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De verzorgingstaat maakt steeds verder

plaats voor zelfredzaamheid en omkijken

naar je omgeving. Moesten democratiserings-

bewegingen dertig jaar geleden nog invloed

en zeggenschap afdwingen, nu is dat de norm.

Zijn er plannen het laatste stukje groen in

het dorp vol te bouwen? Neem deel aan het

panel dat het buurthuis hierover organiseert! 

Gemeenten willen burgers een actieve rol

toebedelen bij publieke aangelegenheden.

Zij sluiten daarvoor graag aan bij de motivatie,

eigen kracht en verantwoordelijkheid van

burgers. Aan goede bedoelingen ontbreekt

het niet. Het in praktijk brengen van burger-

participatie is een ander verhaal.

In dit themanummer komen actieve burgers

aan het woord en presenteren we verschillen-

de participatiemethoden: van digitale enquêtes

tot huisbezoeken en wijkbijeenkomsten. 

Onderzoeker Igno Pröpper houdt gemeenten

én burgers een spiegel voor. Wat bedoelt de

overheid met actief burgerschap?

Meedenken en meebeslissen of alleen ja of

nee zeggen tegen gemeentelijke plannen?

En leggen burgers die meedachten en mee-

beslisten zich erbij neer als de politiek in

meerderheid anders besluit? 

Actief burgerschap is niet alleen voor gevor-

derden. Ook middelbare scholen besteden

aandacht aan het onderwerp. 

PRIMO nh organiseerde er een bijeenkomst

over. U vindt een verslag in deze Primo. Veel

mensen komen niet uit zichzelf in beweging.

Omdat men er geen tijd of geen zin in heeft.

Of omdat men niet wordt aangesproken, noch

over de vaardigheden beschikt om actief te zijn. � 

Van de redactie
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Actief burgerschap is niet nieuw, wel actueel. De overheid verwacht veel van burgers:

niet alleen als consument participeren, ook als (co)-producent bijdragen aan beleid.

Dienstverleners, gemeentelijke overheid en burgers moeten elkaar weten te vinden 

en waarderen. PRIMO nh ondersteunt de verschillende partijen.

THEMA: ACTI EF BU RGERSCHAP 
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r is geen gemeente meer te vinden die bij het maken van plannen

niet naar de mening van haar burgers vraagt. Maar ondanks de goede

wil van politici, bestuurders en ambtenaren, gaat er nog wel eens wat

mis. Burgers die worden overladen met beleidsstukken bijvoorbeeld,

haken snel af. Wij adviseren gemeenten mensen aan te spreken op hun

eigen kennis en ervaring en te zorgen voor goede communica-

tie met de burgers,” zeggen Heleen de Jong en Kor Berghuis.

Een mislukt participatietraject levert immers teleurstelling op

aan beide kanten. “Burgers hebben het gevoel dat er niets is

gebeurt met hun mening. De politiek voelt zich buitenspel gezet.

Burgers en overheid komen niet dichter bij elkaar, integendeel:

de kloof wordt alleen maar groter.” 

Via interactieve beleidsvorming betrekken lokale overheden

burgers bij het beleid. PRIMO nh ondersteunt gemeenten bij

het verbeteren van het samenspel met burgers. Én bij de uitvoering van

het interactieve beleid. “We haken in op nieuwe ontwikkelingen en

trends om burgers beter te bereiken. Daarbij maken we onder andere

gebruik van internet. Ook reageren we op de veranderende waarden

en normen van de burgers door het doen van leefstijlenonderzoek.” 

Digitale participatie

Welke participatiemethodieken PRIMO nh aandraagt is afhankelijk van

de vraag van gemeenten en organisaties. “Een veelgebruikte en relatief

nieuwe methode om mensen te betrekken bij beleid is digitale 

participatie. Bijvoorbeeld een discussieplatform op internet of een

enquête onder jongeren. Andere voorbeelden zijn te vinden op onze

website www.participatie.nl. Steeds meer mensen in Nederland 

hebben toegang tot internet. Maar niet iedereen wordt bereikt met dit

medium. Autochtone en allochtone ouderen moet je bij-

voorbeeld op een andere manier benaderen. Maar mensen

die weinig tijd hebben om naar een inspraakavond te gaan,

kun je bereiken via internet. Je legt hen een digitale vragen-

lijst voor of opent een forum op internet. 

Soms is het doel van een project echter de onderlinge 

interactie tussen en samenwerking van burgers. Contact 

tussen bewoners, bijvoorbeeld op een discussiebijeenkomst,

heeft het voordeel dat je kunt doorvragen naar de achter-

gronden van een knelpunt of wens. De interactie kan bovendien 

leiden tot nieuwe oplossingen, die eerst nog niet in zicht waren. 

Een andere methodiek is werken met intermediairs. Zij kennen de

mensen uit de doelgroep en weten hen makkelijk te bereiken. 

Deze werkwijze wordt regelmatig toegepast om allochtone burgers 

te bereiken. Om jongeren te polsen kun je ook gebruik maken van

peergroups, waarbij jongeren andere jongeren naar hun mening 

vragen. Wij adviseren gemeenten om, naast digitale, ook andere

methoden in te zetten.”

Evelien Tonkens, hoogleraar actief burgerschap,

pleit voor een koppeling tussen voorzieningen

en activering. Het bevorderen van maat-

schappelijke participatie is een kerntaak van de

sociale sector. Kwetsbare of minder mondige

burgers behoeven extra aandacht als het

om maatschappelijk meetellen gaat. 

Hoe betrek je burgers bij beleid?
Gemeenten willen burgers graag betrekken bij het beleid. 

Iedereen mee laten doen is echter niet altijd eenvoudig. PRIMO nh heeft verschillende methoden in huis 

om burgerparticipatie te bevorderen. Een gesprek met adviseurs Kor Berghuis en Heleen de Jong.

”E

KOR BERGH U IS 

lende participatiemethoden in. Niet alleen om

groepen burgers/bewoners te activeren en te

ondersteunen. Ook om de inzet van gemeen-

ten en (welzijns)organisaties aan te scherpen.

Staan zij open voor burgerinitiatieven, komen

buitenstaanders aan hun trekken en wat kun-

nen zij doen of beter laten? �

In december 2006 vond hierover een confe-

rentie plaats: Welzijn Versterkt Burgerschap.

U leest erover op pagina. 8. Actief burgerschap

is een apart thema bij PRIMO nh. Samen met

gemeenten en burgerorganisaties werken we 

aan het verbeteren van participatiemogelijk-

heden. PRIMO nh zet daarbij verschil-



3 | DE PR IMO A CT I E V E B U R G E R S WWW.PR IMO -NH.NL

Er was niet veel voor nodig om de

bewoners uit de luie stoel te krijgen.

Heiloo wil, naar aanleiding van de ver-

grijzing van de gemeente, een toekomst-

visie opstellen over wonen, welzijn en

zorg. De gemeente schakelde daarvoor

Peter Meijer van PRIMO nh in. 

Hij begon, in overleg met het lokale

bestuur, bij de bewoners. 

