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• Fiets van Troje (leefstraten) 

• Crowdfunding Trafiek 

• De Gedeelde Autovloot Gent 

• Energent  

• Cohousing Dampoort 

• Sportschuur Miliken 

• Rawijs (zelfpluktuin) 

• Apicula (bijenkweek op 

daken) 

• Freecycle Gent 

(weggeefwinkel) 

 

• Aan de Rand 

(ontmoetingsruimte) 

• De Stadstuin 

• Buurtjogging 

• Tijdelijke invulling De Site 

• Bakfietsdelen 

• Buurtmoestuin Toreke 

• De Boerse Poort 

• Tondeleer 

 

 

 

 

Transitie – initiatieven in Gent 
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Verenigingen 



Nonprofit sector 



Belangenverdediging 



Nieuw? 

 

 

 

• Leren van bestaande verhoudingen tussen overheid en 

maatschappelijk middenveld 

• Leren van evoluties: het ‘verstaatste’ middenveld  

• Burgerinitiatieven nu: 

• meer lokaal  

• meer autonoom  

• andere organisatie- en communicatievormen   

• meer netwerking  

• andere relatie tot politiek systeem 









The food of 

feeling is 

action 
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• Van kiezer, klant en inspreker in de representatieve 

democratie...  

• ... naar autonome coproducent in participatieve democratie 

• co – van alles 

• meer diversiteit, jonger, vrouwelijker 

• maar ook selectief: middenklasse   

 

 

 

 

De doe – democratie: voorbij de inspraak 
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• Enthousiasme:  

• hoe actiever burgers zijn, hoe vitaler de democratie 

• nieuwe vormen van democratie in ontwikkeling 

 

• Sarcasme:  

• burgerinitiatieven in tijden van besparingen  

• afbouw van de publieke sector en van collectieve 

vormen van solidariteit 

• gebruik in het kader van een ideologische agenda 

 

Hinkend op twee benen 





2010 

David Cameron launches Tories' 'big society' plan 
 

David Cameron: "I think we're onto a really big idea, a really exciting future 

for our country” 

 

How should you contribute to society? 

Going big on the ‘big society’ idea 

'Big society' proposals outlined 

 

David Cameron has launched his "big society" drive to empower 

communities, describing it as his "great passion". 

 

In a speech in Liverpool, the prime minister said groups should be able 

to run post offices, libraries, transport services and shape housing 

projects. 

Also announcing plans to use dormant bank accounts to fund projects, Mr 

Cameron said the concept would be a "big advance for people power“. 

http://www.bbc.co.uk/blogs/haveyoursay/2010/07/how_should_you_contribute_to_s.html
http://www.bbc.co.uk/1/hi/programmes/newsnight/8820733.stm
http://www.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/8688860.stm
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Overheid geeft deel van haar zorgtaak terug aan burgers en kerken 

‘Terugkeer naar samenleving zoals God die bedoelde’  

29 september 2014 | Ingmar Vriesema,© NRC Handelsblad  

 

In de ‘participatiesamenleving’ kan de burger minder hulp verwachten 

van de overheid. De kerken hervatten gretig hun verwaarloosde rol 

van barmhartige samaritaan.  

 

 

  

 

 

 

http://www.standaard.be/cnt/dmf20141002_01299921
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Van ‘doe’ – democratie naar ‘doei’ – democratie? 

 

• Het ideologische debat: je maakt het als bestuurder mee 

• Terugtrekkende overheid (besparingen, retoriek van de 

eigen verantwoordelijkheid in de ‘participatie - 

maatschappij) 

• Afbouw van collectieve solidariteit via de overheid ten 

voordele van autonome solidariteit op microniveau (vooral 

inzake zorg en sociale zekerheid) 
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  Van der Steen, 2013: 7 





Politici 

 

Ambtenaren 

 

Veldwerkers 

Systeemwereld 

Overheid 

Tussenruimte Leefwereld 

Burgerinitiatieven 
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Verschillen tussen burgerinitiatieven 
 

• Zorg in de particuliere sfeer  

• versus open initiatieven in de publieke ruimte, cultuur, 
recreatie, duurzaamheid,... 

• Initiatieven op privaat domein; initiatieven op de brug met de 
markt (bvb coöperatieven) 

• versus initiatieven op het publieke domein en op de brug 
met de overheid 

• Kortlopend / eenmalig  

• versus langlopend / structureel 

• Bottom – up  

• versus door overheidsoptreden gestimuleerd 
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1. Overheid in een faciliterende rol, stimulerend, 

eventueel regisserend 

2. Overheid als beschermer van het algemeen 

belang 

3. Overheid als verdediger van gevestigde belangen 

Verschillende rollen van de overheid 
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De overheid als facilitator  
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• Gedachtenexperiment: volle overheid versus kaderoverheid 

• Impact van (centrale en lokale) regelgeving 

• Impact van inhoudelijke ambities 

 

• Meer maatschappelijk effect door  

• Minder te regelen  

• Als overheid minder zelf te doen?  
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De overheid als beschermer  

van zwakke belangen,  

de belangen van de zwakken en  

van het algemeen belang 
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De overheid als verdediger van gevestigde 

belangen en gestolde praktijken 

 

Burgerinitiatieven:  

nieuwe belangen, tegen gevestigde 

belangen  

innovatief, tegen gestold beleid en tegen 

heersende beleidstheorie 

 









Politici 

 

Ambtenaren 

 

Veldwerkers 

Systeemwereld 

Overheid  

Tussenruimte Leefwereld 

Burgerinitiatieven 
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• Doorwaardbare zone, op alle niveaus: 

• netwerken tussen politieke leiders, ambtenaren, 

middenveld, non – profit professionelen, ‘every day 

makers’ – burgers, soms bedrijfsleven 

• Varianten in de verhoudingen: 

• soms zeer autonoom burgerinitiatief  

• soms initiatief als gevolg van overheidsactie 

• vaak netwerken met actieve betrokkenheid van 

ambtenaren, non – profit professionelen 

• soms vooral initiatief van het bestuur 

 

De Tussenruimte 
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• In de tussenruimte komt vernieuwing tot stand 

• Rol van ‘boundary spanners’ is cruciaal:  

• politici op de eerste plaats: tussen burgers en het 

overheidssysteem 

• rol van ambtenaren: veldwerkers en middenmanagers 

• rol van actieve burgers 

 

 

Tussenruimte: ruimte voor innovatie 
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Druk op de tussenruimte 

 
• Impact van lineaire besparingen  

• Impact van uniforme managementsystemen  

• denken van binnen naar buiten: de gereedschapskist 

• meten = weten: fobie en illusie 

• Drang tot scoren van en druk op politici om ‘het zelf te doen’ 

• Gelijkheidsillusie bij de bureaucratie en bij burgers 

• De angst voor het onvoorziene: uit angst dat er iets zou 

gebeuren, gebeurt er niets 

• Welke voorwaarden stel je als overheidsvertegenwoordiger?  
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• Pleidooi voor intelligente verbindingen tussen overheid en 
burgerinitiatieven  

• Door vormgeving van de tussenruimte: 

• publiek – private samenwerking  

• hybride organisatievormen 

• juridische vernieuwing   

• Door aangepaste instrumenten:  

• innovatieve vormen van ondersteuning  

• innovatieve mensen voor ondersteuning 

• innovatieve organisatievormen  

 

De Tussenruimte Cultiveren 



De Geest van Elinor 


