
‘Empowerment’ van initiatieven 

door de juiste vragen te stellen

door Koen Salemink (RUG)

Plattelandsontwikkeling 
in de praktijk 



2

Voorwoord
Als afsluiting van een onderzoekstraject, 

parallel aan het Programma Leefbaar 

Platteland, lever ik een ‘empowerment-

document’ op; een document dat 

initiatiefnemers kunnen gebruiken om hun 

initiatief te positioneren en te realiseren. 

Wie zijn wij en wat kunnen wij? Wat willen wij bereiken en hoe? 

En, bovenal; zijn wij in staat dit op eigen kracht te doen? In dit 

document zit een tabel met vragen die initiatiefnemers zichzelf 

kunnen stellen. Het uiteindelijke nut van dit document wordt 

bepaald door de initiatiefnemers maar het zou helpen als ook 

de provincie Overijssel en de gemeenten weet hebben van, en 

wijzen op het bestaan van het stuk. Een open gesprek over de 

kennis, kunde en eventueel benodigde ondersteuning van een 

initiatief kan een uitgangspunt zijn voor toekomstbestendige 

plattelandsontwikkeling.

Foto voorpagina: Initiatief CPO nieuwbouw project Boskamp
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Neo-endogene ontwikkeling: lokaal 
eigenaarschap, met ondersteuning van 
buiten

In mijn onderzoek naar plattelandsontwikkeling maak ik veel gebruik 
van de zogenoemde theorie van neo-endogene ontwikkeling (bron 1). 

Kort gezegd komt deze theorie op het onderstaande neer. 

In lokale ontwikkelingen wordt lokaal eigenaarschap als kracht 
gezien. Gemeenschappen die zelf initiatief nemen en voor ogen 
hebben wat ze willen, zijn vaak succesvol. Lokale ontwikkelingen 
van ‘onderop’ worden gezien als endogeen – vanuit de plek. Echter 
niet iedere gemeenschap heeft alle competenties aan boord om 
zelf het initiatief te nemen, het vervolgens door te ontwikkelen en 
het uiteindelijk tot een goed einde te brengen. Oftewel: niet alles 
kan vanuit de plek zelf komen. Daarom zijn er vaak verbindingen 
naar en hulpbronnen van buiten nodig, de zogenaamde exogene 
bronnen – bronnen van elders. 

Lange tijd is er in het plattelandsbeleid de nadruk gelegd op de 
ontwikkelingen van ‘onderop’, wat inhoudt dat gemeenschappen 
uitgenodigd worden om met eigen plannen te komen. Dit beleid 
leidt er vaak toe – zo blijkt in de praktijk - dat het steeds dezelfde 
gemeenschappen zijn die met plannen komen: de zogenoemde 
initiatiefrijke gemeenschappen. Het inzicht dat dit beleid niet in alle 
gemeenschappen een positief effect sorteert, heeft ertoe geleid dat 
eigentijdse plattelandsontwikkeling meer inzet op ‘endogeen waar het 
kan, met hulp van exogeen waar het nodig is’. Deze nieuwe basis voor 
plattelandsontwikkeling is vervolgens bekend komen te staan als neo-
endogene plattelandsontwikkeling. Een ietwat ingewikkelde term voor 
beleid dat zoveel mogelijk het lokale eigenaarschap intact houdt, maar 
ondersteuning biedt waar het nodig is. 
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Dorpsschoolaanpak: leren over jezelf 
door input van elders

De Overijsselse Dorpsschoolaanpak waarin lokale initiatieven 
samengebracht worden om leerervaringen op te doen, te delen 
en elkaar een spiegel voor te houden – onder begeleiding van 
wetenschappers - is ook gestoeld op het idee van neo-endogene 
ontwikkeling (bron 2).

Contacten en verbindingen met initiatieven elders leiden tot 
uitwisselingen over wat goed of juist minder goed heeft gewerkt.  
Maar zo’n uitwisseling dwingt ook tot zelfreflectie. De volgende vragen 
zijn de revue gepasseerd tijdens de Dorpsschoolbijeenkomsten die de 
provincie Overijssel in 2021 en 2022 heeft georganiseerd, zowel tijdens 
de sessies als nadien buiten ‘op het schoolplein’:

• Willen wij in ons dorp ook zoiets als net gepresenteerd is?
• Kunnen wij het net zo doen als het andere initiatief,  

of werkt zoiets bij ons toch anders?
• Zijn onze vrijwilligers in staat om zoiets ook te doen,  

of missen ze daarvoor hulpbronnen?
• Wat hebben ze niet verteld? Achteraf, terugkijkend vergeet  

men weleens de uitdagingen.
• Kan ik hulp krijgen? Zijn er subsidies beschikbaar?  

