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Indische  buurt  Ede	
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Aanname:    
Er  is  meer  initiatief  en  daadkracht  in  de  samenleving  
dan  wij  als  gemeente  nu  aanboren.    
  
Vraag:    
Wat  kunnen  we  anders  doen  om  dat  beter  in  te  ze>en?  
    
Voorbeelden,  2  sporen:  
a.  Hoe  verhouden  wij  ons  tot  burgerinitiatieven?  
b.  Hoe  brengen  wij  de  nulde  lijn  organisaties  in  stelling?  
	

De  boodschap…	



  
  
  

 
 
 

Twee  sporen  
	

A.  De  wijze  waarop  wij  ons  willen  verhouden  tot  
burgerinitiatieven,  zoals  de  Indische  buurt	

B.  De  wijze  waarop  wij  de  nulde  lijn  organisaties  	
	in  stelling  brengen	



Gouden  gemeente 



Gas  geven,  niet  sturen!	
Gas  geven  staat  voor:	

-‐‑  het  opruimen  van  hindernissen  	
	die  burgerinitiatieven  belemmeren	
-‐‑  het  bieden  van  randvoorwaarden  die  helpen	
-‐‑  niet  beperken  maar  stimuleren	

	
Niet  sturen  staat  voor:	

-‐‑  vertrouwen  geven	
-‐‑  samen  richting  verkennen	
-‐‑  fouten  maken  mag	



HOE  krijgt    
  

‘Gas  geven,  niet  sturen’    
  

in    de  praktijk  vorm?		



StijGeidsnelheid…	  
 



StijGeidsnelheid	

-‐‑  Schrijf  uw  voorstel  eerst  maar  uit,  dan  gaan  we  praten.	
-‐‑  Dit  jaar  kan  het  niet  meer  mee  in  de  begroting.	
-‐‑  Als  ik  zou  doen  wat  u  wilt,  dan  moet  ik  dat  in  alle  

wijken  doen…  en  dat  kan  niet.	
	



Vertrouwen	



En  doen  we  dat  echt?    
En  hoe  ver  gaan  we  daar  dan  in?	

Maak  de  burger  meester 







	
-‐‑  Maatschappelijk  oplossend  vermogen	
	
-‐‑  Maatschappelijke  sturing	

Tussenfunctie	



Leren  Onderweg  
	



Wat  is  onze  inzet  in  Ede?	
-‐‑  Wij  willen  grenzen  verkennen  van	
	bewonersinitiatieven.  	
-‐‑  Op  het  speelveld  van  de  tussenfunctie  zijn  onze	
	professionals  gelijkwaardige  deelnemers.  	
-‐‑  De  nulde  lijn  organisaties  zijn  niet  primair  aanbieder	
	van  activiteiten.  	
-‐‑  De  nulde  lijn  is  wel  primair  ondersteunend,  faciliterend  

en  flankerend.	
	De  organisatie  en  bekostiging  zijn  daarvan  afgeleid.  	
-‐‑  Wij  verwachten  van  onze  professionals  dat  zij	
	initiatieven  stimuleren.  Niet  invullen  maar  aanvullen.	
	



De  kern  van  het  betoog  
	

-‐‑  Verken  grenzen  van  burgerinitiatief  en  maatschappelijke  
sturing.  	

-‐‑  Leer  onderweg.  Fouten  maken  mag.	
-‐‑  Vul  initiatieven  niet  in,  maar  aan.  	
-‐‑  Nabij  is  beter.	
-‐‑  Vermijd  stijReidsnelheid,  voeg  vertrouwen  toe.	
-‐‑  Creëer  een  speelveld  waar  maatschappelijke  sturing  

vorm  krijgt  EN  handel  daarnaar.    	
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Ede  is  onderweg!	