Leefstijlen

Een andere nieuwe manier voor gemeenten om bewoners beter

te leren kennen is onderzoek doen naar leefstijlen. “We zijn

gewend inwoners van een wijk of gemeente in te delen in

mannen en vrouwen, autochtoon en allochtoon, jong en oud,

hoog of laagopgeleid. In het leefstijlenonderzoek draaien wij

het vizier een kwartslag. Wij kijken naar wat mensen gemeen hebben:

wat vinden zij belangrijk en wat juist niet? Burgers die zich vooral op de

stad richten, hebben misschien andere wensen en voorkeuren dan

burgers die meer op het eigen dorp zijn gericht. De uitkomsten van het

leefstijlenonderzoek laten zien dat de wensen van mensen dwars door

geijkte indelingen in bijvoorbeeld autochtoon en allochtoon, jong en oud

heenlopen. De scheidslijnen liggen anders dan verondersteld. Je overstijgt

verschillen tussen leeftijdsgroepen en culturen. Leefstijlenonderzoek levert

een beter beeld op van wat mensen beweegt. 

Deze manier van werken biedt nieuwe kansen om diverse bevolkings-

groepen met elkaar in contact te brengen. We werken er hard aan om

uit leefstijlenonderzoek ook conclusies te trekken voor de inrichting

van een wijk of de informatievoorziening door de gemeente.

eijer organiseerde, samen met de

gemeente, in elke buurt een wijkbijeen-

komst. Er bleek een overweldigende belang-

stelling voor te bestaan. Alsof een reservoir

aan energie lag te wachten om aangeboord

te worden. “Heiloo is een dorp. Maar op vier

bijeenkomsten kwamen 500 bewoners af. 

Zij wilden graag meedoen.”

Mensen moesten onder andere op kaarten

aangeven wat de positieve kanten van hun

buurt zijn en wat beter kan. Kort samengevat

vonden ze rust, ruimte en groen positief en

verkeersoverlast een minpunt. Een van de

concrete ideeën uit de raadpleging was om

M het vrijwel verlaten psychiatrisch ziekenhuis

Willibrordus een nieuwe bestemming te geven

en meer te integreren in het dorpsgebeuren. 

Een wijk voor iedereen

De bewoners konden ook hun zegje doen

over de nieuwe wijk Zandzoom, die Heiloo

samen met gemeente Limmen gaat aanleg-

gen. ’Nostalgisch bouwen’ en ’saamhorigheid’

gooiden hoge ogen. Er spreekt een duidelijke

behoefte aan sociale contacten uit.

Peter Meijer gaat, mede aan de hand van de

bewonersinbreng, een toekomstvisie opstellen. 

En uitvoering geven aan enkele voorstellen

van bewoners waar de gemeente mee instemt.

“Zo willen bewoners in een van de buurten

dat er zelfstandige (zorg)woningen komen

voor mensen met een verstandelijke handicap

en demente ouderen. De wijk is voor iedereen,

vinden zij.”

Het was een van de  eerste keren dat de

gemeente de bewoners in grote getale 

persoonlijk uitnodigde voor een bijeenkomst,

hen om hun mening vroeg. De bewoners

zijn erg positief: er wordt naar hen geluisterd.

Peter Meijer: “Er is een basis gelegd voor 

wijkinitiatieven.” �

Overheidsparticipatie

Naast de klassieke inspraakavonden en interactieve beleids-

vorming is er een ’derde generatie’ burgerparticipatie: overheids-

participatie bij burgerinitiatieven. “Hoe gemeenten zich opstellen

hangt af van wat er nodig is. De houding van gemeenten kan

variëren van ruimte biedend (responsief) of ondersteunend tot

stimulerend. De ondersteunende rol houdt in dat ambtenaren bijvoorbeeld

hun kennis van regels, subsidies en procedures ter beschikking stellen.

Of burgers in contact brengen met anderen uit hun netwerk. Het ambtelijk

optreden moet wel passen binnen het lokale beleid, of passend worden

gemaakt.” Belangrijk is dat de gemeente vooral kijkt naar de kansen voor bur-

gerinitiatieven en niet begint met het opwerpen van procedurele blokkades.

Ook PRIMO nh rekent het tot haar taak burgerinitiatieven te ondersteunen.

Soms aan de kant van burgers, soms gericht op de gemeente. “Gemeenten

besteden veel tijd en geld aan het betrekken van burgers bij het beleid.

Wij willen er met ons werk voor zorgen dat de positieve energie rond burger-

initiatieven goed gebruikt wordt,” aldus Kor Berghuis en Heleen de Jong. �

Meer informatie: Kor Berghuis, kberghuis@primo-nh.nl of 

Heleen de Jong, hdejong@primo-nh.nl 

H ELEEN DE JONG

Wijkbewoners over de toekomst van Heiloo
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“Ik ben het met zóveel 
dingen niet eens.”
Ze wil geen excuus-Truus zijn, maar echt iets in de melk

te brokkelen hebben. We praten met Jacqueline Tijsen,

mondig burgerlid van de Wmo-adviesraad in oprichting

van Wieringen en Wieringermeer. 

e aftrap gaf commotie, maar nu zijn ze er klaar voor: de dertien zeer gemotiveerde leden van

de aanstaande Wmo-adviesraad. Wij vragen één van hen naar haar mening: Jacqueline Tijsen,

actief burger en gehandicapt. “De leden van de Wmo-adviesraad worden niet gekozen. Iedereen kan

zich in principe opgeven. We vinden alleen dat er geen mensen in de adviesraad horen met een

commercieel belang bij zorg en welzijn. Ik heb mezelf aangemeld, omdat ik als gehandicapte tegen

veel zaken aanloop. Ik kan niet meer werken en ben geen type voor thuiszitten. Dus doe ik vrij-

willigerswerk. Ik ben bestuurssecretaris van het sociaal-cultureel centrum. Het gemeentehuis kan

ik ’s avonds nauwelijks in en uit met mijn rolstoel, maar in de Wmo-adviesraad zitten kan ik wel. 

Mijn ouders brengen me overal naartoe.”  

“Wij zijn nogal goedgebekt hier in de Noordkop,” zegt Jacqueline. “Wij willen vooral ongevraagd

adviseren. Ik wil bijvoorbeeld uitzoeken hoe het zit met de besteding van het geld voor hulp-

middelen, zoals rolstoelen en ouderenvervoer. Je leest in de krant dat er weinig is uitgegeven.

Maar als je iets nodig hebt, zoals ik, duurt het eindeloos voordat je het krijgt. 

De Wmo is ook een bezuinigingsmaatregel. Dat maakt het nog belangrijker te kijken of het geld

goed terechtkomt. Als er veel klachten zijn over bijvoorbeeld de indicatiestelling (vaststelling van

de beperking en van de zorg waar je recht op hebt, red.), dan praten we daarover.”

Jacqueline ziet in de adviesraad een platform om iets te dóen met haar standpunten. “Het is zo

makkelijk langs de kant iets te roepen. Ik vind wel dat de gemeenten moeten verantwoorden wat

ze doen met onze adviezen. De Wmo-adviesraad moet iets te zeggen hebben. Als we alleen maar

excuus-Truzen zijn, ga ik eruit. Daar steek ik mijn tijd niet in.” �

Emriye Yildiz 
van P-team Zaanstad
“Actief burgerschap is voor mij actief

deelnemen aan de maatschappij. Ík doe

dat in een aantal besturen. Maar ook

mensen die meedoen aan een cursus

djembee of een workshop digitale foto-

grafie zijn actieve burgers. Of leden van

een volleybalteam, los van afkomst en

religie.” Dat vindt Emriye Yildiz, werkzaam

bij het Zaanse centrum voor de kunsten

FluXus. Zij wordt overal voor gevraagd,

meestal als ’allochtone vrouw’. Onder

andere voor het P-team in Zaanstad, dat

staat voor Participatie-team. 