Bij wie moet ik dan zijn?

De Dorpsschoolbijeenkomsten hebben nog maar eens aangetoond dat 
veel lokale initiatiefnemers heel goed in staat zijn om zelf in te schatten 
wat ze kunnen en wat niet. Het schort echter vaak aan tijd om hierop 
te reflecteren en vervolgens na te denken over wat er in de toekomst 
beter zou kunnen. De uitnodiging om je initiatief te presenteren ten 
overstaan van collega’s uit andere dorpen, is een mooi moment om nog 
eens met een (zelf)kritische blik te kijken naar wat er bereikt is en stil te 
staan bij ‘de staat van het dorp’. Daarnaast dwingen vreemde ogen om 
nog eens extra goed na te denken en uit te leggen wat er precies in het 
dorp gebeurd is en waarom. De aanwezige wetenschappers helpen als 
‘critical friends’ vooral bij het stellen van de juiste vragen en op het juiste 
moment. 
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Overijsselse benadering van lokale initiatieven: een overkoepelend 
programma dat recht moet doen aan lokale verschillen

De bevindingen en aanbevelingen in dit document komen onder andere voort uit mijn 
betrokkenheid bij het Programma Leefbaar Platteland van de provincie Overijssel. In 
dit programma is de provincie nadrukkelijk op zoek gegaan naar een aanpak die recht 
doet aan de verschillen tussen én binnen gemeenschappen en gebieden. Het idee 
hierachter is dat lokale initiatieven in bijvoorbeeld Noordoost Twente een bepaalde 
manier van werken hebben die verschilt van initiatieven in Salland of de Kop van 
Overijssel. Niet alleen de lokale gemeenschap met haar sleutelpersonen maar ook 
de (al bestaande) relaties met de gemeente of provincie, ervaringen met LEADER-
projecten en de rol van lokale ondernemers maken dat gebieden hun eigen stijl 
hebben ontwikkeld en om een eigen benadering vragen. Om het nog complexer te 
maken hebben veel dorpen en buurtschappen de neiging om hun initiatief een ‘lokale 
kleur’ te geven; lokale invulling op basis van lokaal eigenaarschap. Het begrijpen 
van de regionale stijlen van initiatieven biedt dan ook slechts deels houvast voor 
beleidsmakers. 

Het is niet eenvoudig om binnen een provinciaal beleidsprogramma oog te 
hebben voor de overeenkomsten én recht te doen aan de verschillen. Wat we wel 
hebben gezien is dat de mogelijkheid tot laagdrempelig contact met ambtenaren 
en bestuurders een voorwaarde is om zo’n beleidsprogramma te laten slagen. 
Laagdrempelig contact kan zowel de betrokken overheden als het initiatief helpen 
om hun informatiepositie te verbeteren. Weten wat waar speelt en waar mogelijk 
meerwaarde kan ontstaan door initiatieven te bundelen, is uiteindelijk in ieders 
belang. 

Oog hebben voor lokale en regionale verschillen kan ook bijdragen aan het herkennen 
van wat lokaal als meerwaarde gezien kan worden. Sommige gemeenschappen zijn 
zo ervaren met initiatief nemen dat ze – zodra een subsidieregeling klaar staat - direct 
een plan indienen om uit te gaan voeren. In andere gemeenschappen kan het juist al 
een grote winst zijn als verschillende groepen (weer) met elkaar in gesprek zijn. 

