiële middelen en werkt het 

voorstel samen met de betrokkenen in het dorp of de wijk uit. 

7. De beleidsmedewerker Milieu belegt met belangstellenden voor de acties één of 

twee bijeenkomsten om de acties verder uit te werken en voor te bereiden. Het gaat 

hierbij zowel om de technisch uitvoerende aspecten als om de acties een feestelijk 

tintje te geven. 

8. Naar aanleiding van de bijeenkomst stelt de beleidsmedewerker Milieu een 

draaiboek op voor de betreffende dagen. Dit draaiboek kan (met aanpassingen) 

uiteraard ook in de daarop volgende jaren worden gebruikt. 

  De beleidsmedewerker Milieu overlegt met de verantwoordelijke wethouder en  

verzoekt één of meer leden van het college van B&W de jaarlijkse 

opschoonactie/bladkorfactie feestelijk te openen. 

9. Rond de jaarlijkse opschoonactie wordt in samenwerking met de afdeling 

Communicatie door de beleidsmedewerker Milieu een communicatiestrategie 

ontwikkeld, waarbij het gaat om berichten op de gemeentelijke website en in de 

pers, het gebruik van social media en het zorgdragen voor een fotograaf en pers op 

de betreffende dag zelf. 

10. De beleidsmedewerker Milieu regelt met de afdeling Wijkbeheer de afvoer van het 

verzamelde zwerfafval.  

11. Wijkbeheer draagt op de betreffende dag zorg voor de afvoer van het zwerfafval. 

12. Na afloop van de acties wordt door de beleidsmedewerker Milieu samen met de 

medewerker van Wijkbeheer een evaluatie uitgevoerd met aanbevelingen voor de 

acties in het daaropvolgende jaar. 
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Activiteit jaarlijkse 

opschoondag 

1.  Oproep om mee te doen aan actie (gemeentelijke  

     website, in wijkkranten, social media) 

medio januari 

2.  Informeren dorpsteams door dorpscoördinatoren   medio januari 

3.  Benaderen wijkverenigingen, ondernemers,  

     scholen en sportverenigingen via mail  

medio januari 

4.  Ontwikkelen link op gemeentelijke website voor  

     aanmelding en verwerken aanmelding 

medio januari 

5.  Aanmelden jaarlijkse opschoondag bij Gemeente  

          Schoon en bestellen hulpmiddelen en informatie materiaal 

begin februari 

6.  Voorbereiden festiviteiten en regelen budget begin februari 

7.  Eén of twee bijeenkomsten met belangstellenden tweede helft 

februari 

8.  Opstellen draaiboek tweede helft 

februari 

9.  Overleg met wethouder en verzoek aan collegelid  

     om actie te openen 

februari 

10. Ontwikkelen en uitvoeren communciatiestrategie februari 

11. Regelen afvoer zwerfafval (Wijkbeheer) begin maart 

12. Inzamelen zwerfafval (Wijkbeheer) datum 

opschoondag 

(medio maart) 

13. Inzamelen zwerfafval (Wijkbeheer) eind maart 

stimuleren ondernemers 

Dit onderdeel houdt in dat de beleidsmedewerker Milieu en de medewerker van 

Wijkbeheer periodiek dan wel ad hoc overleggen met ondernemersverenigingen of 

individuele ondernemers over het schoonhouden van winkelstraten, knelpunten daarbij 

en de eigen verantwoordelijkheid van ondernemers. 

stimuleren en ondersteunen scholen 

Dit onderdeel houdt in dat de beleidsmedewerker Milieu en de medewerker van 

Wijkbeheer periodiek dan wel met scholen voor basis- en voortgezet onderwijs 

overleggen over het schoonhouden van schoolterreinen en de directe omgeving van de 

scholen, knelpunten daarbij en de eigen verantwoordelijkheid van scholen. De 

basisscholen nemen soms zelf contact op met de gemeente, maar de gemeente moet 

in andere gevallen de basisscholen benaderen. Dat laatste geldt ook voor alle 

middelbare scholen. 
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Daarnaast is de beleidsmedewerker Milieu verantwoordelijk voor het voorbereiden en 

uitvoeren van de lesprogramma’s voor de basisscholen en de daaruit voortvloeiende 
activiteiten. 