Om de emancipatie en participatie van

allochtone vrouwen te bevorderen zijn

P-teams gevormd in verschillende Neder-

landse gemeenten. Het Zaanse P-team

is mede opgezet door Juani Herrera van

PRIMO nh. Het krijgt een bescheiden

subsidie van de gemeente. Er zitten twaalf

’voorbeeldvrouwen’ in, die verschillende

functies bekleden in de samenleving. 

Emriye: “Het P-team vergroot niet alleen

de participatie van allochtone vrouwen,

ook hun invloed. Wij leveren gevraagd

en ongevraagd advies aan de gemeente

en hebben elk kwartaal overleg met de

wethouder. We becommentariëren zaken

vanuit het perspectief van allochtone

vrouwen. Dat varieert van sport tot de

nieuwe inburgeringswet en de Wmo.

We verdelen taken: het ene teamlid levert

juridisch commentaar, het andere gaat naar

de raadscommissie om in te spreken en de

derde heeft expertise over de arbeidsmarkt.”

De leden van het P-team zijn drukbezette

vrouwen met een baan en een gezin.

De ondersteuning van de gemeente zou

daarom wat Emriye betreft uitgebreider

mogen. “Wij hebben bijvoorbeeld

behoefte aan secretariële ondersteuning.”

Ook wil het team zichzelf uitbreiden.

“De Helpdesk Allochtonen Zaanstreek is

nauw betrokken bij het P-team. 

De Helpdesk zorgt met scholing en

arbeidsintegratie voor nieuwe gekwalifi-

ceerde vrouwen. Misschien willen ze in

het P-team. Onder andere op deze

manier slaan we een brug naar andere

allochtone vrouwen.” 

Wmo-adviesraad in oprichting 

Nu de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht is geworden moeten

gemeenten burgers betrekken bij maatschappelijke vraagstukken. Dat kan onder

andere via een Wmo-adviesraad. In zo’n raad zit een brede afvaardiging van lokale

organisaties die gevraagd en ongevraagd adviseren over de onderwerpen waar de

Wmo betrekking op heeft.

Gemeenten Wieringen en Wieringermeer besloten een gezamenlijke Wmo-adviesraad

op te richten. Aan PRIMO nh is gevraagd dit proces te begeleiden en de raad i.o. 

te ondersteunen. De raad wordt in het najaar officieel geïnstalleerd. PRIMO nh biedt

Wmo-adviesraden een training aan om de leden handvatten aan te reiken voor 

adequaat adviseren van de gemeente. Ook komen inzicht in politiek-bestuurlijke 

verhoudingen aan bod en hoe B & W en de gemeenteraad zijn samengesteld.

D
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Actief burgerschap in 
het voortgezet onderwijs 

Een leerlinge van 3 havo organiseert, met andere scholieren, een groot schoolfeest. Leerlingen

uit 4 vmbo geven op ouderavonden voorlichting over het onderwijs. Anderen treden op als

coach voor brugklassers. Zij helpen hen hun huiswerk te plannen. Op het Dalton College

in Alkmaar doet men ervaring op met verschillende vormen van leerlingenparticipatie. 

Basis- en middelbare scholen zijn sinds begin 2006 verplicht aandacht te besteden aan actief burgerschap

en maatschappelijke integratie. Het zijn geen ver van mijn bed-onderwerpen of onderwerpen voor later.

“Actief burgerschap kan heel goed bínnen de school beginnen, bijvoorbeeld met inspraak en deelname

aan activiteiten,” zegt Kor Berghuis van PRIMO nh. Een leerlingenraad en schoolkrant zijn voorbeelden van

politieke participatie. Organiseren leerlingen een actie voor een goed doel, zoals na de tsunami in 2005,

of zijn ze mentor voor jongere leerlingen, dan kun je dat maatschappelijke participatie noemen.

Klein beginnen

Leerlingenparticipatie past goed in het Daltononderwijs, zegt rector A. Smits van het Stedelijk Dalton

College in Alkmaar. “Uitgangspunten voor ons onderwijs zijn verantwoordelijkheid, samenwerking en

zelfstandigheid.” Bij de genoemde activiteiten komen deze elementen ruimschoots aan bod. Deelnemers

aan de bijeenkomst over actief burgerschap op 15 december in deze school, zijn daar toevallig getuige

van. Als het testen van de muziekinstallatie van het naderende schoolfeest de inleider onverstaanbaar

maakt, zien we de rector, tevens gastvrouw, onderzoekend rondkijken. Gelukkig neemt een van de

leerlingen haar verantwoordelijkheid. Zij zorgt voor stilte op de achtergrond. 

Actieve leerlingen betekenen ook voor docenten leermomenten. “Leerlingenparticipatie moet passen

in het pedagogisch concept van de school. De leiding en leerkrachten moeten er allemaal achter staan,”

benadrukt rector Smits. En men moet volgens haar niet teveel hooi op de participatievork nemen.

Het Dalton College breidt de activiteiten langzaam uit. “In de toekomst willen we met maatschappelijke

stages beginnen en met surveillance en mediation door leerlingen.” 

Ook andere scholen die aanwezig waren op de bijeenkomst, beginnen bij voorkeur kleinschalig.

Geslaagde en inspirerende voorbeelden van activiteiten als een maatschappelijke stage, liefst onder

schooltijd, blijken zelf voor navolging te zorgen. Zij breiden zich als een olievlek over de hele school uit.

Voorwaarde is wel dat de activiteiten de leerlingen aanspreken. Op het Bosco College in Heerhugowaard

is dat het geval. Vmbo-leerlingen helpen bij het verkeersexamen van de basisschool. Zittenblijvers, die

niet alle lessen hoeven te volgen, krijgen de gelegenheid een maatschappelijke stage te doen. De school

werkt daarvoor samen met de plaatselijke welzijnsstichting, de bibliotheek en

zorginstellingen.

Financiering 

Het opzetten, organiseren en faciliteren van leerlingenparticipatie en burger-

schapsvorming vergt nogal wat van scholen. Kor Berghuis: “Om het opzetten

van maatschappelijke stages te stimuleren konden scholen de afgelopen twee

jaar een extra subsidie van e18.000,- aanvragen. Met ingang van het nieuwe

schooljaar vervalt deze mogelijkheid. Wel krijgen scholen iets meer geld uit de

algemene middelen. Dit geld kunnen zij echter ook aan andere dingen besteden.

Daarnaast is nog niet geregeld wie de kosten moet betalen van de bemiddeling

tussen leerling/school en organisaties en van de begeleiding op de stageplek.”

In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet staat het voornemen om alle

leerlingen in het voortgezet onderwijs verplicht drie maanden stage te laten

lopen. Hoe dat uitgewerkt wordt, is nog onbekend. �

Meer informatie: Marianne Baltjes en Frank Hustinx, tel. 0299 418 700,

mbaltjes@.primo-nh.nl en fhustinx@primo-nh.nl

PRIMO nh organiseerde op 15 december

2006 een bijeenkomst over actief burger-

schap in het voortgezet onderwijs. De bij-

eenkomst - voor schoolleiders, leerkrachten

en gemeenten - vond plaats in het Stedelijk

Dalton College in Alkmaar. Micha de Winter,

hoogleraar maatschappelijke opvoedings-

vraagstukken in Utrecht, hield een pleidooi

voor een leerplan ’actief burgerschap’. 

