
 Tuin der Herinnering, een 
oud bewonersinitiatief dat 
nieuwleven is ingeblazen 
door de aannemer van het 
participatiebestek. De 
aannemer heeft een 
Marokkaanse vadergroep 
betrokken bij de tuin. 
Sindsdien wordt de tuin door 
de aannemer en deze groep 
samen onderhouden. 
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Wie beheert of onderhoudt de stad? Eén ding is duidelijk: de 

gemeente doet het al geruime tijd niet meer alleen. In toenemende 

mate werken overheid, aannemers, maatschappelijke organisaties 

en individuele bewoners(groepen) samen aan de openbare ruimte. 

De gemeente Dordrecht speelt verkennend in op deze trend en 

zoekt nieuwe samenwerkingsvormen.

Samen met de aannemer

D
e gemeente heeft de uitvoering van het beheer 
en onderhoud grotendeels bij marktpartijen 
neergelegd. In alle wijken lopen aannemers 

rond die de stad onderhouden. Rond burgerparticipa-
tie ontstaat hierdoor wel een vraagstuk. De gemeen-
telijke budgetten voor beheer en onderhoud zijn 
volledig gekoppeld aan de onderhoudsbestekken 
waarmee een eenzijdige financieringsstroom van 
overheid (gemeente) richting de markt (aannemers) 
is ontstaan. Beheerbudgetten zijn hierdoor nauwelijks 
beschikbaar om te koppelen aan wensen en vragen 
van bewoners. Initiatiefnemers krijgen hierdoor 

steevast te horen dat voor afwijkende ideeën geen 
budget beschikbaar is, ook niet in de vorm van 
bijvoorbeeld kennis, materialen of omvorming van 
groenvoorzieningen. De vraag was hoe we de 
maatschappelijke vragen (regulier onderhoud en het 
maatwerk vanuit bewonersinitiatieven) konden 
koppelen aan de (financiële) relatie tussen gemeente 
en aannemer voor het regulier onderhoud.

De aannemer als verbindende factor
Het is niet zonder risico’s, maar de gemeente Dord-
recht heeft ervoor gekozen om één van haar reguliere 
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 Buurtbewoner aan de 
slag met de schoffel van de 
aannemer. In deze straat is 
een stuk groen door een 
grote groep bewoners 
samen met de aannemer 
omgevormd en wordt het 
nu door de buurt 
onderhouden. 
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en te helpen met hun initiatieven. Langzaamaan 
groeide het aantal initiatieven in de wijk en het ver-
trouwen tussen initiatiefnemers en aannemer, maar 
het gesprek tussen aannemer en gemeente verliep 
steeds moeizamer. 

De contractueel vastgelegde afspraken zorgden er-
voor dat er secuur werd gekeken naar het aantal vier-
kante meter of het aantal deelnemers per initiatief. 
We kwamen er na een halfjaar achter dat de bedoelde 
stimulans in het afrekenmodel een ongewenst effect 
teweeg brengt. We kregen veel discussie over de om-
vang van de vergoeding voor de geboden ondersteu-
ning en waardering per initiatief. In de praktijk bleek 
het namelijk niet gemakkelijk om de omvang te bepa-
len van een initiatief en welke modus (vierkante me-
ter of personen) van vergoeding het meest geschikt is. 
Daarnaast boden beide afrekenwijzen ook geen mo-
gelijkheid om de kwaliteit van de ondersteuning door 
de aannemer te beoordelen. In de vrees te snel door 
het budget heen te raken, gaf de gemeente na verloop 
van tijd uit voorzichtigheid geen groen licht meer 
voor ondersteuning van initiatieven. 

Hoe verder?
De aannemer besloot gelukkig om gewoon door te 
gaan met het ondersteunen van nieuwe bewonersini-

onderhoudsbestekken te gebruiken voor een experi-
ment. Binnen dit zogenaamde ‘Participatiebestek’ 
heeft de aannemer, naast het reguliere onderhoud, de 
rol gekregen om bewoners te ondersteunen die actief 
willen zijn in het onderhoud van de buitenruimte. De 
aannemer beschikt binnen het bestek over een budget 
om bewoners te ondersteunen en te stimuleren en om 
de eigen organisatiekosten te dekken. In het bestek 
zijn twee manieren opgenomen om de aannemer te 
vergoeden voor zijn inspanningen: met een bedrag 
per vierkante meter dat door bewoners wordt onder-
houden of met een bedrag voor het aantal participe-
rende bewoners. Er is tevens sprake van een plafond 
in het budget, zodat de gemeente budgettair niet in 
de problemen komt. 

