
Zelfsturing en 

Gemeenschapsontwikkeling



Programma

• Introductie

• Context en ontstaan Zelfsturing

• Theoretisch kader Zelfsturing

• Dorpen nemen regie
– Rol dorpsoverleg

– Dorpsontwikkelingsvisies

• Rol van de gemeente
– Kaderstelling 

– Functie Regisseur Gemeenschapsontwikkeling

– Kerncontact



Introductie

• Gemeente Peel en Maas

– Plattelandsgemeente Noord Limburg (kaartje 

toevoegen)

– 43.000 inwoners

– Jonge gemeente (2010), na fusie 4 kleinere 

gemeenten



Periode 1990 – 2000: tweeslachtigheid in beleid

gemeente

– burgers worden aangespoord tot meer eigen

verantwoordelijkheid in de domeinen welzijn, 

zorg, leefbaarheid

– In de praktijk worden burgers vaak

geadresseerd als voorwerp van beleid of als

klant

Historisch perspectief



• “De burgers hebben er recht op dat het maximale wordt gehaald uit

de mogelijkheden die zich aandienen.”  (Ontwikkelingsvisie

Helden/Maasbree, 1996)

• “Als we geen krachtig geluid laten horen bij de gemeente, dan zullen

we niet houden wat we hebben.”  

(Eindrapportage Leefbaarheid Grashoek, 2000) 

Burger als voorwerp van beleid of als klant



• Mensen/burgers/inwoners worden ‘gereduceerd’ tot groepen: 

– Werklozen

– Uitkeringsgerechtigden

– Armen

– Allochtonen

– Autochtonen

– Niet Nederlands sprekend

– Eenoudergezinnen

– Verslaafden

– Mensen met beperkingen

– Misdadiger

– Risicojeugd

– Ouden van dagen

– Gehandicapten

– Kwetsbaren

– Etc.

Beleid: neiging tot denken in segmenten



• andere burgers van dikke-ik naar verbonden zelf

• andere overheid van macht naar dialoog

• andere economie van concurrentie naar coöperatie

• andere zorg van buitenzorg naar levenszorg

• andere solidariteit van verzekeringssolidariteit naar 
maatjessolidariteit

• andere gemeenschap van samenloosheid naar 
verbondenheid

2000: een nieuwe tijdgeest





• introductie zelfsturingsconcept door de 

gemeente

• Dorpskernen starten met het samenstellen

van dorpsontwikkelingsvisies en 

leefbaarheidrapportages

2000



Regel sturing

Autoritaire sturing

Communicatieve zelfsturing

•Filosofie: gelijkheid en rechtvaardigheid door algemene wetten
•Mensbeeld: onderdaan, de zwijgende mens

•Filosofie: gelijkheid en rechtvaardigheid in de contract 
samenleving
•Mensbeeld: klant , de claimende mens

•Filosofie: kwaliteit en waarden 
•Mensbeeld: vakmens, de creatieve mens

Filosofie Arnold Cornelis



Onderscheid publiek – collectief  
(Habermas, de transformatie van systeem 

naar leefwereld) 
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vakmens collectief domein   leefwereld  gemeenschap

onderdaan publiek domein systeem    overheid
klant



Type 1 activiteiten: gemeenschap is 

eigenaar

Type 2 activiteiten: gemeenschap is eigenaar 

en gemeente of maatschappelijke partij levert 

bijdrage

Type 3 activiteiten: gemeente of 

maatschappelijke partij is eigenaar en burgers 

leveren bijdrage

Type 4 activiteiten: gemeente of 

maatschappelijke partij is eigenaar

= zelfsturing
collectief 

domein

Publiek 

domein

= interactief    
beleid/uitvoering

Eigenaarschap en communicatie

= communicatie 
gericht op begrip 
en ontvangen 
gezag



samenleving 
Peel en Maas

Waarden, omgevingsdoelen en programmadoelen
een grote ambitie in bescheidenheid

Programma
doelen

waarden
omgevingsdoelenRobuuste 

gemeenschappen

Directe invloed
Gemeente

Circle of influence

Indirecte 
invloed

Gemeente
Circle of 
concern



• Dorpsontwikkelingsvisies
– Agenda en thema’s bepalen

– Enquêtes samenstellen, verspreiden, ophalen, gegevens

verwerken en interpreteren

– Gespreksbijeenkomsten van inwoners, naar leeftijd of 

achtergrond

– Visies en rapportages samenstellen

– Terugkoppeling visies en rapportages naar het hele dorp

– Visies omzetten in uitvoeringsprojecten

– Uitvoering door werkgroepen bestaande uit inwoners

Gemeenschappen maken agenda voor 

leefbaarheid, zorg en welzijn



Rol Dorpsoverleg

- Niet geïnstitutionaliseerd en a-politiek
- Voor en door de gemeenschap
- Procesbewaker: Structureel kwaliteitsdiscussie met als resultaat 

