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Voorwoord

De ene inwoner van een gemeente is blij te worden vertegenwoordigd door een 
politieke partij en haar raadsleden. De andere inwoner wil ook zelf meedoen en 
invloed hebben op belangrijke onderwerpen voor de gemeenschap. In de huidige 
tijd zijn beide relevant. Bovendien, zelf meedoen kan tegenwoordig op heel veel 
verschillende manieren. Hierdoor vindt een continue stroom plaats van informeren, 
uitwisselen, elkaar beïnvloeden, rekening met elkaar houden, positie zoeken en 
overeenstemming vinden. 

Als raadsleden willen wij enige lijn in deze stroom brengen, zodat er houvast is voor 
iedereen en iedereen een waardevolle bijdrage kan leveren aan de samenleving. 
Omdat wij dit belangrijk vinden, heeft de gemeenteraad van Rhenen een participa-
tiestatuut gemaakt. Het participatiestatuut, aangenomen door de raad op 6 maart 
2018, is te vinden op bladzijde 46-49 van deze publicatie.

Het participatiestatuut regelt de onderlinge verhoudingen tussen raad en samen-
leving, en tussen raad en college van burgemeester en wethouders/ambtelijke 
organisatie. In de kern draait het statuut om het eerst expliciet maken van uitgangs-
punten van beleid en onderdelen van een participatietraject. Dit gebeurt in een 
debat in de raad op basis van een voorstel van het college. Vervolgens, zo regelt het 
statuut, vindt er een proces plaats waarin de inbreng vanuit de samenleving goed 
tot zijn recht komt. Dit proces is goed te volgen voor deelnemers, raad en andere 
belangstellenden. Ten slotte, op basis van de uitkomsten van het participatietraject 
kan iedereen zelfstandig conclusies trekken en vindt in een debat in de raad de 
besluitvorming plaats. 

Op deze wijze expliciet maken wie wanneer welke bijdrage kan leveren, zodat ieders 
inbreng van waarde kan zijn, bekrachtigt voor ons democratische waarden als 
navolgbaar zijn, in de openheid werken, elkaar bevragen, elkaar scherp houden op 
vergeten invalshoeken, verantwoordelijkheid nemen en aan elkaar verantwoording 
afleggen. De bedoeling is om goed met elkaar te kunnen werken aan de onderwer-
pen die ertoe doen voor onze gemeenschap in een sfeer van wederzijds vertrouwen.

Iedereen kan op zijn of haar manier meedoen aan politiek. De gemeenteraad nodigt 
eenieder daartoe uit. Deze publicatie geeft aan waar te beginnen en hoe met de 
hulp van velen mooie resultaten kunnen worden bereikt. De participatietrajecten in 
de gemeente Rhenen van de afgelopen vier jaar geven het goede voorbeeld.   

Namens de gemeenteraad (2014-2018),
in alfabetische volgorde

Nico Drost (Christen Unie)
Hans Hoksbergen (Progressieve Combinatie Rhenen)
Ineke Holierook (PvdA)
Willy Hoorn (D66)
Hans van der Pas (burgemeester)
Hans de Wilt (VVD) 
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Iedereen kan op zijn of haar manier 
meedoen aan politiek.
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1.
Inleiding

Politiek is initiatief nemen
Tot vijftig jaar geleden lieten burgers zich vooral vertegenwoordigen door poli-
tici, maar sinds de acties voor inspraak in de jaren zestig van de vorige eeuw, 
willen velen vaker en vooral gevarieerder meedoen aan lokale politiek dan één 
keer per vier jaar stemmen. Politiek is iets willen bereiken dat in het belang is 
van meer mensen dan de eigen familie. Er zijn vele kwesties die het waard zijn 
om voor in actie te komen. Voorbeelden zijn het verminderen van voedselver-
spilling, het groener maken van wijken, het vergroten van verdraagzaamheid of 
het aantrekkelijker maken van de speelplaats voor de buurtkinderen. Iedereen 
kan zich hier voor inzetten door zelf een initiatief te nemen of bij te dragen aan 
initiatieven van anderen. Politiek is hiermee niet het exclusieve domein van 
politieke partijen en politici. Politiek is van iedereen.  
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Inwoners die initiatief nemen voor een belang dat (een deel van) de gemeente dient, 
kunnen wethouders, raadsleden, ambtenaren en/of professionals uitnodigen om ook 
mee te doen. Maar dit hoeft niet. De vraag is: wie willen meedoen om het initiatief uit 
te laten groeien tot een succes en wie zijn hier beslist voor nodig? De voordelen van 
zelf initiatiefnemer zijn als inwoner(s) in plaats van aangeven dat de overheid het moet 
regelen, is dat de initiatiefnemer invloed heeft op wat er aan de orde wordt gesteld en 
hoe dit gebeurt. Dit maakt minder afhankelijk. Het helpt wel wanneer de lokale over-
heid open staat voor initiatieven vanuit de samenleving en zelf ook initiatief neemt in 
plaats van plannen presenteert. Over dit laatste hieronder meer.   

Eerst ervaren 
In de gemeente Rhenen had het college van burgemeester en wethouders in 2014 ge-
kozen voor waarderend vernieuwen als bestuursstijl. Waarderend vernieuwen biedt 
een manier om met mensen die van elkaar verschillen, tot een resultaat te komen 
dat voor hen en voor anderen nieuw, maar bovenal betekenisvol is. Waarderend ver-
nieuwen laat eenieder in zijn waarde en nodigt steeds uit om samen op te trekken, 
daar waar dit meerwaarde biedt. Het wordt duidelijker wat waarderend vernieuwen 
betekent wanneer het wordt ervaren. Zo is waarderend vernieuwen ook in het col-
legeprogramma gekomen. 

In het najaar van 2013 hadden de toenmalige burgemeester van de gemeente Rhe-
nen en de gemeentesecretaris voorgesteld om waarderend vernieuwen eens uit te 
proberen tijdens een bijeenkomst. Voor de bijeenkomst was een divers gezelschap 
uitgenodigd - inwoners, professionals, raadsleden, ambtenaren. Bovendien was 
een gespreksonderwerp gekozen waar iedereen ervaring mee heeft: hulp bieden of 
ontvangen. Het was ook een actueel onderwerp, want de regering wilde dat burgers 
meer zeggenschap zouden krijgen over hulp en dat burgers ook elkaar meer zouden 
helpen. Maar hoe keken de mensen in de gemeente Rhenen hiernaar en wat ge-
beurde er al waar zij op wilden voortbouwen? Het werd een waarderend en vernieu-
wend gesprek. Deelnemers vertelden over een goede ervaring, er werd naar elkaar 
geluisterd, er werden vragen gesteld uit interesse en er werd van elkaar geleerd. Het 
gesprek bracht energie en zin om actie te ondernemen. 
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In het najaar van 2014 deed het nieuwe college van burgemeester en wethouders 
ervaring op met waarderend vernieuwen. Dit was nadat het eerst tegenover een 
zaal boze inwoners had gestaan. Het gemeentebestuur had een plan gepresen-
teerd met een vaststaande oplossing. Het riep weerstand, een vechthouding en 
niet-in-mijn-achtertuin-of-voortuin-gedrag op. Daarom was het college opnieuw 
begonnen. Dit keer nam het initiatief: het college gaf aan wat het belangrijk vond 
en nodigde anderen uit ook mee te denken en mee te doen. In een gezamenlijke 
zoektocht werd uitgevonden wat kon werken. Initiatieven openen dus het gesprek. 
De initiatiefnemer doet zelf mee aan de zoektocht. De oplossing zal het product 
zijn van het proces. 