In het huidige onderwijs staat de ontplooi-

ing van het kind centraal. Dat is goed,

maar kinderen moet je ook voorbereiden op

samenleven, stelt De Winter. Als tegenwicht

tegen doorslaande individualisering, wil hij

dat scholen aandacht besteden aan

democratische waarden als het omgaan

met vrijheid en met verschillen. Hij roept op

tot een ’democratisch-pedagogisch offensief’. 
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Igno Pröpper en Evelien Tonkens
Igno Pröpper was als hoofddocent Bestuurs-

kunde verbonden aan de Vrije Universiteit. 

Nu is hij directeur van Partners en Pröpper.

Hij begeleidt gemeenten bij interactief beleid

en ’zichtbare politiek’. Igno Pröpper sprak 13

december 2006 op de expertmeeting ’Participatie

met effect’ bij PRIMO nh, een interactieve bij-

eenkomst met professionals uit de praktijk. 

Evelien Tonkens is hoogleraar Actief burgerschap

aan de Universiteit van Amsterdam. Zij doet

veel onderzoek op dit gebied. Tonkens schreef,

met anderen, een rapport over burgerinitiatieven:

Wat burgers bezielt. Zij noemt ’actief burger-

schap’ een hoera-begrip. “Een begrip dat, mede

door zijn vaagheid, veel enthousiasme genereert

en nauwelijks tegenstanders kent.” Twee denkers

over participatie van burgers én van de overheid.

door Marianne Bakker

r kijken vreemde ogen mee en daar

moet je als gemeente tegen kunnen.

“Veel burgers willen de elfde keer weer

meepraten, ondanks teleurstellingen de

eerste tien keer. Gebrek aan betrokkenheid

ligt meestal niet aan de burger, maar aan de

keuzes en regels van het spel.” Pröpper bena-

drukt het belang van wat hij noemt ’zichtbare

politiek’: valt er echt iets te kiezen? En is het

wikken en wegen voor iedereen te volgen? 

Interactief beleid vraagt wat van een organisatie

én van de burger. Het vraagt om een open

houding van bestuurders. “Zoek je alleen draag-

vlak of ben je écht nieuwsgierig naar ideeën van

anderen? En wie vraag je om mee te denken?” 

Wel of niet meedoen

Pröpper komt in de praktijk organisaties tegen

die veel tijd kwijt zijn met algemene filosofieën

over participatie. “Maar het gaat om maatwerk.

Praat per project hooguit een middag over

welke participatie mogelijk is en ga aan de slag.” 

Een besluit wordt ook nog wel eens lamgelegd

omdat uiteindelijk iedereen ja of nee mag

zeggen. Onlogisch, vindt Pröpper. “Nodig wél

iedereen uit om mee te praten. Maar als men-

sen niet willen meedoen, respecteer dat dan.

Een voorbeeld is kunst in het plantsoen: heb je

als bewoner geen zin om mee te praten?

Laat de beslissing dan ook aan anderen over.

Een discussie over straatnamen? Geef het in

handen van de mensen die het leuk vinden.” 

Consumenten

Interactief beleid vraagt volgens Pröpper ook

een andere houding van de burger. “Hoe vaak

komt het niet voor dat mensen op een

inspraakavond zijn geweest en achteraf zeggen

dat er niemand naar ze heeft geluisterd? 

Ze verwarren luisteren met hun zin krijgen.

De gemeente twijfelt: starterswoningen of een park met

een speeltuin op die plek? In welk stadium mogen

anderen meedenken? En beslissen die dan ook? 

Het is lastig, maar bij participatie is het essentieel dat

je als organisatie invloed wilt delen, zegt Igno Pröpper. 

Participatie kan mensen in een consumenten-

rol duwen. Burgers gedragen zich als in de

supermarkt: ze willen bediend worden door de

overheid. De één wil rust in de binnenstad,

de ander meer woningen in het centrum.

Luister naar alle kanten, maar geef aan dat

niet iedereen z’n zin krijgt. Beargumenteer

de keuzes die je moet maken. Het is geven

en nemen, ook in de politiek. Burgers vragen

om mee te denken? Goed idee, maar vraag

wel van ze of ze zich ook kunnen inleven in

de belangen van een ander.”  

De nieuwe politicus

Interactief beleid is geen doel op zich volgens

Pröpper. Sommige situaties lenen zich er niet

voor. Een beslissing over het type vuilniswagen

dat er moet komen, interesseert de burger niet.

Andere besluiten zijn al dichtgetimmerd of

iedereen denkt hetzelfde. “Bespreek in het

openbaar alleen onderwerpen waar de

keuze spannend, relevant en aantrekkelijk is.

Erken dat er een conflict is. En geef de conse-

quenties aan. Als partijen meer woningen

willen, moeten ze ook bereid zijn hoogbouw te

accepteren of aantasting van het buitengebied.

Laat zien welke keuze je maakt en waarom.

Maak politiek zichtbaar. 

Willen de buurtbewoners meewerken aan de

beste oplossing voor iedereen of gaan ze kei-

hard voor hun eigen belang? Zijn het staats-

burgers of consumenten? Politici beloofden

in het post-Fortuyn tijdperk allemaal te 

’luisteren’. De politicus anno 2007 zou de

dialoog met de burger moeten aangaan.” �

“Luisteren niet verwarren 
met je zin krijgen”
Participatie voor gevorderden

E

IGNO PRÖPPER
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n Nederland wordt altijd een tegenstelling gemaakt. Aan de ene kant

staat de verzorgingsstaat: de overheid doet alles, hetgeen de burgers

passief maakt. Aan de andere kant staat de Amerikaanse variant: bur-

gers moeten overal zelf voor zorgen. Zij zijn actiever, maar hebben weinig

rechten. In Scandinavië zit men daar tussenin. 

Wij hebben een clichébeeld van de Noordse landen:

de staat regelt alles van de wieg tot het graf. Dat is

niet zo. In Zweden probeert men bijvoorbeeld

voorzieningen te combineren met activering van

burgers. Het idee erachter is dat de verzorgings-

staat nooit volledig kan zijn. Een voorbeeld. 

In Zweden heeft iedereen recht op kinderopvang, ook als je werkloos

bent. In dat geval ben je wel verplicht om zelf een aantal uren in de

opvang mee te werken. Men redeneert: werkloosheid isoleert mensen,

waardoor ze moeilijker een baan vinden. Ook hebben ze onvoldoende

contacten om hun informele zorgnetwerk overeind te houden.

Contacten tussen ouders onderling zijn belangrijk. Daar kun je ook op

terugvallen als je vastzit in het openbaar vervoer. 

Bij dit voorbeeld grijpen voorziening en activering in elkaar. Mensen

moeten in Zweden dus nog wel degelijk wat regelen en ondernemen

met elkaar. In het voorbeeld van de kinderopvang vormen zij informeel,

vrijwillig of in georganiseerd verband een ondersteuningsnetwerk.”

Het gaat in Zweden bij actief burgerschap overigens vooral over betaald

werk, over arbeidsparticipatie, zegt Tonkens. “Bij ons gaat het bij actief

burgerschap vooral over maatschappelijke participatie. In Nederland

wordt ook geprobeerd activering aan een voorziening te koppelen. 