Tot slot kan de beleidsmedewerker Milieu de middelbare scholen ondersteunen bij het 

opzetten van maatschappelijke stages (voor zover deze in de toekomst nog zullen 

plaatsvinden). 

 

Voor de opschoonacties gaat het om de volgende stappen: 

1. Scholen vullen het aanmeldingsformulier (digitaal) in via de link op de gemeentelijke 

website. 

2. De beleidsmedewerker Milieu stelt na de aanmelding de betreffende 

dorpscoördinator via de e-mail van de actie op de hoogte.  

3. De beleidsmedewerker Milieu overlegt met Wijkbeheer, waarbij de benodigde inzet 

wordt afgestemd. 

4. De beleidsmedewerker Milieu voert vervolgens met de school een gesprek 

(eventueel telefonisch of digitaal) over de activiteiten en de ondersteunende rol van 

de gemeente. Dit leidt tot concrete afspraken die aan het aanmeldingsformulier 

worden toegevoegd. 

5. Wijkbeheer draagt zorg voor de technische ondersteuning (hulpmiddelen) en het 

regelen van de afvoer van het verzamelde zwerfafval.  

6. Wijkbeheer levert de benodigde hulpmiddelen aan de initiatiefnemers. 

7. Wijkbeheer draagt op de betreffende dag zorg voor de afvoer van het zwerfafval en 

neemt de verstrekte hulpmiddelen weer in. 

 

De minimaal benodigde tijdsperiode voor dit proces is als volgt: 

 

Activiteit week 

1.  Melding initiatief via aanmeldingsformulier 1 

2.  Informeren dorpscoördinatoren  door beleidsmedewerker Milieu 1 

3.  Overleg met Wijkbeheer en afstemmen inzet 1 

4.  Gesprek met school door beleidsmedewerker Milieu 2 

5.  Zorgdragen voor technische ondersteuning en afvoer  

     zwerfafval door Wijkbeheer 

2 

6.  Leveren hulpmiddelen aan school (Wijkbeheer) 3 

7.  Inzamelen zwerfafval (Wijkbeheer) 4 

 

De doorlooptijd bedraagt dus circa 4 weken. 
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verzorgen communicatie 

Het gaat hierbij om het verzorgen van alle voorkomende vormen van communicatie, 

zowel binnen als buiten de eerder genoemde acties. Bij dat laatste kan worden gedacht 

aan het periodiek opnemen van informatie over (zwerf-)afval op de gemeentelijke 

website en het verzorgen van Facebook berichten en Twitter accounts. 

Een en ander vindt in overleg plaats met de algemene communicatieadviseur. 

 

 
8.2. Voorbeeld capaciteitsraming faciliterende regierol 

 

Activiteit milieu-

ambtenaar  

Wijkbeheer dorpscoördin

a-toren 

ondersteunen initiatieven inwoners 

ontwikkelen/signaleren, overleg intern 20 10 10 

voorbereidende gesprekken met 
inwoners    

interne afstemming 10 20 10 

zorg voor technische ondersteuning  40  

afvoer afval  20  

organiseren jaarlijkse opschoondag (voorjaar) 

interne voorbereiding 20 10  

contact Gemeente Schoon over 
toezenden materiaal 2   

benaderen organisaties en overleg 10   

externe contacten media 4   

technische ondersteuning 6 20  

afvoer afval  10  

evaluatie 5 2  

interne voorbereiding 20 10  

totaal inwonersondersteuning 77 132 20 

stimuleren en ondersteunen ondernemers 

periodiek contact met ondernemers 10 5 5 

stimuleren en ondersteunen scholen  

voorlichting scholen 50 40  

ondersteunen acties 10 20  

verzorgen periodieke communicatie via 
website, schriftelijke media en social 
media 30 5  

totaal inwonersondersteuning 100 70 5 

totaal generaal 177 202 25 
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8.3. Communicatie met de burger 
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STAP 9: ONTWIKKELING INSTRUMENTARIUM 

 

Voorbeeld afspraken tussen bewoners, ondernemers en scholen met de 

gemeente   

 

a. Bewoners (adoptieovereenkomst gemeente Sliedrecht) 
 

ADOPTIEOVEREENKOMST  

Hierbij komt ondergetekende:  

Naam :  

Adres :  

Postcode :  

Telefoon :  

met de afdeling Plantsoenen en Reiniging van de gemeente Sliedrecht overeen om een 

afvalbak te adopteren. Bij deze overeenkomst zijn de aan ommezijde vermelde 

spelregels van toepassing. Het betreft de afvalbak op de locatie.  