Niet gemakkelijk en niet vanzelf, maar het kan wel
Op deze manier politiek actief zijn, is niet voor iedereen even gemakkelijk. Het vergt 
de nodige vaardigheden. De eerste vaardigheid is een initiatief uitnodigend kunnen 
verwoorden, zodat mensen willen meedoen. De tweede vaardigheid is mensen met 
waardering tegemoet kunnen treden, zodat hun inbreng telt. Maar de vaardigheden 
kunnen worden geleerd. Bovendien kunnen wij anderen om hulp vragen wanneer wij 
dit nodig hebben. 

Politieke processen komen ook niet vanzelf tot een goed einde. Er is volharding 
nodig en creativiteit, zodat iedere keer opnieuw naar mogelijkheden kan worden 
gezocht. Want er zullen bezwaren komen en allerlei moeilijkheden worden geopperd. 
Ook zullen er mensen zijn die het beter menen te weten of die het op hun manier 
willen doen in plaats van gezamenlijk naar vormen te zoeken. De verleiding van de 
macht - dominantie, willen overheersen, sterker willen zijn - is ook onderdeel van 
onze democratie en bij politiek hoort ook strijd. Een belangrijke voorwaarde om poli-
tiek in gemeenten succesvol van iedereen te maken, is daarom dat het college, de 
raad en de top van de ambtelijke organisatie er voor gaan staan en blijven staan. 

Het verlangen naar meedoen van de gemeenteraad 
Het college van burgemeester en wethouders ging zo voortvarend te werk met het be-
trekken van de samenleving bij belangrijke onderwerpen voor de gemeente Rhenen 

dat de raad dit waardeerde, maar ook kritisch was op juist zijn rol in deze processen. 
De raad wilde ook vanaf het begin van een proces meedoen in plaats van alleen een 
proces afsluiten met een besluit. Deze is toen zelf nagegaan welke rol hij wilde ver-
vullen in participatietrajecten. Dit leidde tot het participatiestatuut (op blz. 46-49). 
Het statuut verduidelijkt de rol van de raad in participatietrajecten en verbetert deze 
trajecten ook door te bepalen dat inwoners op ten minste twee manieren moeten 
kunnen meedoen en het hele proces voor iedereen inzichtelijk moet zijn. 

Opzet van deze publicatie
Initiatief nemen en het proces laten uitmonden in een gezamenlijk succes, is geen 
gemakkelijke opgave. Maar het gaat om iets dat de moeite waard is en bovendien: 
het is mogelijk. Deze publicatie laat in hoofdstuk 2 zien dat iedereen succesvol initi-
atief kan nemen of dit kan leren. Het belangrijkste is om de ander toe te laten en uit 
te zijn op contact. Van daaruit kan er veel. Dit laatste toont hoofdstuk 3. Hoofdstuk 
4 laat zien hoe van initiatief tot resultaat te komen. Waarderend vernieuwen biedt 
hiervoor een behulpzame grondhouding en methode. Hoofdstuk 5 beschrijft de eer-
ste praktijkervaringen met het participatiestatuut en de lessen die hieruit volgden. 
Wanneer de voortgang in een participatieproces stokt, biedt hoofdstuk 6 vragen om 
verder te komen. Hoofdstuk 7 sluit deze publicatie af en onderstreept nog eens het 
belang van een goede organisatie van democratische processen.

Een tekst voor iedereen
Deze publicatie verhaalt over de mensen in de gemeente Rhenen, maar de beteke-
nis van wat hier gaande is, reikt veel verder. De inhoud is bedoeld voor iedereen in 
Nederland, want politiek is van iedereen. 

Wil je succesvol waarderend vernieuwen? Zorg 
dan dat de raad, het college en de ambtelijke 
top er voor gaan.
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Invloed
Op grond van een succesvolle praktijk, nam de gemeenteraad van Rhenen het 
initiatief om regels op te stellen die garanderen en waarborgen dat inwoners, 
andere belanghebbenden en raadsleden vroegtijdige en substantiële invloed 
hebben op voorstellen van het gemeentebestuur. Een college van burgemeester en 
wethouders doet veel voorstellen met verstrekkende gevolgen voor het leven in de 
gemeente. En hoe deze voorstellen klinken, bepaalt het vervolg. 

Een voorstel dat begint met ‘Ook jongeren zijn welkom in de openbare ruimte; hoe 
kunnen wij dit met elkaar organiseren?’ klinkt uitnodigend. Er is veel ruimte om met 
elkaar te verkennen waar jongeren, ouders, omwonenden, de politie en de jongeren-
werker verschillend prijs op stellen. Samen kan worden uitgevonden wanneer een 
jongerenontmoetingsplaats zou kunnen werken. Zo ontstaan er jongerenontmoe-
tingsplaatsen die voelen als een gedeelde verantwoordelijkheid. Ook het succes of 
falen kan dan worden gedeeld.  

2.
Volop meedoen aan de democratie
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Een initiatief van drie inwoners van Rhenen
Het mooie van deze tijd is dat in gemeenten politiek en initiatief nemen niet zijn 
voorbehouden aan een gemeenteraad of een college van burgemeester en wethou-
ders. Iedereen kan initiatief nemen of bijdragen aan een initiatief van anderen. Een 
voorbeeld zijn drie vrijwilligers die zich al inzetten voor het Noodfonds, de Advies-
raad Sociaal Domein, de Formulierenbrigade en het Inloopparticipatiepunt. Alle-
maal organisaties, die ieder voor zich belangrijk zijn om mensen bij te staan. Maar 
deze drie vrijwilligers wilden meer betekenen, in het bijzonder voor mensen die in 
armoede leven. Want hoezo is dit nodig in ons welvarende land?, zo vroegen zij zich 
hardop af. Voor de gemeente Rhenen namen zij daarop in 2017 het initiatief om een 
conferentie tegen armoede te organiseren.   

De goed bezochte conferentie leidde tot een breed netwerk van vrijwilligers, profes-
sionals, ambtenaren, raadsleden en de wethouder. Dit netwerk tegen armoede komt 
vier keer per jaar voltallig bijeen gedurende twee uur. Tussen de bijeenkomsten in 
vinden mensen elkaar om concrete acties voor te bereiden en uit te voeren. In het 
netwerk wordt kennis en ervaring gedeeld, samen opgetrokken, innovatie tot stand 
gebracht, worden krachten gebundeld en omissies aangepakt. Eenieder brengt in 
wat hij of zij wil en kan. Door het netwerk krijgt armoede nu meer aandacht dan ooit 
in de gemeente Rhenen.        

Een netwerk is een uiting van deze tijd. Tot ongeveer 50 jaar geleden was beleid en 
besluitvorming een zaak van formele instituten: de overheid, de wetenschap en de 
traditionele media. De Staat wist het beter. Nu lopen beïnvloeding en medezeggen-
schap via allerlei wegen, in meer divers verband en variabeler in tijd. Samen weten 
wij het beter.  

Onze mogelijkheden ten volle benutten
In een democratie als die van ons, mogen wij er allemaal zijn, hoe verschillend ook. 
Ieders inbreng telt. Anderzijds, in het grotere geheel nemen wij verschillende posities 
in. Bij iedere positie hoort een bepaalde, vaak tijdelijke verantwoordelijkheid. Zo mag 
een inwoner aangeven wat deze van belang vindt. Een raadslid moet de verschillende 
belangen in ogenschouw nemen. Wanneer het tot besluitvorming in de raad komt, 
moet een raadslid deze belangen meewegen, net als de waarden van zijn of haar 
politieke partij en andere keuzes en kwesties uit het verleden, in het heden en voor 
de toekomst. Een raadslid heeft een grotere verantwoordelijkheid dan een inwoner en 
mag vervolgens ook meer, namelijk hij of zij is één van de zeventien stemmen in de 
gemeenteraad van Rhenen. Echter, weliswaar verschillen onze posities, maar de één 
benut de mogelijkheden van een positie beter dan een ander. De uitnodiging is om 
onze mogelijkheden ten volle te benutten en zo volop mee te doen aan de democratie.   