Zo hebben wij kleinschalige woonvoorzieningen voor psychiatrische

patiënten of mensen met een verstandelijke handicap, die ook een

buurtfunctie hebben. Het is de bedoeling dat andere buurtbewoners

daar iets komen doen, dat ze ’mengen’. Dat functioneert helaas vaak

niet. Mengen gaat niet vanzelf als je mensen maar bij elkaar in de

buurt zet. Dat moeten overheid, welzijnswerk of bijvoorbeeld corporaties

eerst organiseren.” De kunst is volgens Tonkens zodanige voorzieningen

te creëren, dat mensen elkaar ontmoeten en er iets als sociale cohesie

ontstaat. “Je kunt het niet regelen. Je kunt er wel goede voorwaarden

voor scheppen.”

Positieve insteek

We vragen haar hoe welzijnsinstellingen actief burgerschap kunnen

bevorderen van mensen die aan de kant staan. “Werklozen of mensen

met een laagbetaalde baan beschikken vaak niet over de competenties

om een burgerinitiatief te nemen. Daar moet je best veel voor weten en

kunnen: hoe vraag je subsidie aan, hoe maak je pr als je een wijkcomité

wilt oprichten, hoe werk je goed samen etc. Je moet ook zelfvertrouwen

hebben. Zij vormen de doelgroep van het traditionele opbouwwerk.

Maar in veel achterstandswijken van nu moeten eigenlijk eerst basis-

voorzieningen als scholen, schone straten, gezondheidscentra en buurt-

huizen op orde zijn. Anders kun je van mensen niet verwachten dat ze

actieve burgers worden. Als de basis voor sociale samenhang in een buurt

ontbreekt, zijn mensen niet bereid iets te ondernemen. Daarvoor voelen

ze zich teveel in de steek gelaten. Als de voorzieningen in orde zijn en

opbouwwerkers mensen met elkaar in contact

brengen, is die bereidheid er vaak wel. Wat dat

betreft zijn de taken van het traditionele opbouwwerk

weer erg actueel.” Eigentijdse voorbeelden van

opbouwwerk zijn de wijkgerichte Kan wél projecten

(zie: www.kanwel.nl, red.). Tonkens: “De manier van

werken is erg blij en Amerikaans, maar het idee

erachter deugt. Getrainde vrijwilligers gaan bij mensen op huisbezoek

en vragen wat zij leuk vinden en kunnen. Uit onderzoek blijkt dat veel

bewoners niet meedoen, omdat zij denken dat zij weinig hebben bij

te dragen. Zij worden echt geen vrijwilliger als zij een krantje in de bus

krijgen. Maar wél als iemand hen persoonlijk aanspreekt, bijvoorbeeld:

’Jij weet toch iets van dieren?! Wil je helpen bij de kinderboerderij?’ 

Die positieve insteek werkt.” �

“Koppel activering 
aan een voorziening”

”I

”Mengen gaat niet vanzelf
als je mensen bij elkaar in de

buurt zet. Dat moeten 
overheid, welzijnswerk of

bijvoorbeeld corporaties eerst
organiseren.”

EVELI EN TON KENS

Actief burgerschap kun je niet regelen.

De overheid kan wel goede voor-

waarden scheppen voor participatie,

zegt Evelien Tonkens.
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Levensverhalen

Een groep senioren in Wijk aan Zee miste zo’n open houding bij de

gemeente. Wel kregen de ouderen geld van het Stimuleringsfonds

Ouderenprojecten in Beverwijk. Hun initiatief ontstond in 2005 tijdens

een Europese uitwisseling over de positie van senioren in dorpen,

waaraan zij meededen. Na afloop ging de groep ’Levensverhalen ver-

tellen’ lokaal door, met rond de twintig dorpsbewoners tussen 65 en

Eten als sociaal bindmiddel
Welzijn versterkt burgerschap

ls burgers met initiatieven komen moeten welzijnsinstellingen en

gemeenten in de eerste plaats luisteren, houden conferentiegan-

gers elkaar voor: “Welzijnsorganisaties moeten een antenne voor buur-

tinitiatieven ontwikkelen en actieve burgers faciliteiten bieden.” 

In principe zijn alle activiteiten mogelijk, zolang er geen gevaar of over-

last voor anderen ontstaat. Pas dan mogen buurthuis en overheid nor-

men en grenzen stellen. 

A

“Zet de deur van het buurthuis open!”, zegt een deelnemer van Welzijn Versterkt Burgerschap,

december 2006. Buurtinitiatieven kun je verpesten door regelgeving en vergunningen, vult

een ander aan. “Leg een initiatief niet meer in de weg dan nodig is.” Hoe kunnen welzijns-

werk en gemeenten actief burgerschap ondersteunen en bevorderen? 
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87 jaar. Zij komen, onder begeleiding van een beroepsverteller en 

theatermaker, wekelijks in een café bij elkaar. De ontmoetingen zijn aan-

vankelijk alleen een gezellige en zinvolle vrijetijdsbesteding voor senioren.

Inmiddels is het ook een aansprekend voorbeeld van maatschappelijke

betrokkenheid. De senioren bezoeken kinderen van

groep 8 op de basisschool om over vroeger te ver-

tellen en werken mee aan een film over 125 jaar Wijk

aan Zee. Enkele ouderen zijn actieve burgers gewor-

den, die hun zegje doen over onderwerpen die spelen

in het dorp. De persoonlijke contacten tussen de

verhalenvertellers vormen nu een sociaal netwerk. 

De groep wordt begeleid door vrijwilligers. Het initiatief krijgt navolging:

ook elders starten groepen ’Levensverhalen vertellen’. PRIMO nh traint

daartoe een groep ouderenadviseurs.

Restaurant VanHarte 

Een stel vrienden uit de Randstad nam een paar jaar geleden op

eigen kracht een bijzonder (en smakelijk) initiatief. Zij zetten een

buurtrestaurant op, onder de naam VanHarte. Eind 2006 is er al

een kleine keten van restaurants in verschillende steden in Nederland. 

Een VanHarte Resto, zoals het kortweg heet, is een ontmoetingspunt

waar mensen, onder het genot van een betaalbare maaltijd, gezellig

kunnen vertoeven. Het is twee of drie dagen per week geopend

en biedt plaats aan ongeveer 50 mensen. 

De mannen achter Stichting VanHarte willen iets doen aan de

eenzaamheid onder alleenstaanden. Volgens een rapport van het

Sociaal en Cultureel Planbureau leiden 1 miljoen mensen aan

sociale eenzaamheid. “De formule van de VanHarte Resto’s is

eten, ontmoeten en activeren met hulp van anderen. Eten als

sociaal bindmiddel,” zegt een van de initiatiefnemers. VanHarte

zette een samenwerkingsverband op met onder andere kerkelijke en

welzijnsorganisaties. Medewerkers en vrijwilligers, maar het kan ook

een huisarts zijn, zitten aan tafel tussen de etende buurtbewoners.

Hebben zij hulp of contact nodig, dan kan men daar ter plekke

met iemand afspreken. Het gaat de oprichters om lokale initiatieven.