 

Handtekening adoptant:  

 

SPELREGELS  

1. Adoptant leegt de hem/haar toegewezen afvalbak minimaal 1 keer per week in de 

eigen grijze minicontainer of in één van de cocons voor het restafval.  

2. Adoptant ontvangt een paar werkhandschoenen.  

3. Adoptant ontvangt de bijpassende sleutel voor het openen en sluiten van de 

afvalbak. Bij verlies of vermissing van de sleutel meldt de adoptant dit terstond bij de 

afdeling Plantsoenen en Reiniging, tel. 111111.  

4. De afdeling Plantsoenen en Reiniging zal er in geval van vernieling of vermissing 

van de bak voor zorgen dat de reparatie dan wel vervanging van de afvalbak 

plaatsvindt.  
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5. Adoptant zorgt in geval van tijdelijke afwezigheid (wegens bijvoorbeeld vakantie of 

ziekte) zelf voor een plaatsvervang(st)er die de adoptie van de bak dan tijdelijk van 

adoptant overneemt.  

6. Indien de adoptant de afvalbak definitief niet meer kan of wil onderhouden meldt 

hij/zij dit schriftelijk aan de gemeente Sliedrecht, afdeling Plantsoenen en Reiniging, 

Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht.  

In dat geval neemt adoptant op zich om een vervang(st)er te vinden. Naam en adres 

van deze vervangster moeten worden vermeld in de brief. Mocht het onverhoopt niet 

lukken om een plaatsvervangster te vinden moet hiervan melding worden gedaan. 

 

 

b. Ondernemers (gemeente Zaanstad) 
 

Stichting Binnenstadsmanagement Zaandam, te dezen vertegenwoordigd door de 

voorzitter van de Stichting, de heer F. Wittenberg, hierna te noemen 'SBZ'; 

Gemeente Zaanstad, te dezen vertegenwoordigd door wethouder mevrouw L. Vissers-

Koopman, hierna te noemen 'de gemeente'; 

Hierna gezamenlijk te noemen ‘Partijen’; 

Overwegende dat: 

1. Met de realisering van het Inverdan project en de herinrichting van de openbare 

ruimte van het centrum in de afgelopen periode veel geïnvesteerd is door partijen 

om het gebied tot een aantrekkelijk en gastvrij gebied te maken, dat fungeert als het 

kloppend winkel- en uitgaansgebied voor de Zaanstreek; 

 

2. Een schoon, heel en veilig gebied een absolute voorwaarde is om bezoekers aan te 

trekken en te behouden in het gebied; 

 

3. Partijen tevreden zijn over het niveau van schoon houden en dat de inzet is om dit 

niveau de komende jaren in stand te houden;  

 

4. Er een gezamenlijke verantwoordelijkheid ligt bij de gemeente en de ondernemers in 

het centrum van Zaandam voor het schoon en attractief houden van het gebied; 

 

5. Partijen zich realiseren dat uitsluitend een goede onderlinge samenwerking leidt tot 

het beoogde resultaat, zodat partijen afspraken met elkaar willen maken om een 

schoon en gastvrij gebied te borgen; 

 

https://www.zaanstad.nl/mozard/mozardsta


 
 

. 

                       59 

6. Onder het centrum van Zaandam in dit convenant wordt verstaan het gebied, als 

volgt begrensd: 

 Noordkant: Stationsstraat en de Westzijde tot aan de Kolkbaai 

 Oostkant: de Zaan en de Wilhelminasluis 

 Zuidkant: Nicolaasstraat (inclusief Zaantheater) en Czaar Peterstraat 

 Westkant: spoorlijn Amsterdam – Alkmaar 

 
Komen het volgende overeen: 

 

1. Als het gaat om de in dit convenant geregelde zaken, is SBZ voor de gemeente het 

centrale aanspreekpunt en de wijkmanager centrum voor SBZ of de afzonderlijke 

ondernemers (-organisaties); 

 

2. SBZ en de gemeente overleggen ten minste twee keer per jaar over het onderhoud 

en beheer van de openbare ruimte in het centrum en de kwaliteit en uitstraling van 

het gebied. 

