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Interdepartementale leerkring maatschappelijk initiatief 
Startnotitie, Jurgen van der Heijden, AT Osborne, 24 september 2014 
 
Anno 2014 zijn er duizenden grassroots initiatieven van bewoners, waarbij taken die voorheen door de 
markt of de overheid werden vervuld, zijn overgenomen. Het gaat bijvoorbeeld om zorg- en 
energiecoöperaties, sociale wijkallianties, recycling, stadslandbouw, etc. etc.. Zij komen zeer snel op en 
veranderen zorg en welzijn, de duurzaamheid van energie, het karakter van woongebieden, het gebruik 
van infrastructuur, de koopkracht van mensen, de lokale economie en nog veel meer. Deze energie in de 
samenleving heeft directie consequenties voor bewoners, bedrijven, maatschappelijke instellingen 
en overheden, waaronder de ministeries van VWS, IenM en EZ. Wat betekent dit voor de sturing van 
de rijksoverheid? Wat betekent dit voor het handelingsrepertoire en de beleidsinstrumenten van de 
ambtenaren van VWS, I&M en EZ? Dat zijn in grote lijnen de vragen die we willen beantwoorden 
binnen de interdepartementale leerkring maatschappelijk initiatief, georganiseerd door het 
ministerie van BZK. 
 
Voor u ligt de startnotitie bedoeld als discussiestuk om vorm te geven aan de leerkring met 
vertegenwoordigers van de vier betrokken ministeries en de auteur van deze notitie. Deze notitie begint 
met een deel dat ingaat op de opzet van de leerkring, en eindigt met een deel dat de inhoud van de 
leerkring beschrijft. Beide staan open voor discussie. 
 
 
Deel 1 Organisatie van de leerkring 
 
Voorstel is om voor deelnemers van de ministeries I&M, VWS en EZ drie bijeenkomsten te organiseren. In 
iedere bijeenkomst staat één beleidsprioriteit centraal, welke voor alle drie de departementen relevant is. 
Doel is ontdekken welke beleidsinstrumenten en handelingsperspectieven, oud en nieuw, een zinvolle 
bijdrage kunnen leveren binnen de energieke samenleving waarin bewoners actief zijn op steeds meer 
maatschappelijke terreinen, en waarin de sturing zal veranderen. We stellen de invalshoek van het 
ontwikkelen van beleidsinstrumenten voor, omdat deze dwingt de rol van de Rijksoverheid te doordenken. 
 
We kiezen ervoor ten behoeve van elk van de drie bijeenkomsten casuïstiek en thematiek te selecteren die 
elk van de departementen raakt, bijvoorbeeld zorg, energie en de leefomgeving. Wel zal per bijeenkomst 
het accent liggen op de rol en het instrumentarium van respectievelijk I&M, EZ en VWS. 
 
Tot de voorbereiding van de bijeenkomsten hoort het nemen van een aantal besluiten: 

• het selecteren van beleidsthema’s en van casuïstiek die passen bij de actualiteit van overheid en 
samenleving, en van de drie deelnemende departementen; 

• het vinden van gastsprekers, initiatiefnemers en rijksambtenaren die tijdens de bijeenkomsten deze 
actualiteit voor de departementen kunnen onderstrepen. 

 
De drie bijeenkomsten worden begeleid door Friso Coumou (MinBZ&K) en Jurgen van der Heijden (AT 
Osborne). Daarbij hoort een inhoudelijke presentatie van het onderwerp. Die volgt uit de analyse die eerder 
is gemaakt, zie deel 2 hieronder, dat een voorzet geeft. Elke gastspreker moet daarop aansluiten. Verder is 
belangrijk om te werken vanuit een idee hoe het gesprek enigszins moet lopen, en daarvoor is de suggestie 
om het gesprek toe te spitsen op de ontwikkeling van de rollen en het instrumentarium van het rijk. In grote 
lijnen zou dit kunnen leiden tot het volgende programma voor een bijeenkomst: 
 

• Voorbereiding: oriëntatie door alle deelnemers op analyse, zie paragraaf 2 hieronder 
• Welkom, voorstellen, programma doornemen, etc. 
• Introductie a.d.h.v. de gemaakte analyse 
• Inleiding door gastspreker 
• Discussie over de rol van de Rijksoverheid 
• Inbreng casuïstiek door initiatiefnemers en rijksambtenaren 
• Discussie over de rol van respectievelijk I&M/VWS/EZ en over de samenwerking met andere 

departementen 
• Ontwerpen van nieuwe beleidsinstrumenten van het departement; dit kunnen ook oude 

beleidsinstrumenten zijn, maar dan in het licht van nieuwe maatschappelijke omstandigheden 
• Afsluiting/conclusie 
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Deel 2 De Rijksoverheid en sturing in de energieke samenleving 
 