Een initiatief nemen: zelf iets willen en samen doen   
Een initiatief kan alleen uitgroeien tot iets goeds en moois als vele mensen mee 
willen doen om er een succes van te maken. Daarom vergt initiatief nemen twee 
vaardigheden. Ten eerste, uitnodigend kunnen verwoorden wat belangrijk voor jou 
is. Ten tweede, anderen met waardering tegemoet kunnen treden. 

Een initiatief dat goed is verwoord, geeft richting aan en opent het gesprek. Een 
initiatief begint het liefst met ‘Ik wil…’ of ‘Wij willen…’, geeft vervolgens de waarden 
aan die er voor de initiatiefnemer(s) toe doen, en sluit af met de vraag om mee te 
doen. Bijvoorbeeld namen twee  wethouders begin 2016 het volgende initiatief. “Wij 
willen dat gezinnen die problemen kennen op uiteenlopende gebieden als inkomen, 
het huishouden en veilig opgroeien, sneller duidelijk krijgen hoe deze problemen in 
samenhang kunnen worden aangepakt en wat wij daarin kunnen en zullen beteke-
nen. Wij willen dat gezinnen mogen vertrouwen op adequate en eenduidige antwoor-

Wil je iets van belang bereiken? Geef aan wat 
jij belangrijk vindt en nodig anderen uit dat 
ook te doen.

Wil je meer invloed? Neem zelf initiatief of 
doe mee aan het initiatief van een ander.
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den van de verschillende professionals die deze gezinnen ondersteunen, zodat wij 
hen oprecht verder helpen. Professionals, willen jullie dit met ons oppakken?” De 
wethouders gaven aan waar zij aan hechtten en lieten de nadere invulling en uitwer-
king voornamelijk aan de professionals over. Zo zijn ook de verhoudingen. Echter, de 
wethouders deden zelf ook op momenten mee, net zoals gezinsleden die het betrof, 
vrijwilligers, raadsleden en professionals van maatschappelijke organisaties als de 
woningbouwvereniging en de basisscholen.

De twee wethouders benoemden in positieve zin wat zij wilden. Zij concentreerden 
zich niet op problemen in de samenwerking tussen de drie afzonderlijke teams: 
Werk & Inkomen, Centrum voor Jeugd en Gezin, team WMO dat hulp thuis en zinvolle 
dagbesteding biedt. De drie afzonderlijke teams wisten zelf ook wel dat het vaak 
moeilijk was elkaar goed te verstaan en goed met elkaar af te stemmen en overeen te 
komen wat de beste aanpak voor een gezin in problemen was. Dat hoefden de wet-
houders niet ook nog eens te benoemen. Dit is één belangrijk aspect van elkaar met 
waardering tegemoet treden: je realiseren wat de ander al weet. Een ander aspect is 
het aanspreken van de positieve kant van de professionals: zij hebben natuurlijk hun 
beroepseer en willen vanzelfsprekend het beste voor gezinnen. Bovendien gaven de 
wethouders met hun uitnodiging aan dat zij erop vertrouwden dat de professionals, 
met behulp van de juiste begeleiding, er onderling goed uit zouden komen. Dit bleek 
ook het geval. 

Andersom was er ook waardering voor de twee wethouders. Er werd goed naar hen 
geluisterd; zij mochten blijven aangeven wat zij wilden, ook later tijdens de nadere 
uitwerking. Als initiatiefnemer hadden zij de leiding. Nu hebben wethouders van-
wege hun functie veel te zeggen, maar dit respect valt iedere initiatiefnemer ten deel 
die met waardering tegemoet wordt getreden. Wat hier uit voort kan komen, wordt 
duidelijk in het volgende hoofdstuk.   
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Wanneer wij elkaar met waardering tegemoet treden, kan er zo veel. 
Neem de volgende  voorbeelden uit de gemeente Rhenen. 

Contact en vertrouwen
Op dinsdagavond 13 januari 2015 vond een derde ontmoeting op rij plaats in het 
Oude Raadhuis in de benedenstad van Rhenen. De benedenstad is een buurt van 
Rhenen, gelegen aan de Rijn. Op die dinsdagavond in januari kwamen bijeen: 
inwoners van de benedenstad, de burgemeester, een wethouder, enkele ambtena-
ren en ikzelf als gespreksleider. Na afloop van de bijeenkomst praatte ik na met een 
inwoner van de benedenstad. Hij was huisarts geweest en was lid van de Adviesraad 
Sociaal Domein. 
Hij zei: “Er verandert ontzettend veel voor gemeenten”. 
“Je bedoelt in de zorg?”. Ik dacht aan de decentralisatie van zorg, werk en inkomen 
van Rijk en provincie naar gemeenten per 1 januari 2015. 
“Niet zozeer dat”, was het antwoord, “maar hoe bestuurders contact moeten gaan ma-
ken met inwoners. Ik heb genoten vanavond, omdat onze bestuurders dat hier doen!”

3.
Waardering over en weer leidt tot veel

Elkaar met waardering tegemoet treden? 
Vertrouw erop dat je er samen uitkomt. 



22 23politiek is van iedereen                                    waardering over en weer leidt tot veel                                   

De drie bijeenkomsten in de benedenstad waren een nieuw begin. In september 2014 
waren de burgemeester (openbare orde) en wethouder (jeugd) op het gemeentehuis 
tegenover inwoners komen te staan. Aan het slot van deze bijeenkomst hadden de 
burgemeester en wethouder hun oplossing losgelaten: er zou geen jongerenontmoe-
tingsplek aan de kade van de Rijn komen. Bovendien nodigden zij ter plekke inwoners 
uit om met hen samen het een en ander uit te zoeken. Wat vindt eenieder belangrijk 
voor de leefbaarheid in de benedenstad? Hoe kan er wel een officiële plek voor jonge-
ren worden gecreëerd waar zij welkom zijn en niet worden weggestuurd? Hoe gaan wij 
aan beide gezamenlijk werken? Er volgden dus meerdere bijeenkomsten.  

Tussen de bijeenkomst in september en de bijeenkomsten vanaf oktober zijn ten 
minste acht verschillen aan te wijzen. De verschillen zitten in 
 1. de opstelling van de bestuurders: niet tegenover inwoners, maar naast 
 hen. 
 2. het soort uitnodiging: meedenken en meedoen in plaats van worden 
 geïnformeerd.  
 3. de beginvraag: Wie helpt mee de waarde ‘ook jongeren voelen zich 
 welkom op straat’ in de praktijk te brengen? En niet: Bent u het eens met 
 onze oplossing? 
 4. de mate van invloed op de onderwerpen van gesprek: behalve het onder-
 werp van de gemeente op de agenda, ook de onderwerpen van de inwoners. 
 5. de toon van spreken: geen scherpe, beschuldigende toon van spreken,   
 maar één van oprechte interesse. 
 6. de plaats van bijeenkomen: in de buurt van de mensen die het betreft in   
 plaats van automatisch op het gemeentehuis. 
 7. het aantal bijeenkomsten: samen willen optrekken vergt meerdere bijeen-  
 komsten.   
 8. de resultaten: werkgroepjes van inwoners, ambtenaren en professionals   
 die belangwekkende zaken oppakken, waaronder het organiseren van twee   
 plekken waar jongeren bijzonder welkom zijn. De groepjes blijven tijdens   
 hun werk in gesprek met burgemeester en wethouder. 
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Door op meerdere punten bewust anders te beginnen, werd het mogelijk om met 
elkaar in contact te komen als burger en bestuurder. In contact schuilt de belofte van 
vertrouwen en wederkerigheid. Waar er vertrouwen is tussen burgers en hun over-
heid, zijn de inwoners gelukkiger. 