 

3. De gemeente waarborgt in het centrum schoonheidsgraad B, gemeten volgens de 

CROW-methodiek en monitort dit periodiek. Door een gezamenlijke inspanning 

wordt gestreefd naar schoonheidsgraad A. 

 

4. De ondernemers zijn verantwoordelijk voor het schoonhouden van de openbare 

ruimte (stoep, straat, enz.) in een straal rond 25 meter rond hun pand dan wel tot 

aan de grens van het gebied dat door de aanpalende ondernemers dient te worden 

schoongehouden of dat onder directe verantwoordelijkheid van de gemeente valt 

(zoals grachten). Het gaat daarbij niet alleen om de hoofdwinkelstraten, maar ook 

om de zijstraten en achterterreinen. Als sprake is van elkaar overlappende gebieden 

waarvoor twee of meer ondernemers verantwoordelijk zijn, ligt de grens van het door 

elke ondernemer schoon te houden gebied op de middenas van het overlappende 

gebied. SBZ zal zich inspannen om deze verantwoordelijkheid voor schoonhouden 

van de openbare ruimte in een straal rond 25 meter bij de ondernemers te borgen. 

 

5. De gemeente is verantwoordelijk voor het schoonhouden van de openbare ruimte, 

die niet onder de hierboven genoemde verantwoordelijkheid van de ondernemers 

valt, zoals de gracht ter plaatse van de Gedempte Gracht en het Ankersmidplein.  

 

6. SBZ  zal zich inspannen om bij de horecaondernemers extra te benadrukken dat er 

goede asbakken  komen vóór elke horecaonderneming. Deze asbakken moeten een 

aanvulling zijn op de tafelasbakken en vooral gericht zijn op klanten die staand 

buiten roken. De asbakken moeten qua vormgeving voldoen aan de in bijlage 1 

opgenomen model. 
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7. Aanloog aan de afspraak met de ondernemers in het centrum is de ambulante 

handel verantwoordelijk voor het schoonhouden van de openbare ruimte rondom 

hun kraam of wagen na afloop van de markt. SBZ  zal zich inspannen dat de 

betreffende ondernemers deze afspraak naleven. 

 

8. Wanneer evenementen in het centrum worden gehouden, leveren zowel de 

gemeente als de ondernemers een extra inspanning om het centrum schoon te 

houden. Naast het schoonhouden gaat het om een communicatiecampagne via 

posters e.d. en social media gericht op de bezoeker om zwerfafval te voorkomen. 

Een nadere uitwerking vindt per evenement plaats door de organisator van het 

evenement in samenwerking met SBZ en de gemeente. De (beperkte) extra kosten 

worden vanuit het op te richten ondernemersfonds of anderszins gefinancierd. 

 

9. Hoewel de verantwoordelijkheid voor het legen van de prullenbakken in het 

openbare gebied van het centrum bij de gemeente ligt, wordt aan de ondernemers 

gevraagd de prullenbakken in de directe nabijheid van hun winkel of bedrijf (dat wil 

zeggen op minder dan 25m afstand van de toegang tot de winkel of het bedrijf) te 

legen indien deze vol zijn, teneinde zwerfafval te voorkomen.  

 

10. Ondernemers die op straatniveau snacks, broodjes, frisdrank e.d. verkopen worden 

in de gelegenheid gesteld om in de directe nabijheid van hun onderneming extra 

prullenbakken te plaatsen volgens een door de gemeente goedgekeurd ontwerp in 

casu de zg. Nederlands Schoonbak. Zij hoeven hiervoor geen precariorechten te 

betalen. Het legen van deze prullenbakken is een verantwoordelijkheid van de 

betreffende ondernemers. De prullenbakken mogen alleen gedurende openingstijd 

van de onderneming worden geplaatst in de openbare ruimte. 

 

11. Ondernemers zullen zo min mogelijk verpakkingen (waaronder papieren of plastic 

zakken) aan hun klanten verstrekken, bijvoorbeeld door bij de kassa’s te vragen of 
de klant de verpakking wil in plaats van deze automatisch te verstrekken. Filialen 

van grootwinkelbedrijven die hierover niet zelfstandig mogen beslissen, leggen dit 

punt voor aan hun hoofdkantoor. 

 

12. Ondernemers zijn verantwoordelijk voor een goede uitstraling van hun panden en 

achterterreinen. Het gaat daarbij om het zo snel mogelijk verwijderen van graffiti op 

het eigen pand en andere vormen van vervuiling en herstellen van vernielingen op, 

aan of rondom het pand.  