2.1 Inleiding 
Anno 2014 zijn er honderd zorgcoöperaties en honderd energiecoöperaties voor en door bewoners. Zij 
komen zeer snel op en veranderen zorg en welzijn, de duurzaamheid van energie, het karakter van 
woongebieden, het gebruik van infrastructuur, de koopkracht van mensen, de lokale economie en nog veel 
meer. In deze energieke samenleving is de Rijksoverheid een belangrijke speler. Zij zal haar 
beleidsinstrumenten moeten toesnijden op nieuwe realiteiten. Nieuwe beleidsinstrumenten zullen het licht 
zien, maar ook zullen bestaande beleidsinstrumenten van het Rijk van waarde blijven, of misschien zelfs 
van meer waarde worden. Hieronder komt als eerste de energieke samenleving aan de orde, dan de 
sturing die deze samenleving vraagt van de Rijksoverheid en tenslotte de beleidsinstrumenten die zij 
daarbij kan inzetten. De voorbeelden in de tekst hieronder richten zich zoveel mogelijk op het werk van de 
ministeries van EZ, I&M en VWS, en waar hun werk dicht bij elkaar komt. 
 
2.2 De energieke samenleving 
Doe-democratie, participatiesamenleving, energieke samenleving; drie termen voor hetzelfde en hier 
kiezen we voor het concept van het Planbureau voor de Leefomgeving, de energieke samenleving. Dat 
bouwt weer voort op ideeën van anderen, niet in het minst van de WRR, en het gezaghebbende rapport 
‘Vertrouwen in burger’. Dat laat vooral de veelheid zien van wat burgers ondernemen. Het PBL brengt 
daarin meer systematiek aan, en al helemaal met zijn recente rapport ‘Energiecoöperaties: ambities, 
handelingsperspectief en interactie met gemeenten’. De lijn die zichtbaar wordt is dat burgers hun 
ondernemerschap organiseren, vaak in coöperaties, en binnen diverse terreinen serieus invloed krijgen op 
de productie van goederen en diensten. 
 
Lokale energiecoöperaties beconcurreren energiebedrijven, maar zij gaan ook in zee met elkaar om samen 
groene energie te produceren. Zo’n les leren bijvoorbeeld grote zorginstellingen door te zoeken naar 
mogelijkheden tot samenwerking met de snel opkomende zorgcoöperaties. Waterschappen zijn zeer 
geïnteresseerd in manieren om bewoners water te laten beheren, en bewoners nemen met water en groen 
invloed op de ruimtelijke inrichting. Zeker in de stad dragen zij bij aan gezondheid en leefbaarheid, en ook 
aan klimaatbestendigheid. Centrale sturing verdwijnt niet, omdat er via bewonersinitiatieven meer 
decentrale sturing opkomt. Beide vormen van sturing zijn bouwstenen van de energieke samenleving, 
waarin centraal en decentraal elkaar kunnen beconcurreren en aanvullen.  
 
Achter centrale en decentrale productie zitten twee economische modellen waarin bedrijven, overheden en 
burgers op verschillende manieren verdienen. Concurrentie tussen deze beide verdienmodellen is een 
realiteit binnen de energieke samenleving. In het eerste verdienmodel ontwerpt een ondernemer zijn 
product en maakt het. Hij verdient door zo snel mogelijk zoveel mogelijk te produceren. Het tweede 
verdienmodel bestaat naast maken ook uit verdienen aan gebruik en hergebruik van producten, en daaraan 
verdien je geheel anders. ‘Gebruik is het nieuwe bezit’ en eigenaren proberen hun bezit zo goed mogelijk te 
exploiteren. Dat doen zij om te beginnen door duurzaam om te gaan met grondstoffen, opdat deze door 
hergebruik weer wat opleveren. Daarnaast scheelt het binnen het tweede verdienmodel kosten om 
hetzelfde bouwwerk, dezelfde auto of keuken samen met anderen te delen. 
 