Zowel de bezoekers als de drijvende krachten komen zoveel

mogelijk uit de buurt. Om de kosten laag te houden zijn de restaurants

in buurthuizen en scholen, die ’s avonds leeg zijn. Er werken vooral

vrijwilligers, scholieren, stagiaires en mensen in reïntegratietrajecten

in de Resto’s. Bij het opzetten van een restaurant doet De Stichting

VanHarte een beroep op fondsen, zoals het Oranjefonds. Ook wil zij

het bedrijfsleven bij VanHarte betrekken. Men wil niet afhankelijk zijn

van overheidsgeld: overheidssubsidie vermindert de betrokkenheid,

zo stelt de Stichting.

Buitenstaanders

Uit recent onderzoek blijkt dat het vooral mondige, zelfredzame burgers

zijn die burgerinitiatieven nemen. De verhalenvertellers uit Wijk aan Zee

en de VanHarte-jongens kunnen als voorbeeld dienen. 

De conferentie Welzijn Versterkt Burgerschap boog

zich uitdrukkelijk ook over de vraag hoe de sociale

sector meer kwetsbare mensen bij activiteiten

kan betrekken. Ook daar waren inspirerende

voorbeelden van aanwezig op de conferentie. 

Zo heeft buurtcentrum De Spil in IJmuiden een

aantal psychiatrische patiënten als vrijwilliger.

Professionals en andere vrijwilligers begeleiden hen. De cliënt-vrijwilligers

staan achter de bar of helpen met de administratie. De bezigheden en

contacten met anderen geven hen zelfvertrouwen. Ze doen weer mee. 

Het buurtcentrum biedt ruimte, het spreekt mensen aan op hun gezonde

deel. Er is respect en tolerantie. 

“Soms zijn ze ’even weg’, zegt een buurthuismedewerker. “Dat mag.

Uitgangspunt is: wat je hebt is niet belangrijk, iedereen heeft wel eens

wat.” Hij onderstreept het belang van wederkerigheid: “Je moet niet

alleen voor cliënten werken, ook met hen. Geef hen een volwaardige rol.”

Ook buurtbewoners van allochtone herkomst zijn nog te vaak buiten-

staander. Zij worden niet bereikt en/of doen niet mee. Een belangrijke

tip voor collega-welzijnswerkers: “Zorg dat er geen gesloten clubs zijn.

Sociale cohesie is goed, maar kan ook nieuwe mensen uitsluiten.

Check elk halfjaar of je wel open staat voor anderen, bijvoorbeeld voor

allochtonen.” �

Meer informatie: Hechmi Souguir, tel. 0299 418 700 of

hsouguir@primo-nh.nl

“Graag ontvang ik een quote
ongeveer aanleveren 

zolang als hier aangegeven.
Graag ontvang ik een quote

ongeveer aanleveren 
zolang als hier aangegeven”
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Voedselbanken in Noord-Holland
Het aantal voedselbanken is het afgelopen jaar explosief gegroeid.

Ze worden onder andere gerund door vrijwilligersorganisaties.

PRIMO nh deed onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van

de vrijwilligers van de voedselbanken. In de publicatie vindt u een

overzicht van de voedselbanken in Noord-Holland en meningen

van de betrokken vrijwilligers. Het rapport eindigt met een aantal

aanbevelingen aan zowel Provincie Noord-Holland als aan PRIMO nh

zelf. PRIMO nh, 2007. U kunt het rapport kosteloos opvragen bij

het PRIMO nh Servicepunt of downloaden van onze website. 

Allochtone ouderen BIJ DE BOER
De afgelopen jaren is het aantal zorgboeren in Noord-Holland sterk

toegenomen. Landzijde, het provinciaal transferpunt Landbouw

en Zorg, en PRIMO nh stelden vast dat allochtone ouderen uit de

steden de zorgboerderijen nog niet kennen. Juist deze ouderen,

vaak met een rurale achtergrond in

het land van herkomst, zouden baat

kunnen hebben bij activiteiten op een

agrarisch bedrijf. Landzijde en PRIMO

nh startten daarom het project

Allochtone ouderen BIJ DE BOER.

Twaalf allochtone ouderen en een aantal intermediairs gingen

onder andere op excursie naar twee zorgboerderijen in Noord-

Holland. De publicatie doet verslag van de kennismaking van 

geïsoleerd levende allochtone ouderen met de boerderijen 

en het Noord-Hollandse platteland. PRIMO nh 2007. 

De publicatie is te downloaden van www.primo-nh.nl 

Nieuw: de Dorpenkrant
Een dorpenkrant? In Noord-Holland? Is daar behoefte aan?

Wij denken van wel. Noord-Holland telt meer dan 100 dorpen

met minder dan 5000 inwoners. Ongeveer een half miljoen

Noord-Hollanders woont in dunbevolkt gebied. Dat zijn er meer

dan in heel Friesland. Er gebeurt veel op het platteland. Wonen in

een dorpse omgeving wint aan populariteit. Sommige mensen zijn

op zoek naar romantiek uit het verleden. Maar Wim Sonneveld’s

’tuinpad van mijn vader’ bestaat nauwelijks meer. De tijd staat

niet stil. Op sociaal gebied zijn er

grote veranderingen. Leden van

de dorpsraad, bestuurders van

het dorpshuis en andere actieve

bewoners hebben daar dagelijks

mee te maken.

PRIMO nh verzorgde jarenlang

nieuwsbrieven voor dorpsraden

en besturen van dorpshuizen.

Maar ook daarbuiten gebeurt van alles. Om recht te doen aan de

vele initiatieven en activiteiten wordt het tijd voor een nieuw plat-

form: een dorpenkrant. In 2007 kunt u drie nummers van ons ver-

wachten. De eerste Dorpenkrant kunt u downloaden van

www.primo-nh.nl. Wij zijn blij met elke reactie die u ons stuurt.

Graag per e-mail: loverman@primo-nh.nl 

Talenten in bloei (herdruk)
Deze publicatie doet verslag van het opleidingstraject van

Marokkaanse en Turkse vrouwen met een intermediaire functie 

in buurt- en vrouwencentra, zelforganisaties en de opvoedings-

ondersteuning in Noord-Holland.

We voerden voor dit boekje gesprek-

ken met oud-cursisten. Zij laten trots

zien wat ze bereikt hebben en welke

route ze daarvoor hebben afgelegd.

Ook vindt u in het boekje een impressie

van het ontstaan en de uitvoering van

het scholingstraject en informatie over de methodieken. De publicatie

bevat tevens aanbevelingen voor de toekomst. 

U kunt Talenten in bloei bestellen bij het PRIMO nh Servicepunt.

Prijs: e 12,00 (excl. verzendkosten)

Wat burgers bezielt, een onderzoek 
naar burgerinitiatieven. 
Burgerinitiatieven en de civil society ondergaan een herwaardering.

Zij zijn in de ogen van velen de sleutel tot minstens vijf grote maat-

schappelijke problemen: de kloof tussen burgers en bestuur, integratie

en gebrek aan sociale cohesie, sociale uitsluiting, consumentisme

en agressief en brutaal gedrag.

In dit rapport vindt u een keur aan burgerinitiatieven. En een analyse:

wat willen de betrokken burgers bereiken, hoe zien de initiatieven

eruit, wie doen mee en houden ze gaande? De publicatie belicht de

onderlinge verschillen en overeenkomsten tussen burgerinitiatieven,

en de voorwaarden waaronder ze beter tot hun recht kunnen komen. 