 

13. De gemeente is verantwoordelijk voor een goede uitstraling van de openbare ruimte 

(winkelstraten, grachten, enz.). Zij zal daartoe foutief geplaatste fietsen en graffiti 

verwijderen en vernielingen herstellen.  
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14. Gezien de bereidheid van de ondernemers een bijdrage te leveren aan een blijvend 

schoon Stadshart, zal de gemeente zich samen met SBZ inspannen om het centrum 

beter in de regio te promoten en het aantal activiteiten in het centrum te vergroten 

gezien de toenemende betekenis van het recreatief winkelen.  

Dit convenant gaat uit van een serieuze inspanningsverplichting van alle partijen en 

houdt rekening met de bereidwilligheid van betrokken ondernemers. De afspraken 

neergelegd in dit convenant zijn echter niet vrijblijvend. Partijen zullen elkaar dan ook 

steeds op hun verantwoordelijkheden moeten kunnen aanspreken. 

Aldus overeengekomen en getekend te Zaandam op 2 oktober 2013, 

 

Stichting Binnenstadsmanagement Zaandam,   Gemeente Zaanstad, 

 

 

namens deze F. Wittenberg        namens deze L. Vissers-Koopman 

 

 

 

c. Scholen (willekeurige gemeente) 
 

 

Partijen 

De XXX school en gemeente YYY, hierna te noemen ‘de school’ respectievelijk ‘de 
gemeente’, en ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: 

 

……….. (naam) 
……….. (naam) 
 

Overwegende dat beide partijen gezamenlijk verantwoordelijkheid willen nemen voor de 

kwaliteit van de schoolomgeving en beide partijen belang hebben bij de bewustwording 

van de school en zijn leerlingen met betrekking tot hun j verantwoordelijkheid voor de 

leefomgeving, komen het volgende overeen: 

  

1. Doelstelling 

De gemeente en de directie van de school zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het 

onderhoud van de schoolomgeving. De scholieren leveren daaraan een actieve 
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bijdrage, zodat zij zich bewust worden c.q. mede verantwoordelijk gaan voelen voor de 

kwaliteit van de directe schoolomgeving. 

 

2. Projectduur en voortgang 

Het convenant zal worden afgesloten voor de duur van 1 jaar. De partners zullen voor 

het einde van de loopduur een evaluatie houden, waarbij onder meer de mogelijkheid 

tot verlenging van het project zal worden besproken. Indien nodig kunnen  de partners 

tussentijds overleg plegen. Het initiatief hiertoe kan door beide partners worden 

genomen. 

 

3. Taken en verantwoordelijkheden 

 

School: 

 draagt zorg voor het wekelijks schoonhouden en onderhoud en beheer van het 

eigen schoolplein; 

 draagt mede zorg voor het  aanliggende terrein, te weten het Tolhuisplein, d.m.v. 

een maandelijkse opschoonactie, waarbij: 

o een prikactie wordt uitgevoerd,  

o een veegactie wordt uitgevoerd, 

o prullenbakken worden geleegd;   

 draagt zorg voor de goede begeleiding tijdens bovenstaande werkzaamheden; 

 spant zich in om in samenspraak met de leerlingen te voorkomen dat op de 

genoemde terreinen en elders door de leerlingen veroorzaakt zwerfafval ontstaat; 

 doet actief mee aan het aanbod, dat door het NME i.h.k.v. milieueducatie wordt 

gegeven; 

 meldt vroegtijdig kleine schades, zowel op als in de directe omgeving van het 

schoolplein een en ander ter voorkoming van erger. 

 

De gemeente (wijkbeheer): 

 levert de benodigde gereedschappen (knijpers, bezems, handschoenen, ringen, 

vuilniszakken); 

 adviseert en instrueert met betrekking tot de schoonmaakwerkzaamheden;  

 doet een aanbod voor educatieve activiteiten namens of via de NME; 

 draagt zorg voor een schema t.b.v. schoonmaakactiviteiten (eventueel opnemen  in 

bijlage bij convenant); 

 draagt indien nodig zorg voor het eenmaal per 8 weken machinaal vegen van het 

schoolplein en het aanliggend terrein; 

 repareert kleine schades op het schoolplein en aanliggend terrein; 

 levert en plaatst eenmalig een adoptatiebord op het aanliggend terrein met daarop 

de vermelding van de naam van de school; 
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 blijft verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van het aanliggend terrein 

buiten de door de school te verrichten werkzaamheden. 