Opnieuw beginnen loont
Opnieuw beginnen vergt moed. Het betekent dat wij meer van onszelf en anderen 
durven te verwachten. Wij vertrouwen erop dat wij tot beter in staat zijn. Behalve met 
de jongerenontmoetingsplaatsen, werd opnieuw begonnen met de ontwikkeling van 
het Museumkwartier dat ook is gelegen in de benedenstad van Rhenen. Bij wijze van 
uitzondering was de burgemeester de portefeuillehouder voor het Museumkwartier. 

De burgemeester nodigde alle belangstellenden in de gemeente Rhenen uit om tussen 
januari en mei 2016 een gezamenlijk plan te maken voor het Museumkwartier. Vele 
jaren had het gemeentebestuur gesproken met een klankbordgroep van benedenstad-
inwoners. Maar samen kwamen zij er niet uit. Het was de hoogste tijd om de groep uit 
te breiden. Bovendien benoemde de burgemeester deze keer expliciet wat voor hem 
van belang was bij de ontwikkeling van het Museumkwartier. Hij wilde de rust, klasse 
en kwaliteit van het gebied behouden en er voldoende mensen naartoe trekken, zodat 
bezienswaardigheden en ondernemers kunnen blijven voortbestaan en floreren. 

Een uitnodiging die wordt gedaan uit waardering, is zorgvuldig voorbereid. Een 
initiatiefnemer doet eerst zijn huiswerk en dan pas een beroep op mensen hun tijd, 
talenten en goede wil. Voor de ontwikkeling van het Museumkwartier werd daarom 
eerst nagegaan waar de burgemeester precies om vroeg. Wat wilde hij bereiken met 
het traject en hoe lagen wat hem betreft de verhoudingen? 

Het bleek dat de burgemeester geadviseerd wilde worden en in het advies mochten 
het museum, het Oude Raadhuis, de tussenliggende gebouwen en de omgeving wor-

den betrokken. De burgemeester was daarnaast in gesprek met het stichtingsbestuur 
van het museum en moest ook de ideeën en wensen van dit bestuur in het uiteinde-
lijke plan betrekken. Het stichtingsbestuur van het museum wilde niet meedoen aan 
de bijeenkomsten waarin de mogelijke plannen voor het gebied tot stand kwamen. 
De mensen die wel meededen, kregen daarom regelmatig te horen dat de burge-
meester de adviezen ter harte zou nemen maar zelf de afweging moest maken over 
het uiteindelijke voorstel dat hij in de raad zou verdedigen.  

In de voorbereiding sprak de burgemeester eerst met de leden van de voormalige 
klankbordgroep: hoe wilden zij bij het nieuwe proces horen? Wat wilden zij vanaf nu 
bijdragen? De klankbordgroep was erg ontevreden over de gang van zaken tot dan 
toe. Daarom wilde een aantal van hen niet zo maar meedoen aan een nieuw begin. 
Op verschillende punten werd tegemoet gekomen aan hun wensen, maar toen dit 
niet genoeg bleek, werd de boodschap: ‘U blijft altijd welkom om mee te doen. Wij 
gaan aan de slag met de mensen die wel willen.’ 

In vier bijeenkomsten werd tot een advies gekomen. Op de eerste bijeenkomst 
kwamen mensen met uiteenlopende interesses: van inwoners uit de benedenstad 
tot verder daarbuiten en van ondernemers tot vrijwilligers van onder andere de 
Cuneragilde en het Cultuurplatform. Op die eerste bijeenkomst werden de thema’s 
benoemd die in aanmerking kwamen om nader te worden uitgezocht. Op de tweede 
en derde bijeenkomst werden deze thema’s uitgewerkt door een vijftiental mensen 
die zich hiervoor tijdens de eerste bijeenkomst hadden opgegeven. Op de vierde, 
tevens laatste bijeenkomst was weer heel Rhenen welkom en waren ook veel van de 
mensen van de eerste bijeenkomst. Tijdens deze avond presenteerden vijf groepjes 
van twee tot vijf mensen hun advies aan de burgemeester.

De burgemeester was bij de eerste en vierde bijeenkomst aanwezig. Twee maanden 
later, eind juni 2016 presenteerde hij zijn plan aan de gemeenteraad die unaniem 
akkoord ging. Het plan was de uitwerking van één van de vijf adviezen en omvatte de 
verbouwing van het monumentale pand, het Oude Raadhuis, tot het nieuwe stads-
museum. Het oude museumpand krijgt een nieuwe bestemming. 

Wil je dat mensen hun tijd, talent en goede wil 
inzetten? Bereid een uitnodiging zorgvuldig voor.
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Snel resultaat in afwachting van de grote verbouwing    
Naast het Oude Raadhuis staat de Cuneratoren. Tijdens de bijeenkomsten werd de 
Cuneratoren gerestaureerd. Twee inwoners die meededen aan alle vier de bij-
eenkomsten over het Museumkwartier, noemden verschillende keren het zwarte 
hekwerk dat de bouwplaats afschermde en waar zij beiden vanuit hun woning op 
uitkeken. “Dat hekwerk draagt toch niet bij aan de toeristische aantrekkelijkheid van 
het gebied? Zou het hekwerk niet kunnen worden verfraaid, zodat het een beziens-
waardigheid wordt?” 

Als begeleider van de bijeenkomsten hoorde ik van dit idee. Misschien kon het uit-
groeien tot een initiatief en vervolgens tot een resultaat dat relatief snel al datgene 
kon uitdrukken waar wij aan werkten voor de langere termijn? Resultaat zien, geeft 
voldoening en zin om mee te blijven doen. En waarden uitdrukken, kan zowel in 
het klein (de versiering van een lelijk hekwerk) als in het groot (de restauratie van 
het Oude Raadhuis). Bovendien wilde ik tonen dat meedoen iets goeds oplevert en 
daarom verbond ik me aan het initiatief van de twee inwoners.

In oktober 2016 openden de twee inwoners het nu gekleurde hekwerk. Zij deden dit 
samen met de wethouder die verantwoordelijk was voor de renovatie van de Cune-
ratoren en met een jongerenwerker die met jongeren ondernemend bouwt aan de 
samenleving. Op spandoeken stond een strip uit het album ‘De halsdoek van Cunera’ 
(uitgeverij De Inktpot) over de legende waar de toren zijn naam aan dankt. Het was 
gelukt om binnen de financiële mogelijkheden te blijven door voort te bouwen op 
de beelden die er al waren en de jongeren te vragen tegen een kleine vergoeding de 
frames voor de spandoeken te monteren.

Is tussentijds resultaat mogelijk? Ga er voor! 
Het geeft zin.
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4.
Waarderend vernieuwen 

Ieder hier beschreven voorbeeld is in beginsel gelijk en pakt toch anders uit. Op 
basis van een initiatief lukt het mensen, die op allerlei manieren van elkaar ver-
schillen, tot resultaat te komen. Stap voor stap, maar gestaag wordt toegewerkt 
naar een resultaat dat voor hen en anderen betekenisvol is. Dit patroon is her-
kenbaar, omdat steeds is uitgegaan van dezelfde grondhouding en methodische 
manier van werken: waarderend vernieuwen. 