Hergebruik en delen zijn voorname stappen richting een duurzame economie en functiecombinatie kan dit 
illustreren: denk aan het project Brouwersdam dat de combinatie is van een gezond ecosysteem, 
opwekking van duurzame energie, groene groei, strandbehoud en kustverdediging. Dit past in het 
tweede verdienmodel, omdat de reconstructie van de Brouwersdam geheel is bedacht om deze zo goed 
mogelijk te gaan hergebruiken en exploiteren. Zo’n dam past minder in het eerste verdienmodel, want een 
ondernemer die enkel producten maakt, wil de dam wel bouwen, maar weet niet hoe te verdienen aan 
hergebruik en exploitatie. Belangrijke vraag is of dat van hem de best mogelijke bouwer maakt. 
 
Rond de Brouwersdam is een gemeenschap van mensen en organisaties ontstaan die elkaar nodig hebben 
om deze in de toekomst zo goed mogelijk te kunnen gebruiken. Dit zijn bijvoorbeeld ook bewoners die 
streven naar een betere buurt en gezonde leefomgeving. Dat is naast gezondheid van belang voor de 
ruimtelijke inrichting en voor de economie, want bewoners creëren maatschappelijke waarde die indirect 
weer geld oplevert. Denk aan buren die samenwerken aan energiebesparing en zo geld besparen in het 
gebruik van hun huis. Het ontstaan van gemeenschappen die samen waarde creëren, is ook een kracht 
van het tweede verdienmodel dat zich duurzamer toont dan het eerste. 
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Het eerste verdienmodel past bij een centraal georganiseerde samenleving. Zo snel mogelijk zoveel 
mogelijk producten maken bevordert namelijk het ontstaan van steeds grotere organisaties. Het bevordert 
ook de geografische scheiding tussen wonen, werken, onderwijs, zorg, recreatie, welzijn, cultuur, groen en 
veel meer. Alleen los van elkaar kunnen deze activiteiten zo snel en zoveel mogelijk georganiseerd 
worden. Daartussen zijn tal van verplaatsingen nodig over uitgebreide infrastructuur. Fysiek en ook sociaal 
worden de lijnen tussen mensen heel lang. Denk aan twee collega’s die ver van elkaar wonen en 
bijvoorbeeld niet even een boodschap kunnen doen als een van beide ziek is. Het tweede verdienmodel, 
een product maken en zo goed mogelijk gebruiken, hergebruiken en combineren, heeft fysiek en sociaal 
tegengestelde gevolgen met interessante implicaties voor de Ministeries van I&M, VWS en EZ. 
 
Het PBL maant in zijn recente ‘Balans van de Leefomgeving’ tot voorzichtigheid met bouwen. Beter is een 
goed gebruik van het bestaande en dat is in lijn met de energieke samenleving. Daarin komt veel samen 
rond de woning: welzijn, zorg, vervoer, voedsel, energie. Deze en andere producten worden steeds vaker 
gemaakt in de woonomgeving, oftewel decentraal, en dat verandert de leefomgeving en de economie. 
Fysiek en sociaal verandert de woonomgeving van enkel een plek om te wonen in een plek waar ook 
productie plaatsvindt. Deze productie bestaat uit maken en vooral gebruiken, hergebruiken en combineren. 
Dat gebeurt veel in gemeenschappen met korte lijnen. Denk aan twee buren die elkaar hebben leren 
kennen binnen een lokaal energiebedrijf en daardoor makkelijker even een handje helpen als een van 
beide ziek is. Behulpzaam aan deze korte lijnen zijn natuurlijk de social media die samen met actieve 
bewoners een belangrijk element zijn in de opkomst van ‘smart cities’. 
 
Hechte banden tussen bewoners kunnen zorgkosten omlaag brengen, omdat zij zich beter voelen en meer 
voor elkaar zorgen. Een geheel ander gevolg van korte lijnen is het veranderen van vervoer en de 
benutting van infrastructuur. Lopen en fietsen naar de activiteiten van de buurt, en vervoer dat bewoners 
samen organiseren, verminderen het autogebruik en verbeteren tevens luchtkwaliteit en gezondheid, zeker 
in de stad. Kort gezegd is het tweede verdienmodel duurzamer dan het eerste. In maatschappelijke 
effecten wint het tweede verdienmodel de concurrentie, maar niet altijd in economische eenvoud en directe 
financiële inkomsten. Daar wint het eerste verdienmodel het vaak nog en een belangrijke vraag voor de 
onder meer de Ministeries van I&M, VWS en EZ is hoe bevorderlijk dat is voor de samenleving. 
 