 

4. Tegenprestatie gemeente 

Als tegenprestatie voor de door de school geleverde inspanningen, die naar de mening 

van de gemeente hebben geleid tot een daadwerkelijke schonere omgeving van de 

school, zal de gemeente: 

 aaaaaaaaaaa; 

 bbbbbbbbbb. 

(Materiële of immateriële tegenprestatie nader uit te werken door de gemeente en de 

school). 

 

5. Inwerkingtreding: 

Het convenant treedt in werking op ……. (datum) en loopt derhalve af op ……. (datum). 
  

6. Ondertekening 

 

Getekend op: ……. (datum) 
 

XXX school,            Gemeente YYY, 

 

……….. (naam)           …………… (naam) 
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STAP 10: MONITORING EN BIJSTURING 

 

Voorbeeld overzicht gegevens ten behoeve van  monitoring en evaluatie  

De te verzamelen gegevens zijn uiteraard afhankelijk van de nadere uitwerking van de 

betreffende projecten en eventueel gemaakte afspraken met bewoners, ondernemers, 

scholen of verenigingen. In ieder geval kan gedacht worden aan de volgende  

indicatoren: 

 

Input 

 Inzet in fte per jaar voor de gemeentelijke capaciteit ten behoeve zwerfafvalacties en 

dergelijke. 

 Beschikbare budget per jaar voor de betreffende acties en het totale budget voor het 

schoonhouden van het betreffende gebied. 

Throughput 

 Wijze waarop de samenwerking tussen de bewoners, ondernemers e.d. en de 

gemeente is vormgegeven en daadwerkelijk verloopt (zo mogelijk specifiek voor het 

project op basis van oordelen van de gemeente en de andere betrokkeken). 

 Wijze waarop de communicatie is vormgegeven en verloopt: website, social media, 

geschreven pers, flyers, fysieke bijeenkomsten, enz. 

Output 

 Voortgang activiteiten gericht op versterking van de bewonersparticipatie met 

betrekking tot de zwerfafvalprojecten. 

 Voortgang activiteiten binnen de gemeentelijke organisatie om het gewenste 

regiemodel vorm te geven 

 Door c.q. in opdracht van de gemeente geleverde inspanning om de wijk schoon, 

heel en veilig te houden. 

Outcome 

N.B.: onderstaande gegevens uit te splitsen naar afzonderlijke deelgebieden/projecten 

a. Versterking bewonersparticipatie 

 Aantal aanwezige bewoners per keer/ per jaar bij buurtbijeenkomsten gericht op 

schoon, heel en veilig. 

 Aantal bewoners per jaar dat individueel langskomt bij de gemeente (gemeentehuis 

of  vertegenwoordiging van de gemeente in de buurt/wijk) over onderwerpen m.b.t. 

schoon, heel en veilig. 

 Aantal voorstellen van bewoners per jaar voor verbetering van de leefbaarheid, met 

name schoon, heel en veilig. 
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 Aantal bewoners per jaar dat meedoet aan opschoonacties (eventueel nader te 

specificeren naar doelgroepen, b.v. jong/oud). 

 Oordeel bewoners over samenwerking met gemeente (enquête) 

b. Een schone wijk 

 Gemeten kwaliteitsniveau schoon, heel en veilig op diverse locaties in de wijk 

(CROW). 

 Aantal meldingen bijplaatsingen. 

 Aantal meldingen dumping. 

 Gemeten volheid prullenbakken. 

c. Een leefbare wijk (Veiligheidsmonitor) 

 Oordeel bewoners over schoon, heel en veilig op de verschillende locaties 

 Aantal aangiften en incidenten/1.000 inwoners (INP codes) 

 Gevoel van (on-)veiligheid van bewoners in de wijk. 

 Algemeen oordeel bewoners over leefbaarheid in de wijk. 

 

NB: onderdeel c. is met name van belang om na te kunnen gaan of vergroting van de 

bewonersparticipatie en een schonere wijk ook bijdragen aan een positiever beeld van 

de bewoners over de leefbaarheid in de wijk. 

 