Waarderend vernieuwen begint bij onszelf: willen en kunnen wij andere mensen 
toelaten zoals zij zijn? Willen en kunnen wij anderen om hulp vragen wanneer wij 
dit nodig hebben? Zijn wij in staat om helder aan te geven wat wij wel en niet willen, 
zodat anderen weten waar wij voor staan, wat zij van ons mogen verwachten en waar 
zij aan onze grenzen komen? Bij deze grondhouding, waarbij wij eerst naar onszelf 
kijken, past vervolgens een onderzoekende en belangstellende instelling: oprecht 
stilstaan bij de ander en willen leren begrijpen wat voor de ander van waarde is en 
wat deze bedoelt. De onderliggende basis is onvoorwaardelijk positief: er is altijd 
al van alles waarop kan worden voortgebouwd; laten we daarom eerst de positieve 
kanten van de zaak en van elkaar leren kennen. 

De methode van waarderend vernieuwen is een uitwerking van deze grondhouding 
en onderscheidt vijf stappen. 

Wil je vooruit komen? 
Sta dan stil bij iedere stap in het proces.
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Initiatief nemen
De eerste stap is iemand die gaat staan en duidelijk maakt wat voor hem of haar de 
moeite waard is om voor in actie te komen. Dit initiatief geeft de richting aan voor het 
vervolg en opent het gesprek. 

Verkennen
Met de stap naar verkennen, zoekt de initiatiefnemer contact en creëert hiervoor een 
stemming waarin genodigden willen vertellen over hún goede ervaringen met het on-
derwerp waar de initiatiefnemer voor staat. Wat is er al om op voort te bouwen? Wie 
zijn op dit terrein al actief en welke bijdragen leveren zij? Misschien willen mensen 
hun kennis en vaardigheden wel aanwenden voor het initiatief of kan de initiatiefne-
mer zich aansluiten bij anderen. De verkenning richt zich dus in eerste instantie op 
het goede dat er al is en op de verschillen die elkaar aanvullen. 

De verkenning geeft bovendien duidelijkheid over de kaders waar rekening mee 
moet worden gehouden. Zo kunnen er belangrijke wettelijke regels zijn of beleidsuit-
gangspunten. De financiële ruimte bij aanvang kan beperkt zijn. Bevoegde (kennis)-
instanties kunnen vereisten en/of waarschuwingen meegeven. De praktijk leert dat 
in hoofdlijnen de kaders op één hand zijn te tellen en verhinderen daarmee de stap 
naar de volgende fase niet.   

Verlangen
Wanneer er voldoende gezamenlijk is verkend, kan de stap naar verlangen worden 
gezet. In deze fase staat de vraag centraal: Wat kan er ontstaan wanneer wij het 
goede dat er al is, vermeerderen, uitbreiden, frequenter kunnen ervaren? Deze 
vraag naar mogelijkheden kan het beste worden beantwoord wanneer ruimte wordt 
gevoeld om te mogen dromen en vrij te associëren. Wanneer wij slagen, wat zien wij 
dan gebeuren? Dit kan worden verbeeld in een verhaal of tekening of door een acteur 
die het verhaal persoonlijk uitdrukt en de emotie die erbij hoort, kan overbrengen.

Vormgeven
Met een concreet beeld voor ogen van wat wij willen bereiken, kan de stap naar 

vormgeven worden gezet. Hoe organiseren wij het proces om bij ons verlangen uit 
te komen? Wat en wie zijn er nodig en in welke volgorde? Vormgeven is een creatief 
proces, omdat het zoeken is naar datgene wat ons verlangen ondersteunt terwijl 
bekende concepten en vormen zich opdringen. Door ook in deze fase vrij te denken, 
kan de vernieuwing tot stand komen die de betrokkenen voor ogen staat. 

Vernieuwen
Wanneer globaal duidelijk is welk proces naar het doel leidt, is het tijd voor actie. Dit 
is de fase van vernieuwen. ‘Waar kunnen wij direct mee beginnen? Wat vergt meer 
voorbereidingstijd? En hoe dan ook: wie doet wat?’ In ieder geval is er altijd iemand 
nodig die voor het proces en de voortgang zorgt. 

Schematisch ziet de methode van waarderend vernieuwen er als volgt uit:
 

Waarderend vernieuwen wordt weergegeven als een cirkel om de beweging te benadruk-
ken. Het is goed om stil te staan bij de fasen voor de verdieping en als het lukt, de ene 
stap na de andere te zetten. Echter, wanneer het niet wil vlotten, is het ook goed om één 
of meerdere stappen terug te zetten of juist eerst eens een stap vooruit. Wanneer er het 
een en ander is gedaan in de fase van vernieuwen, is het goed om opnieuw te verken-
nen, want wat ontstaat er door de acties? Meer goeds om op voort te bouwen?   

verkennen

ik wil...

vormgeven

verlangenvernieuwen
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5.
Het participatiestatuut in de praktijk

Een proef met het MOB-complex en het fietsveilig-actieplan 
De gemeenteraad van Rhenen zocht voor zichzelf uit welke nieuwe rol de raad 
wilde vervullen in een samenleving die actiever wil meedoen aan politiek. Deze 
nieuwe rol geldt in die situaties waarbij de raad de bevoegdheid heeft om op een 
goed moment een besluit te nemen. Vijf raadsleden en de burgemeester namen 
het voortouw om de nieuwe rol van de raad te beschrijven in een participatiesta-
tuut (zie hun voorwoord) en stelden het college en de raad voor om een proef te 
doen met het participatiestatuut-in-wording. Hier volgden enkele belangrijke 
lessen uit.

Voor de proef met het participatiestatuut-in-wording werd gekozen voor de verkoop 
van het MOB-complex (een oud militair opslagterrein) en het tot stand komen van 
het fietsveilig-actieplan. Beide speelden in de zomer van 2017. Bij de verkoop van 

Wil je dat mensen een goede bijdrage leveren? 
Informeer iedereen van tevoren over wie waar 
invloed op heeft.
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het MOB-complex was het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), als eigenaar van het terrein, 
de initiatiefnemer. Maar het college van burgemeester en wethouders en de raad 
zijn voor de initiatiefnemer partijen om rekening mee te houden, omdat zij over een 
eventuele nieuwe bestemming van het terrein gaan. Bij het tot stand komen van het 
fietsveilig-actieplan was het college initiatiefnemer.

Met waarderend vernieuwen kan altijd worden begonnen
Het MOB-complex ligt aan de rand van de kern Elst (gemeente Rhenen) in het Natuur 
Netwerk Nederland. Het Rijksvastgoedbedrijf zette het terrein begin 2017 te koop. 
Het gemeentebestuur had de RVB in een principebesluit meegegeven dat de koper er 
rekening mee moest houden dat raadsleden en inwoners van de gemeente door mid-
del van een proces van waarderend vernieuwen konden meepraten over de nieuwe 
bestemming van het terrein. De raadsleden en inwoners wilden echter al invloed 
voorafgaand aan het moment waarop de koper bekend was. 

De raadsleden wilden van de inwoners horen waar zij waarde aan hechten bij de 
realisatie van een nieuwe bestemming voor het oude militaire terrein. Dit zou ook 
informatief zijn voor de verkoper en de koper. Bovendien wisten het college en de raad 
op deze manier wat in hun overwegingen te betrekken wanneer de nieuwe eigenaar bij 
de gemeente een bestemmingswijziging voor het terrein zou indienen. De raadsleden 
en inwoners realiseerden zich dat waarderend vernieuwen betekent: invloed vanaf het 
moment dat ideeën zich ontwikkelen. Zij wilden vanaf het begin meedoen. En dat kan 
met waarderend vernieuwen, want eerst verkennen is altijd een goed idee. 