Dorpsontwikkelingsvisie of –plan.
- Procesbewaking inhoudelijke werkgroepen
- Communicatie en afstemming in het dorp

* Criteria / representativiteitstoets
- Elke inwoner heeft zicht op het proces
- Elke inwoner heeft de mogelijkheid deel te nemen in het proces
- Elke inwoner kan invloed hebben op de inhoud
- Elke inwoner kan zich op de hoogte stellen van de resultaten
- Elke inwoner kan kritiek/feedback leveren op de inhoud van de resultaten
- Elke inwoner kan een bijdrage leveren aan de uitvoering van de activiteiten 
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Type 1: 

Dorp eigenaar

Type 2: 

Dorp eigenaar 

Type 3: 
Gemeente eigenaar 

Type 4: 

Gemeente eigenaar

A, idee B, voorbereiding C, uitvoering D, evaluatie
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Communicatieve route naar vitale gemeenschappen



Fysiek

• Wonen

• Werken

• Ondernemen

• Voorzieningen

• Accommodaties

• Openbare ruimte

• Economisch kapitaal

Sociaal 

• Sociaal klimaat

• Cohesie

• Vrijwilligers

• Zorg

• Verenigingen

• Sociaal kapitaal

Mentaal

• Identiteit

• Bestuurlijk klimaat

• Opvoeden en 
opgroeien

• Oud worden

• Vitaliteit van de 
gemeenschap

• Vitaal kapitaal

Doorontwikkeling dorpsontwikkelingsvisies



functiegericht  (zelfsturing 1.0)

integraal beleid op basis van doelen (2.0) 

integraal beleid op basis van waarden (3.0)



Merkbare verschuiving van eigenaarschap

• Niet een overheid die regie pakt

• Niet het individu dat regie pakt 

• Gemeenschappen/collectieven proberen 

door samenwerking grip te krijgen op het 

leven



• Plannen zijn steeds meer gericht op de 

eigen ontwikkeling van een dorp of 

gemeenschap

• Minder op wat de gemeente moet komen 

doen



Rol van de gemeente



Kaderstelling Vitale Gemeenschappen

– Bijdragen aan goede leven in Peel en Maas

– Rol overheid beperkt, inwoners en 

ondernemers maken het verschil

– Wij verhouden ons tot agenda gemeenschap , 

voelen ons betrokken, maar stellen ons 

bescheiden op.

– Ondersteuning is aanvullend en gericht op 

sterker maken van gemeenschappen



Wat moet de overheid/maatschappelijke 

organisaties doen (en laten) om vitale 

gemeenschappen mogelijk te maken

• Vind een evenwicht tussen eigen prioriteiten en die van 

de gemeenschap 

• Pas jezelf aan de logica van de gemeenschap aan 

(dorpscoördinator, gebiedsgericht werken, JOGG-

regisseur,  etc. Hoezo?)

• Ga geen dingen doen en problemen oplossen die de 

gemeenschap zelf ook kan



….en….. 

• Pas je eigen regels aan zodat verantwoordelijkheid ook 

in gemeenschap komt

• Zorg dat je medewerkers hebt met competenties om de 

taal en het ritme van de gemeenschap te begrijpen

• Heb respect voor het ritme van een gemeenschap

• Kweek begrip voor gelijkwaardigheid, in het groene 

gebied ben je partner; in het blauwe neem je initiatief



….en…..

• Ondersteun communicatieve vermogen gemeenschap

• Stimuleer netwerken van gemeenschappen

• Geef aandacht

• Geef succesverhalen een podium

• Maak helder onderscheid tussen burgerparticipatie en 

gemeenschapsontwikkeling



Rol Regisseur en Kerncontact

• Kennis van eigen beleid én dorpsagenda’s

• Bewaken van richting en rolzuiverheid

• Onderhouden van de relatie