2.3 Sturing door de Rijksoverheid 
De onderlinge concurrentie tussen de twee verdienmodellen is een realiteit binnen de energieke 
samenleving en niet alleen de Rijksoverheid zal daarin keuzes moeten maken. Welke sturing, governance, 
moet zij geven aan vraagstukken binnen maatschappelijke sectoren die sterk onderling afhankelijk blijken, 
bijvoorbeeld omdat ze gecombineerd worden? Daaruit volgt de vraag hoe de ene sector zo goed mogelijk 
kan profiteren van de andere, of hoe een bedrijf zo goed mogelijk kan leveren aan een gemeenschap. 
Deze en andere vragen zijn er in de eerste plaats voor deze partijen zelf, maar beantwoording door de 
overheid is ook van belang, en hier in het bijzonder door de Rijksoverheid. Wat is haar rol? 
 
Opvallend is hoe nu al vele decentrale initiatieven elkaar vinden in landelijke verbanden. Zo hebben de 
energiecoöperaties een landelijke koepel die direct contact heeft met het Ministerie van EZ, en ook de 
zorgcoöperaties denken over zo’n koepel, die zich zal melden bij het Ministerie van VWS. Omgekeerd 
zoekt het Ministerie van I&M actief naar lokale initiatiefnemers die energie willen opwekken binnen het 
areaal dat door dit ministerie wordt beheerd; denk aan windmolens op dijken en biomassa uit natuur. Hier 
toont zich de energieke samenleving in zijn volle omvang, omdat schaalvergroting plaatsvindt vanuit oude 
en nieuwe decentrale initiatieven, en deze doen een nieuw beroep op de Rijksoverheid. 
 
Waar de energieke samenleving zich ook in zijn volle omvang toont, is in woongebieden en dat roept 
vragen op voor het Ministerie van I&M. Het past in het streven naar vitale en veerkrachtige steden als 
bewoners bijvoorbeeld veel groen en water in hun woongebieden aanbrengen, maar wat als zij bijvoorbeeld 
zelf met recycling aan de slag gaan? In geval van biomassa kan dat kringlopen sluiten, zeker als die wordt 
ingezet voor de productie van duurzame energie. Wat als mensen ook metalen gaan recyclen, of als zij 
naast biomassa ook ander afval gaan vergassen? Blijft dit binnen de milieunormen? Andere interessante 
vragen voor I&M volgen uit het veranderen van mobiliteit als mensen lokaal gaan produceren. Neemt het 
autoverkeer af en daarmee het beroep op infrastructuur, waaronder het hoofdwegennet? 
 
Zoals gezegd vindt in woongebieden onder meer de productie plaats van zorg. Dan hebben we het meestal 
over care. Bekend is dat er ziekenhuizen zijn die een deel van hun cure ook naar woongebieden willen 
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verplaatsen. Dit raakt aan de centralisatie die al langer loopt onder ziekenhuizen. Het vraagt van het 
Ministerie van VWS om cure te beschouwen als niet alleen een ingreep in een hoog specialistische 
omgeving, maar ook als onderdeel van een woongebied waarin de kwaliteit van de cure afhankelijk is van 
hoe mensen daar samenwerken aan wonen, voedsel, groen en andere kwaliteiten. Als er woongebieden 
zijn waarin mensen kunnen bijdragen aan kwaliteit van care en cure, dan kan dit wellicht bijdragen aan een 
betere gezondheidszorg tegen lagere kosten. Heeft VWS een taak om alle woongebieden zover te krijgen? 
 
Als alle lokale economieën belang hebben bij betaalbare duurzame energie, is dat dan geen reden tot 
beleid van het Ministerie van EZ? Nu al dringen de verzamelde energiecoöperaties daarop aan. Dit 
stimuleert ook weer de economie, en kan op energiegebied zelfs een instrument zijn om de afhankelijkheid 
van andere landen te verminderen. Het stimuleren van energiecoöperaties is dan een instrument van 
buitenlandpolitiek geworden, en waarom niet? Het past binnen de energieke samenleving dat de 
Rijksoverheid kan schakelen tussen het decentrale en centrale, zelfs internationale niveau. 
 