Iedere stap in een proces van waarderend vernieuwen vereist een zorgvuldige voor-
bereiding. Want om iedereen in zijn of haar waarde te laten, moet duidelijk zijn wie 
waar wanneer invloed op kan hebben en wat deze invloed waard is. Het participatie-
statuut regelt daarom dat de gemeenteraad debatteert over een participatietraject 
voorafgaande aan de uitvoering ervan. De raad kijkt met name in hoeverre iedereen 
in de gemeente de gelegenheid krijgt om mee te kunnen doen.

Het debat in de raad over het participatietraject vindt plaats op basis van een infor-

matienota van het college van burgemeester en wethouders. In deze informatienota 
staat waar het resultaat in ieder geval aan moet voldoen. Bij de herontwikkeling 
van het MOB-complex waren deze kaders: bebouwing en verharding nemen af ten 
gunste van de natuur, sloop en eventuele bouw zijn duurzaam, recreatie en toerisme 
worden bevorderd en onder andere de buurt en de gemeenteraad worden betrokken 
door middel van waarderend vernieuwen. 

Behalve de kaders, staan in de informatienota over een participatietraject ook de 
manieren waarop deelnemers kunnen bijdragen en welke communicatiemiddelen 
worden ingezet. Bij het MOB-complex konden inwoners tijdens een bijeenkomst 
aangeven welke nieuwe bestemming van het terrein zij wel/niet acceptabel zouden 
vinden. En ter voorbereiding op hun deelname aan de bijeenkomst ontvingen inwo-
ners een informatiebrochure die duidelijk uiteenzette welke partij welke bevoegd-
heid heeft op welk moment. De procedure voor de herontwikkeling van een terrein 
is complex en een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen, is goed geïnfor-
meerd te zijn.

Een bijeenkomst over mogelijke toekomsten
Al voorafgaand aan het moment dat het Rijksvastgoedbedrijf de nieuwe eigenaar 
aanwees, vond er een bewonersbijeenkomst plaats. Op dat moment wist niemand 
welke partij het terrein mocht kopen en iedere potentiële koper had andere ideeën. 
Maar ook in een situatie als deze kan een vraag worden bedacht die de goede toon 
zet en een zinvolle bijeenkomst mogelijk maakt. Tijdens de bijeenkomst stond de 
vraag centraal: 
 “ Stel dat er ... komen/komt, wanneer is dit acceptabel? 
  Voor wie is het niet acceptabel en waarom? En wie ziet dit graag gebeuren en   
  waarom?” 
Op de plaats van …, werd achtereenvolgens ingevuld: evenementen, kleinschalige 
werkplekken, natuur, woningen, een zorginstelling, een toeristische accommodatie. 
Op deze manier werd duidelijk wat voor inwoners en belangengroepen het ergste en 
het beste zou zijn dat er kan gebeuren, of waar mee valt te leven, eventueel onder 
bepaalde voorwaarden. 
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De verantwoordelijke wethouder had voor de bijeenkomst behalve inwoners en 
raadsleden, ook het RVB en potentiële kopers uitgenodigd. In totaal bezochten rond 
de 140 mensen de bijeenkomst. Verdeeld over zeven groepen beantwoordden de 
inwoners de centrale vraag; de anderen, die ook over de groepen waren verdeeld, 
konden toehoren en een eventuele vraag stellen ter verduidelijking. Het uitgebreide 
verslag van de avond werd in korte tijd breed verspreid. Ook onder de verkoper en 
potentiële kopers. In november 2017 werd de nieuwe eigenaar bekend gemaakt. Pas 
wanneer deze nieuwe eigenaar de uitkomsten van de bijeenkomst serieus neemt, 
gebeurt er iets. 

Uit dit voorbeeld volgt een belangrijke, algemene les voor iedereen die initiatief 
neemt. Het is beter om vanaf het begin te veel mensen en groepen uit te nodigen 
dan te weinig. Nodig vooral de mensen uit die 
 -last kunnen gaan ondervinden van het initiatief 
 -gepassioneerd zijn over het onderwerp  
 -nodig zijn om het initiatief uit te laten groeien tot iets wat goed is voor de   
  samenleving 
 -ook belang kunnen hebben bij het initiatief of er interesse in.  
Wie wordt vergeten of genegeerd, kan zich buitengesloten voelen en heeft reden 
boos te worden en tegen te zijn. Dan ontstaat niet het contact en vertrouwen tussen 
gemeentebestuur en samenleving waar wel naar wordt gestreefd.   

Meedoen op meerdere manieren
Wanneer de gemeenteraad van Rhenen het voor het zeggen heeft dan moeten be-
langhebbenden en belangstellenden de keuze hebben uit ten minste twee manie-
ren van meedoen. Zo zullen meer mensen kunnen en willen participeren. Voor het 
fietsveilig-actieplan werden zeven activiteiten georganiseerd om inwoners van de ge-
meente Rhenen de gelegenheid te geven hun ervaringen met fietsen, en dan vooral 

veilig fietsen, naar voren te brengen. De activiteiten liepen uiteen van deelnemen 
aan een fietsschouw tot zitting nemen in de begeleidingsgroep van het actieplan, en 
van de bewonersbijeenkomst bijwonen tot de digitale enquête invullen. Ook konden 
inwoners alle mogelijke communicatiemiddelen benutten om hun inbreng te leveren. 
In totaal deden zo ongeveer 250 inwoners mee.

Het aantal manieren dat kan worden bedacht om mee te doen, is oneindig. Creatief 
gezien, kan er zo veel. En een goede tijd hebben, terwijl de relevante zaken nuttig 
aan bod komen, maakt meedoen aan een initiatief toegankelijker. De vorm, hoe leuk 
ook, moet wel ten dienste staan van de kennis die nodig is om het beoogde resultaat 
te behalen. 

Voor het fietsveilig-actieplan was het onder andere nodig erachter te komen welke 
wegen, kruispunten en oversteekplaatsen al als veilig worden ervaren door fietsers, 
alsook waar het veiliger kan. Hierover praten is een manier, maar informatiever en 
leuker is om met een groepje een route te fietsen en af en toe stil te staan om met 
elkaar te bespreken wat al veilig is en/of veiliger kan. Zo kan worden gewezen op 
wat wordt bedoeld. En kan met eigen ogen worden gezien waar iemand een punt van 
maakt en waarom. Alternatieven kunnen worden bedacht terwijl direct breder wordt 
gekeken naar de (on)mogelijkheden van de omgeving. 

Zodoende werden drie fietsschouwen georganiseerd. De wethouder van onder andere 
mobiliteit en de ambtenaar voor verkeer fietsten iedere keer mee. Per schouw fietsten 
er andere raadsleden, inwoners en een lid van de begeleidingsgroep mee. Door de 
groepssamenstelling werd het mogelijk om betrokkenen uit een kern van de gemeente 
Rhenen (Elst, Achterberg en Rhenen) en van de gemeente (raad, college, ambtenaren) 
in groepsverband te polsen naar wat zij van belang vonden voor veilig fietsen. 
 
Iedere schouw kende een gezellige afsluiting met een drankje en hapje in een nabu-
rig restaurant. Daar kwamen ook nog eens alle punten uit de schouw aan de orde. 
De komende jaren worden van de lange lijst met actiepunten er per half jaar twintig 
onder handen genomen.       