M. Hurenkamp, E. Tonkens en J. W. Duyvendak Uitg. Universiteit

van Amsterdam / NICIS Kenniscentrum Grote Steden 2006

Aan de slag met actief burgerschap: handreiking
voor scholen primair en voortgezet onderwijs.
Tips, instrumenten en hulpmiddelen om actief burgerschap in

(school)praktijk te brengen. Concreet gaat het om vijftien instru-

menten die scholen in diverse fasen kunnen inzetten. Het geheel

wordt aangevuld met relevante adressen, links en literatuur. 

P. Franken, D. Hautvast, J. van Hoeij, M. Stroetinga, 

uitg. KPC Groep / 2003, e 12,50. 

Te bestellen of te downloaden via www.kpcgroep.nl. 

Publicaties PRIMO nh

Publicaties over actief burgerschap



11 | DE PR IMO W E B S I T E S WWW.PR IMO -NH.NL

INTERESSANTE

WEBSITES

www.award.nl 

Het International Award for Young People-programma richt zich op jonge mensen van 14 tot

en met 24 jaar. Zij kunnen zich bekwamen op vier gebieden: Maatschappelijke Betrokkenheid,

Individueel Talent, Sport en Expeditie/Exploratie. De nadruk ligt op de ontwikkeling van sociaal

leiderschap en individuele karaktervorming van de deelnemers.

www.actiefburgerschap.nl 

Een nieuwe site, met informatie over de

stichting Actief Burgerschap en de hieraan

verbonden bijzondere leerstoel aan de

Universiteit van Amsterdam: Actief Burger-

schap, in het bijzonder vraagstukken van

competentieontwikkeling en toerusting. 

U kunt zich via de website op de hoogte

stellen van activiteiten rondom actief burger-

schap. Ook vindt u een lijst met publicaties

van Evelien Tonkens over het onderwerp.

Een kleine duizend jongeren in Nederland hebben hem inmiddels

gehaald: de International Award for Young People. Onder andere jonge-

ren uit de Noord-Hollandse gemeente Opmeer. De award (beloning)

heeft de vorm van een certificaat voor deelname aan een (buiten-

schools) activiteitenprogramma. Internationaal werken ongeveer

30.000 jongeren boven de 14 jaar in 100 landen mee aan het Inter-

national Award-programma. De deelnemers doen basisvaardigheden

en sociale competenties op. Het enthousiasme en de betrokkenheid is

groot. De jongeren doen het programma grotendeels in hun vrije tijd.

Zij doen bijvoorbeeld klusjes op een kinderboerderij, leren foto-

graferen, doen aan sport en organiseren in teamverband zelf een

tocht van enkele dagen. In Opmeer deden jongeren een EHBO-

cursus en klusten in een verzorgingshuis. Anderen waren actief in

de jongerenraad. Jongeren kunnen meedoen op drie niveaus:

brons, zilver of goud. Het hele traject t/m goud duurt anderhalf

jaar. Leerlingen kunnen deelnemen vanaf klas 3. Scholen, buurt-

huizen, sportclubs of bedrijven kunnen zich aanmelden voor de

begeleiding van de jongeren op www.award.nl.

Meer informatie: Stella Wielaart, tel: 0299 418 700, swielaart@primo-nh.nl

www.16miljoenmensen.nl

Een site waarop iedereen zijn eigen initiatief

kan plaatsen. Ook professionele organisaties

zijn opgenomen in deze database. Informatie

is op te vragen.

www.kanwel.nl 

Kan wél! daagt mensen met hart voor hun wijk uit om hun ideeën,

plannen en dromen voor de buurt te realiseren. Kan wél! richt zich op de

activering van bewoners in hun eigen omgeving. Bewoners voeren zélf

hun idee uit en, erg belangrijk, blijven eigenaar van het project. Bewoners

(idee en uitvoering) werken samen met corporaties (financiering idee),

het LSA (Landelijk Samenwerkingsverband achterstandswijken, zie

www.lsabewoners.nl) en sponsors (financiering project). 

Nieuw op www.primo-nh.nl: dossiers 

De PRIMO nh website biedt een overzicht van al onze activiteiten: de projecten van 2007, informatie over cursus- en studiedagen, publicaties

en nieuwsbrieven. Ook vindt u informatie over belangrijke actuele onderwerpen en thema’s in onze dossiers: Brede School Kinderopvang

en peuterspeelzalen Jeugd en fysieke ruimte Jeugdparticipatie Preventief jeugdbeleid Intergenerationeel Huiselijk geweld 

Leven in de stad Vitaal oud worden Domotica in WWZ Multifunctionele Accommodaties Sociale competenties van jeugd

W W W . P R I M O - N H . N L

International Award
for Young People 
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SERVICEPUNT PRIMO NH

PRIMO nh is het kennis-, informatie-
en adviescentrum voor sociaal
beleid in Noord-Holland. 
Het is actief voor de provincie N-H,
gemeenten en maatschappelijke
organisaties.

Voor vragen of het bestellen van
publicaties kunt u terecht bij het
Servicepunt van PRIMO nh. 
Het Servicepunt is telefonisch bereik-
baar van maandag tot en met donder-
dag van 9.00 - 13.00 uur via 0299
418 700. Ook kunt u mailen: service-
punt@primo-nh.nl of onze website
bezoeken: www.primo-nh.nl

Werk in uitvoering. Operatie Herstructurering  22 maart, 9.30 - 16.30 u, Stadskantoor Beverwijk. De serie Werk
in uitvoering wil lokale bestuurders, beleidsambtenaren en organisaties voor wonen en welzijn kennis laten maken
met ontwikkelingen in Stedelijke vernieuwing en Wijkgericht werken. De bijeenkomsten bieden good en bad
practices en er is gelegenheid om te debatteren. Echte vernieuwing van de stad wordt alleen bereikt als fysieke
ingrepen gepaard gaan met gerichte sociale inspanningen. Wat is daarbij de rol van gemeenten en wat doen woning-
corporaties en welzijnsinstellingen? En waar blijven de bewoners? Doelgroep: gemeenten, woningcorporaties en
welzijnsorganisaties.

Publiciteit en PR 22 maart, 19.00 - 22.00 u, PRIMO nh Purmerend. PRIMO nh geeft tips, richtlijnen en spelregels
voor publiciteit. Onderwerpen zijn: publiciteit en beïnvloeding, planning van publiciteit en het gebruik van diverse
media (folders, pers, nieuwsbrieven etc.). Ook gaan we oefenen met beïnvloeding. Doelgroep: dorpshuizen.

Jongerenwerk verbindt! Tweede landelijke dag van het Jongerenwerk 22 maart, 9.30 - 16.15 u (afterparty
16.15 uur), Regio West: De Mafkees in Rotterdam. PRIMO nh organiseert deze dag samen met de Beroepsvereniging
Jongerenwerkers, PJ Partners, Youth Spot Amsterdam, K2, de Kwaliteitsimpuls Jongerenwerk Zuid Limburg, Spectrum
Gelderland, Axion Flevoland en het Nederlands Jeugdinstituut. De dag van het Jongerenwerk verbindt jongeren-
werkers met elkaar, maar ook: 
• de cultuur van jongeren met de rest van de samenleving
• jongeren met instanties als politie, jeugdzorg, onderwijs en gemeente.
Doelgroep: (aankomende) professionele tiener- en jongerenwerkers en andere belangstellenden.

Onderhandelen met gemeenten 29 maart, 19.00 - 22.00 u, PRIMO nh Purmerend. Sinds een aantal jaren
heeft de gemeenteraad door het zogenaamde dualisme een andere rol en een andere verhouding tot het college
van B&W. Het is van belang om te weten hoe het werkt, onder andere vanwege het onderhandelen met de gemeente.
Doelgroep: dorpsraden.