Ogenschijnlijk simpel, maar werkt 
het ook?
Het antwoord is ja! Na het eerste jaar zien we dat 
oude initiatieven opleven en nieuwe initiatieven op-
gestart zijn. Bewonersparticipatie laat zich op vele 
creatieve manieren zien. Er zijn groepen bewoners 
die samen groenvakken omvormen en onderhouden 
op een hoger niveau dan de gemeente verwacht. De 
aannemer helpt, biedt kennis, planten, materialen en 
iets lekkers voor bij de koffie. Er is een bewoonster 
waarmee de aannemer contact opneemt indien er 
geveegd moet worden. Zij zorgt ervoor dat buren de 
geparkeerde auto's verzetten zodat de veegwagen 
overal bij kan komen. Een groep verstandelijk beperk-
ten draagt een steentje bij in het verwijderen van 
zwerfvuil in de wijk met wat coördinatie en materia-
len van de aannemer. 

Het aantal initiatieven en de kwaliteit daarvan groeit 
dankzij de pragmatische en snelle ondersteuning van 
de aannemer. De buitenruimte sluit beter aan op de 
wensen van bewoners. Zelfs buiten de wijken waar 
het participatiebestek speelt, raakt men geïnspireerd 
door de voorbeelden van anderen.

Ging er dan niks mis? 
De successen kwamen wel, maar niet zonder gedoe. 
Vertrouwen tussen overheid en markt is geen vanzelf-
sprekendheid laat ook het Participatiebestek zien. De 
aannemer investeerde tijd, materialen en kennis in de 
wijk en wist daarmee de wijkbewoners te inspireren 
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tiatieven. Hij sprak uit dat hij niet enkel gemotiveerd 
werd door het beschikbare budget, maar dat factoren 
als imago en werkplezier ook een belangrijke rol 
speelden. Net als de contractuele afspraak dat het 
bestek na afloop driemaal verlengd kan worden met 
één jaar. De keuze om te verlengen, hangt samen met 
de tevredenheid over de inzet van de aannemer. Re-
denen genoeg dus voor de aannemer om zich maxi-
maal in te zetten op het ondersteunen van initiatief-
nemers. Gemeente en aannemer kwamen in gesprek 
weer nader tot elkaar en dat gaf vertrouwen voor het 
vervolg.

‘Het gaat niet om tellen, maar om 
vertellen’
De rolneming van de gemeente is in het Participatie-
bestek fundamenteel anders dan bij andere bestek-
ken. De focus kwam echter toch te liggen op afreke-
nen van de kwantitatieve prestaties door 
verrekeningen per vierkante meter of per initiatiefne-
mer. Pas toen duidelijk werd dat het ook de aannemer 
niet ging om zo snel mogelijk behalen van het maxi-
maal te verrekenen aantal vierkante meter, slaagden 
we erin om samen de focus te leggen op de realisatie 
van zo veel mogelijk wensen tot participatie in de 
buitenruimte. Er ontstond zowaar een nieuw credo: 
‘Het gaat niet om het tellen, maar om het vertellen’.

Dat vertellen gebeurt in kwartaalbijeenkomsten. De 
aannemer vertelt dan over nieuwe initiatieven en de 
bereikte resultaten. Daarnaast stelt de aannemer een 
jaarverslag op met de eigen acties en de resultaten 
van de initiatiefnemers. Dat beeld toetst de gemeente 

ook bij bewoners en maatschappelijke organisaties in 
de wijk. Wanneer deze ook tevreden zijn met de gang 
van zaken kan worden vastgesteld dat de aannemer 
taakvolwassen en gemotiveerd is. Dat is van belang, 
want de gemeente baseert zijn rol als opdrachtgever 
op de principes van situationeel leiderschap. Blijkt de 
aannemer niet langer geschikt voor de taak of minder 
gemotiveerd om met een bepaald initiatief aan de slag 
te gaan? Dan laat de gemeente de rol van delegerende 
opdrachtgever los om meer instruerend of coachend 
aan de slag te gaan. Bij sommige initiatieven zijn we 
als gemeente ook gewoon zelf aan zet, en niet de aan-
nemer.

Dordrecht heeft hiermee nog geen universele oplos-
sing te pakken, maar leert samen met aannemer en 
gemeenschap om op nieuwe manieren met elkaar 
samen te werken. Het Participatiebestek leert ons dat 
de uitdaging zit in het begrijpen van elkaars motieven 
en verhaal. Wanneer men dat goed in de smiezen 
heeft, wordt samenwerken alleen maar makkelijker. 

De auteurs werken bij de sector Stadsbeheer van de ge-
meente Dordrecht. Edwin van Dieën is auteur van De 
opdrachtgever, nieuw leiderschap binnen de overheid, 
VHP, 2016. 
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 Een attentie voor bewoners die hebben meegeholpen. 