Wil je dat mensen meedoen? 
Kies zorgvuldig een werkvorm uit die past bij 
het doel en de mensen.  
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De keuze voor participatie
Het participatiestatuut opent met de bepaling: wanneer een onderwerp besluit-
vorming in de raad vergt, wil de raad vanaf de ideeontwikkeling in debat over het 
participatietraject. Drie belangrijke onderdelen van dit debat zijn: wie worden in het 
bijzonder uitgenodigd, op welke verschillende manieren kunnen zij meedenken en/
of meedoen, en wat zal de participatie en communicatie kosten? De kosten zitten 
met name in arbeid: het organiseren van de activiteiten. Iedere extra participatie-
vorm verhoogt dus de kosten. Misschien leidt het debat tot de keuze van de raad 
om bij een traject minimale participatie te organiseren. Of misschien zijn er goede 
redenen om juist een uitgebreid participatietraject te organiseren. Goede redenen 
voor dit laatste kunnen zijn: 
 - de krachtige uitwerking van het onderwerp op (een deel van) de gemeenschap, 
 - de complexiteit van het onderwerp: het raakt veel en verschillende  mensen en  
   vakgebieden,
 - de uitvoering slaagt alleen wanneer vele mensen in actie komen; dan is het ook  
   maar beter om deze mensen vanaf de ideeontwikkeling te betrekken. 

Bij ieder onderwerp passen geëigende manieren om iedereen die dat wil volop mee 
te laten doen. Het is goed om die manieren steeds opnieuw te ontwikkelen, zodat 
zij leiden tot de kennis die nodig is en het proces als een even grote aanwinst wordt 
ervaren als het beoogde resultaat.
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6.
Politiek is van iedereen 

Politiek actief zijn, begint met het nemen van een initiatief of met het accepteren 
van de uitnodiging om bij te dragen aan een initiatief van een ander. Iedereen kan 
zo politiek actief zijn: een raadslid, wethouder, ambtenaar, inwoner, professional, 
ondernemer, vrijwilliger. Niemand hoeft zich zo machteloos te voelen. 

Vanaf het moment dat wie dan ook een initiatief neemt, geldt vervolgens hetzelfde. 
Ten eerste: is het initiatief uitnodigend verwoord? Er zijn vele anderen nodig om een 
initiatief uit te laten groeien tot een waardevol resultaat. Vervolgens: lukt het om 
weer in beweging te komen wanneer de voortgang stokt? Hieronder enkele vragen 
om daarbij te helpen. 

Vragen om verder te komen
Mocht er nog wantrouwen zijn, in de zin van ‘zijn die inwoners wel in staat om voor-
bij hun eigen belang te kijken?’ of ‘heeft de overheid wel het beste met ons voor?’, 
dan biedt waarderend vernieuwen de methode om daar mee om te gaan. Verken bij 
de ander wat er voor hem of haar toe doet. Stel een vraag uit belangstelling. Bijvoor-
beeld: ‘Inwoner, wat brengt u er toe hier zo’n belang aan te hechten?’ of ‘Wethouder, 
vertelt u eens, met welke krachten heeft u rekening te houden?’ 

Werken wij goed samen aan de goede dingen? 
Een vraag om regelmatig te stellen.
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Een uitnodiging uit waardering is echter geen garantie dat deze of gene wil meedoen 
en een bijdrage wil leveren. In hoeverre is het initiatief de moeite waard om voor in 
actie te komen? Dit is de vraag die iedereen alleen voor zichzelf kan beantwoorden. 
Het staat iedereen vrij om een uitnodiging te accepteren of er voor te bedanken. 
Iedereen mag ook zelf de mate bepalen waarin hij of zij mee wil doen. Dit geldt ook 
voor een gemeentebestuur. Dat hoeft niet aan ieder burgerinitiatief mee te doen. De 
vraag is vervolgens: wat heeft kans van slagen met de mensen en organisaties die 
wél mee willen doen?  

Een initiatiefnemer heeft en houdt de leiding over het vervolg. Een initiatief van een 
inwoner of maatschappelijke organisatie wordt dus niet automatisch opgenomen in 
de gemeentelijke procedure wanneer een wethouder of raadslid zich ermee verbindt. 
Pas wanneer met elkaar een beeld voor ogen staat waar het verlangen naar uitgaat, 
is de vraag aan de orde: hoe het proces zo vorm te geven dat wij ook bij ons verlan-
gen gaan uitkomen? Misschien is het een goed idee om de gemeentelijke procedure 
te doorlopen, maar misschien ook niet. Bij waarderend vernieuwen hoort het steeds 
stellen van welgekozen vragen. Het uitvinden van een goede toepassing is een crea-
tief proces en een constante bezinning op de vraag: werken wij zo goed samen aan 
de goede dingen?

Het proces om gezamenlijk een goede oplossing te vinden voor een publieke zaak, 
kan niet zonder goede kennis van zaken. Maar het kan net zo min zonder de erva-
ringskennis van hen die er belang aan hechten. Mensen met verstand van zaken 
of mensen die graag de zaken zelf uitdenken, kunnen moeite hebben met eerst de 
vraag te stellen: Wie kunnen en willen een bijdrage leveren? Plaats maken voor ver-
schillende mensen en hun soorten kennis is cruciaal in een proces van waarderend 
vernieuwen. Daarom zijn vragen aan de orde als: wat zijn de goede momenten in het 
proces om welke kennis en expertise in te brengen? Hoe deze verschillende bronnen 
zo te combineren dat de vernieuwing ontstaat die wordt nagestreefd? 

Tussen eind 2013 en begin 2018 is in de gemeente Rhenen een vrij omvangrijke 
inspanning geleverd om uiteindelijk bij het participatiestatuut uit te komen. Op vele 
momenten en manieren werd scholing geboden en het goede gesprek gevoerd.  Er 
waren allerlei gelegenheden om stil te staan bij de veranderingen die gaande waren, 
om zich te verdiepen in participatie en om ervaring op te doen met waarderend ver-
nieuwen. Dit gold voor heel veel mensen in de gemeente Rhenen. Sinds de gemeen-
teraadsverkiezingen van maart 2018 is een aantal nieuwe raadsleden, wethouders, 
ambtenaren, vrijwilligers, professionals, inwoners actief geworden in de gemeente 
Rhenen. Wat biedt hun de kans om zich open te kunnen stellen voor datgene waar-
aan is gewerkt en wat het waard is om op voort te bouwen? En wat biedt de mensen 
die hebben meegewerkt de kans om open te staan voor de ervaringen en ideeën van 
deze nieuwe mensen, zodat gezamenlijk opnieuw de cirkel van waarderend vernieu-
wen kan worden doorlopen? De burgemeester, gemeentesecretaris en griffier willen 
opnieuw een belangrijke rol spelen in het scheppen van de mogelijkheden hiertoe. 
Dat biedt perspectief. 

Nieuwe mensen? Eerst weer samen verkennen 
vanuit oprechte interesse in elkaar. 
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Meedoen aan het besturen van de gemeente
Het is om meerdere redenen een goede zaak om een gezamenlijke activiteit te 
maken van het besturen van een gemeente. Zo kan iedereen die dit wil, vroegtijdig 
en betekenisvol van invloed zijn. En in deze digitale tijd kunnen wij op gevarieerde 
wijze onderdeel zijn van wat er gaande is. Doe vooral op jouw eigen manier mee. 
Maar doe mee. 