Netwerkbijeenkomst contact/vertrouwenspersonen in het voortgezet onderwijs 3 april, 13.00 - 17.00 u,
PRIMO nh Purmerend. In het netwerk kunnen contactpersonen hun verhaal kwijt. Zij wisselen uit hoe zij bijvoorbeeld
een probleem hebben aangepakt. Tijdens de bijeenkomst komen verschillende manieren aan bod waarop contact-
en vertrouwenspersonen persoonlijk invulling geven aan hun functie. Doelgroep: contact/vertrouwenspersonen
uit het voortgezet onderwijs.

Maatschappelijke Stages 19 april, 12.00 - 17.00 u, PRIMO nh Purmerend. Een studiebijeenkomst om lokale
initiatieven voor maatschappelijke stages samen te brengen. Door uitwisseling van kennis en ervaring wil PRIMO nh
de maatschappelijke stages in Noord-Holland versterken. Naast uitwisseling geeft PRIMO nh informatie over ont-
wikkelingen en praktijkervaringen elders in het land. Doelgroep: (toekomstige) lokale coördinatoren maatschappe-
lijke stages uit de achterban van Civiq, Humanitas, Landschapsbeheer Nederland, NOC*NSF, NUSO, Rode Kruis,
Scouting Nederland en Wilde Ganzen, Vrijwilligerscentrales en Centra voor Bedrijf en Samenleving.

Netwerkbijeenkomst contact/vertrouwenspersonen in het basisonderwijs 18 april, 12.30 - 17.00 u,
PRIMO nh. In het netwerk kunnen contactpersonen hun verhaal kwijt. Zij wisselen uit hoe zij bijvoorbeeld een
probleem hebben aangepakt. Tijdens de bijeenkomst komen verschillende manieren aan bod waarop contact-
en vertrouwenspersonen persoonlijk invulling geven aan hun functie. Doelgroep: contact/vertrouwenspersonen
in het basisonderwijs.

Outreachende hulpverlening aan agrariërs 23 april, 13.30 - 16.00 u, PRIMO nh Purmerend. Maatschappelijk
werkers wisselen ervaringen uit over het toepassen van de methodiek Outreachende hulpverlening onder boeren,
tuinders en hun gezinnen. Doelgroep: maatschappelijk werkers.

Werk in uitvoering: Methodieken 25 april, 13.00 - 17.00 u, PRIMO nh Purmerend. De serie Werk in uitvoering
wil lokale bestuurders, beleidsambtenaren en organisaties voor wonen en welzijn kennis laten maken met ont-
wikkelingen in Stedelijke vernieuwing en Wijkgericht werken. De bijeenkomsten bieden good en bad practices en
er is gelegenheid om te debatteren. In vier workshops laten we interactieve werkvormen bij sociale programmering
op wijkniveau zien. Doelgroep: woningcorporaties, gemeenten, welzijnsorganisaties en het opbouwwerk.

Persoonsgebonden Budget (PGB) 26 april, 9.00 - 17.00 uur, PRIMO nh Purmerend. Een bijeenkomst over het
Persoonsgebonden budget en de Wet maatschappelijke ondersteuning. PRIMO nh organiseert de dag samen
met Zorgbelang en Versterking Cliëntenpositie (VCP). In het ochtendgedeelte wisselen we de stand van zaken uit
van het PGB in Noord-Hollandse gemeenten. In het middagprogramma staat het beleid rond het PGB centraal.
Doelgroep: platforms gehandicaptenbeleid, gehandicaptenberaden, organisaties voor chronisch zieken, achterban
van MEE en Zorgbelang.

In the spotlights 8 mei en 5 juni, 19.30 - 22.30 uur Humanitas, Alkmaar. Een korte cursus over succesvol aan
de slag gaan met tips, richtlijnen en spelregels voor publiciteit. We praten over en oefenen met: publiciteit en
beïnvloeding, planning van publiciteit, en het gebruik van diverse media (folders, de pers, nieuwsbrieven etc).
Doelgroep: vrijwilligersorganisaties in de zorg.

Week van de Respijtzorg Noord-Holland Noord 4 t/m 10 juni 2007. Respijtzorg is het tijdelijk vervangen van
de mantelzorger, die even vrijaf krijgt. Tijdens de Week van de Respijtzorg worden diverse activiteiten georganiseerd,
zoals film, open dagen van logeerhuizen en informatiebijeenkomsten. Ook wordt er aandacht gevraagd voor respijtzorg
en vindt de presentatie plaats van de Digitale Respijtwijzer, een sociale kaart van respijtzorgvoorzieningen. De Week
is onderdeel van de lopende Campagne Respijtzorg in Noord-Holland Noord. Deelnemers: PRIMO nh, Zorgkantoor NHN,
gemeente Schagen, gemeente Noorder-Koggenland, Mezzo, Steunpunten Mantelzorg en diverse aanbieders van
respijtzorg. Ook u kunt meedoen. Wilt u, als gemeente, instelling die respijtzorg biedt, vrijwilligersorganisatie,
school of bedrijf in Noord-Holland Noord, zelf iets doen? Bijvoorbeeld een informatiebijeenkomst organiseren,
een mantelzorger in uw omgeving in het zonnetje zetten of extra aandacht besteden aan jonge mantelzorgers
op uw werk of school? Meldt u aan! We ondersteunen u graag met informatiemateriaal, ideeën en door PRIMO
nh verzorgde gezamenlijke publiciteit. Voor meer informatie en aanmelding: wvanderveen@primo-nh.nl of
0299 418 736.

Sociale competenties 7 juni, 10.00-14.00 u, PRIMO nh Purmerend. Een bijeenkomst over bewust werken
aan sociale competenties in het sociaal cultureel werk. Om het werk inhoudelijk te versterken, maar ook om het
jeugdwelzijnswerk te profileren en op de kaart te zetten. Zowel informatie als praktijkvoorbeelden komen aan
bod. Doelgroep: kinder-, tiener- en jongerenwerkers en Brede School-medewerkers.

Schrijven aan Vrijwilligersbeleid 19 juni,13.00 - 17.00 u, PRIMO nh Purmerend. Tijdens deze bijeenkomst
helpen wij u om snel en doeltreffend een goede, actiegerichte nota vrijwilligerswerkbeleid te schrijven. Doelgroep:
gemeenteambtenaren.

Netwerkbijeenkomst Vrouwen in besturen 21 juni, 9.30 - 13.30 uur, PRIMO nh Purmerend. In het kader van
het project Actief Burgerschap organiseert PRIMO nh een bijeenkomst voor kennismaking en (verbinding van)
netwerken van allochtone en autochtone vrouwen. Naast ontmoeting inventariseren we trainingsbehoeften en wensen
van vrouwen ten aanzien van besturen, met het doel trainingen op maat te ontwikkelen. Doelgroep: allochtone
en autochtone vrouwen.

Het Cursus- en Congresbureau van PRIMO nh organiseert elk jaar een groot aantal
cursussen, congressen en expertmeetings. U vindt het actuele aanbod voor voorjaar 2007
op www.primo-nh.nl. Meer informatie krijgt u bij Manja Greutert, tel: 0299 418 700 of
congres@primo-nh.nl. 

Agenda Cursus- en Congresbureau