Actieve burgers stellen zich zeker binnen coöperaties op als een bijzondere categorie sociale 
ondernemers. Bijzonder omdat zij produceren als burgers voor hun gemeenschap en omgeving. Belangrijk 
daarnaast zijn sociale ondernemers zoals we die al langer kennen. Zij werken ook voor gemeenschap en 
omgeving. Verschil is dat zij de leiding hebben over hun ondernemingen, terwijl de coöperaties en andere 
initiatieven in handen zijn van alle betrokken burgers. Intussen zijn veel sociale ondernemingen uit deze 
bekende categorie ook belangrijke spelers in de energieke samenleving, omdat zij proberen een rem te 
zetten op de nadelen van het eerste verdienmodel, en vaak een markt zoeken binnen het tweede 
verdienmodel, bijvoorbeeld met duurzame producten. Ook zij doen een beroep op de overheid, waaronder 
het Ministerie van EZ, bijvoorbeeld bij de vraag om een gelijk speelveld voor hun sociale product. 
 
2.4 Beleidsinstrumenten en handelingsperspectief 
De Rijksoverheid zal moeten kunnen schakelen tussen het decentrale en centrale niveau. Dat doet deze 
overheid al langer natuurlijk, maar in de energieke samenleving doen zich nieuwe omstandigheden voor. 
Die vragen niet altijd om nieuwe beleidsinstrumenten, want waarom zou het maken en handhaven van 
wetten niet ook kunnen helpen binnen de energieke samenleving? Dat geldt ook voor aanbestedingen, 
subsidies en toezicht, maar wel van belang is om te kijken wat hun toepassing is onder nieuwe 
omstandigheden. Goed kan dat ook nieuwe beleidsinstrumenten opkomen, zoals het faciliteren van 
buurtcoöperaties; niet door de Rijksoverheid zelf natuurlijk, maar wel als uitkomst van rijksbeleid. 
 
Niet te onderschatten is het belang dat velen in de samenleving hechten aan legitimatie van wat zij doen 
door de overheid. Vaak gaat dit in de vorm van prijzen, eigenlijk een heel oud overheidsinstrument, want 
denk aan onderscheidingen. Misschien is het tijd om dit eens goed te doordenken en om te bekijken of 
legitimatie veel meer bewust te gebruiken is als een instrument. Dit vraagt een consistent beleid en vergt 
gedegen kennis van wat zich in de samenleving afspeelt. Dat heeft overigens een keerzijde, want sommige 
afdelingen van ministeries zijn bijna ‘faculteiten zonder studenten’ en de Rijksoverheid houdt veel 
kennisinstellingen in stand. Belangrijk is om deze kennishonger te duiden, en te kijken of en hoe deze zo 
productief mogelijk is voor de energieke samenleving. 
 
In het tweede verdienmodel komen de inkomsten vooral uit de exploitatiefase, en deels uit het terugwinnen 
van grondstoffen. In geval van functiecombinatie exploiteren twee of meer partijen samen bijvoorbeeld de 
Brouwersdam, of een ander object van het ministerie van I&M, zoals een klimaatdijk of energieweg. Ook 
binnen het werkgebied van het ministerie van VWS vindt veel combinatie plaats, denk aan zorgboerderijen 
en multifunctionele accommodaties. Wie betaalt de kosten en waar vallen de baten? Dat zijn belangrijke 
vragen, ook voor het ministerie van EZ, dat functiecombinatie als een veelbelovende efficiëntie in de 
economie kan beschouwen. Dit doet een beroep op de gehele Rijksoverheid om (co-)financiering als 
instrument goed te bestuderen en hoe dit cross-sectoraal ingezet kan worden. 
 
Kennis, legitimatie, financiering en het faciliteren van buurtcoöperaties zijn onderdeel van een palet aan 
oude en nieuwe beleidsinstrumenten. Deze zullen ingezet worden voor beleid dat past binnen de energieke 
samenleving. Om onder dergelijke omstandigheden te kunnen handelen, zal het Rijk behoefte hebben aan 
een ‘nieuwe generatie beleidsnota’s’; interessant voorbeeld is de notitie over energieke samenleving van 
de Directie Participatie van het Ministerie van IenM ‘Samenspel van een moderne overheid met de 
energieke samenleving’. Dergelijke nota’s zullen de basis moeten zijn van de oude en nieuwe inzet van 
oude beleidsinstrumenten en de inzet van nieuwe beleidsinstrumenten. 
 