Meedoen betekent zelf ondervinden dat rekening houden met andere mensen en 
hun ideeën een inspanning van iedereen vergt. Het is een zoektocht om uit te vinden 
wat deelnemers bindt en waar waarden uiteenlopen. Wanneer wij het onderlinge 
contact voorop stellen dan komt de inhoud wel goed. Wij zijn er immers zelf bij! 

De methode van waarderend vernieuwen helpt om de variatie aan waarden boven 
tafel te krijgen en met elkaar te zoeken naar mogelijkheden om deze waarden een 
volwaardige plek te geven. Juist door het democratische proces op deze manier te 
organiseren, en daarbij de regels van de wet en de ondelinge verhoudingen te res-
pecteren, kunnen wij voortvarend te werk gaan. 

7.
Tot slot

Welk initiatief tot vernieuwing wil jij nemen? 
Wat wil jij daarvoor doen?

Of verbind jij je liever aan het initiatief 
van een ander?
En wat wil jij daaraan bijdragen?

Of nu even niet? Dat kan ook.
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Participatiestatuut januari 2018

1. Dit participatiestatuut heeft betrekking op die 
 onderwerpen waarbij de besluitvorming in de ge-  
 meenteraad plaatsvindt. 

2. De gemeente nodigt inwoners, ondernemers, part-  
 ners en leden van belangenorganisaties uit hun   
 inbreng en bijdrage te leveren. 
 De uitnodiging kan gelden vanaf het agenderen   
 van een onderwerp tot en met het in de praktijk  
 brengen van een besluit.  

3. Het besturen van de gemeente wordt zo een 
 gezamenlijke activiteit waarbij er wel duide-  
 lijke verschillen zijn in verantwoordelijkheden  
 en rollen. Dit statuut geeft hier inzicht in. 

4. De gemeenteraad is er alert op dat iedereen in   
 de gemeenschap kan meedoen. De raad heeft  
 daarom het college van burgemeester en wethou-  
 ders verzocht om:
 a.  Per participatietraject in principe meer-  
    dere communicatie- en participatievormen in   
    te zetten,zodat mensen kunnen meedoen op   
    de manier die hen past.
 b.  Het initiatief te nemen om nieuwe vormen te   
    blijven ontwikkelen.
 c.  Raadsvoorstellen te voorzien van een commu-  
    nicatie-/participatieparagraaf met daaraan   
    gekoppeld een begroting, omdat participatie   
    geld en ambtelijke tijd kost. 
 d.  Tussentijds de raad en de inwoners van 
    Rhenen te informeren over de voortgang van   
    het participatietraject. De voortgang is te   
    vinden op de gemeentewebsite. 

5. De gemeente vindt de samenwerking met inwoners,  
 ondernemers, partners en leden van belangenor-  
 ganisaties belangrijk, omdat
 a.  kennis van zaken overal zit 
 b.  ervaringen, meningen en gevoelens ook be-  
    langrijk zijn voor beleid en besluiten 
 c.  de onderlinge verhoudingen in de samenle-  
    ving horizontaler zijn geworden; er is ge-  
    lijkwaardigheid én gevoel voor verhoudigen. 

6. Mensen willen meedoen en hun bijdrage leveren.   
 De gemeente verwelkomt dit. 

7. Tegelijkertijd willen mensen weten waarvoor zij  
 worden uitgenodigd en welke ruimte er is voor   
 hun inbreng. Daarom hanteren college en raad   
 heldere kaders. Kaders geven stellig aan wat   
 belangrijk is voor de gemeente en waar de be-  
	 perkingen	zitten,	ook	financieel	en	in	de	tijd		 	
 gezien.  

8. Van alle mogelijke participatievormen, hecht de  
 gemeente in het bijzonder aan bijeenkomsten en   
 digitale enquêtes.   

9. Bijeenkomsten zijn belangrijk om deelnemers de   
 gelegenheid te geven
 I.  zich nader te informeren, ook mondeling   
    naast schriftelijke informatie 
 II. hun ideeën door middel van dialoog nader te   
    ontwikkelen
 III.te vertellen over goede en slechte ervaringen 
 IV. van elkaar te horen hoe zij verschillend   
    denken over onderwerpen en er verschillend   
    tegenover staan
 V.  een stemming te laten ervaren van ‘we ver-  
    kennen samen en doen samen’.
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10. Raadsleden worden altijd uitgenodigd voor deze   
  bijeenkomsten. Zij zijn toehoorder; een vraag   
  stellen ter verduidelijking mag. Raadsleden   
  laten zich op deze wijze adviseren en horen zo   
  uit eerste hand wat er leeft in de samenleving.      

11. Van iedere bijeenkomst wordt een verslag ge-  
  maakt. Het concept wordt binnen 14 dagen naar   
  de deelnemers gemaild. Deelnemers kunnen cor-  
  recties doorgeven. Deze worden in het eindver-  
  slag verwerkt. 

12. Digitale enquêtes bieden de gelegenheid om on-  
  geacht locatie of tijdstip mee te doen. Het 
  in vullen van een enquête is ook snel. 
  Enquêtes zullen met regelmaat worden voor -  
  gelegd aan het digitale burgerpanel. Via de   
  gemeentewebsite kunnen ook anderen de 
  enquête invullen. Bovendien kunnen zij zich   
  aanmelden voor het digitale burgerpanel. 
  De enquêtes bieden inzicht in wat er leeft 
  onder de bevolking. De resultaten van de 
  enquêtes worden gepubliceerd op de gemeente-  
  website en verwerkt in raadsvoorstellen. 

13. De raad laat de uitkomsten van het gehele par-  
  ticipatieproces zwaar wegen én zal zelfstandig  
  afwegingen maken in relatie tot andere keuzes   
  en kwesties uit het verleden, in het heden en   
  voor de toekomst. Teneinde de raad hiertoe   
  goed de gelegenheid te geven, worden de inhou-  
  delijke resultaten van het gehele participatie-  
  proces verwerkt in een aparte tekst. Op basis   
  van deze tekst kan de raad de inhoudelijke re-  
  sultaten zelfstandig beoordelen en zelf tot   
  conclusies komen. Deze aparte tekst kan onder-  

  deel zijn van het voorstel dat in de raad   
  wordt besproken (een hoofdstuk of bijlage bij-  
  voorbeeld). 

14. Dit participatiestatuut is een toevoeging en   
  staat los van de formele inspraakrechten die   
  burgers hebben.      

15. Tot slot. De bedoeling van dit participatie-  
  statuut is om samen verkennen en samen doen –   
  oftewel waarderend vernieuwen - zo veel en zo   
  goed als mogelijk uit te dragen als gemeente. 
  a.  Met waarderend vernieuwen kan altijd worden  
     begonnen en de eerste stap is altijd ver-  
     kennen. 
  b.  Verkennen gaat uit van oprechte interesse   
     in de ander en nodigt de ander uit om zijn   
     of haar inbreng te geven.
  c.  Typische verkenningsvragen zijn: Waar heb-  
     ben we het over? Wie wil wat graag en waar-  
     om? Waar hebben we rekening mee te houden?   
     Wat is er al, wat weten we al en waar kun-  
     nen we op voortbouwen? 
  d.  Verkennen vraagt vertrouwen; gefaseerd maar  
     gestaag bereiken we met elkaar een goed re-  
     sultaat. 
  e.  Alle pijn, zorgen en kritiek mogen op tafel  
     komen; we luisteren er rustig naar en rea-  
     geren er op. Maar we stellen ook altijd de   
     vraag: hoe gaan we constructief verder met   
     elkaar en waar willen we met elkaar uitko-  
     men? Het doel is immers om iets met elkaar   
     te vernieuwen. 
  f.  We vertrouwen op ieders goede intentie. 
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