De provincie Overijssel heeft geprobeerd om hier recht aan te doen door onderscheid 
te maken tussen ‘uitvoeringsgeld’ en ‘procesgeld’. Dit is een pragmatische 
oplossing, maar het belang en de waarde hiervan mag niet onderschat worden. 
Generieke subsidieregelingen dreigen al gauw de meer geroutineerde, initiatiefrijke 
gemeenschappen te bevoordelen, terwijl beleidsprogramma’s voor het platteland juist 
ook aandacht moeten hebben voor gebieden die stilvallen of zelfs dreigen af te haken. 
De heterogene kijk op het platteland kan ook in toekomstige programma’s van waarde 
zijn, om lokale gemeenschappen op hun manier mee te laten werken aan een leefbaar 
platteland.
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‘Doe-het-zelf’ document
De Dorpsschoolbijeenkomsten zijn nuttig, en vooral bij actuele 
onderwerpen lukt het goed om voldoende initiatieven te laten 
deelnemen. Idealiter blijven deze bijeenkomsten ook plaatsvinden om 
zo het netwerk van initiatieven en dorpen te onderhouden en uit te 
breiden. Daarnaast zou het goed zijn om een ‘doe-het-zelf’ document 
te hebben dat initiatiefnemers kunnen gebruiken om zichzelf te 
bevragen over het (nog te starten) initiatief. Dit stelt bewoners in staat 
om onderling gestructureerd na te denken over het traject dat ze willen 
aangaan. Daarnaast kan het helpen om vooruit te kijken, om zo beter 
voorbereid te zijn op uitdagingen die gedurende het traject kunnen 
ontstaan. 

Zo’n ‘doe-het-zelf’ document kan ook gebruikt worden voor een gesprek 
met een gemeente of de provincie. Dit vereist van de kant van de 
overheid dat het gewaardeerd wordt dat bewoners open zijn over hun 
competenties en tekortkomingen. Open zijn over het eigen kunnen 
en de beperkingen daarbij mag niet leiden tot twijfel aan de kant van 
de overheid. Als overheden echt iets willen bereiken in gebieden waar 
initiatieven niet vanzelf van de grond komen, dan zou een zelfevaluatie 
aanleiding moeten zijn voor een vervolg. Het vervolgtraject duurt 
wellicht langer en de resultaten zijn misschien minder innovatief dan in 
initiatiefrijke dorpen maar erkenning dat er ondersteuning nodig is, is 
ook een belangrijke en beleidsrelevante uitkomst (bron 3).
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Zelfonderzoek als empowerment:  
‘Wat willen en kunnen we zelf?’

Toch hangt een leefbaar platteland vooral af van het succes in de 
taaiere dossiers. Sterker nog: soms is het van groot belang dat men in 
een lokale gemeenschap vooral met elkaar in gesprek blijft – dit kan 
zelfs een resultaat zijn dat van groot belang is voor de leefbaarheid. 
Zonder het cement van een dorp – de mensen – zijn alle gestapelde 
stenen maar weinig waard. 

Empowerment (bron 4) houdt in dat mensen in staat worden gesteld 
om te doen wat ze voor ogen hebben. Soms zijn gemeenschappen 
al ‘empowered’ genoeg, maar soms hebben gemeenschappen ook 
hulp nodig bij het voor ogen krijgen wat ze willen. En soms is er 
vooral hulp nodig bij het doen en het uitvoeren van een initiatief. 
Overigens zijn dorpen die al ‘empowered’ genoeg zijn vaak juist heel 
goed in het verbinding maken met hulpbronnen van buiten. Sociaal 
kapitaal, organisatievermogen, voldoende financiële middelen én 
voldoende doeners voor de uitvoering maken een gemeenschap tot een 
initiatiefrijke gemeenschap (bron 5).

Al met al moet dit empowerment-document (of ‘doe-het-zelf’ document) 
initiatiefnemers helpen om zich af te vragen wat ze zelf willen en 
kunnen. Hieronder heb ik gepoogd de vragen die ze zich daarbij kunnen 
stellen, samen te brengen in een tabel. Een lokaal initiatief analyseert 
zichzelf eerst, om vervolgens te kijken hoe er progressie geboekt zou 
kunnen worden.  

Zonder het cement van een dorp – de mensen – 

zijn alle gestapelde stenen maar weinig waard.
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Zelfevaluatie voor lokale initiatieven in twee stappen

Stap 1 Analyse. Hoe staat het er voor?
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Stap 2 Progressie. Hoe komen we verder?



10

Vijf fasen van initiatieven: zelfreflectie 
voor, tijdens en na een traject

Uit eerder onderzoek, maar ook uit ervaringen tijdens de Dorpsschool-
bijeenkomsten, blijkt dat het ertoe doet in welke fase van een initiatief 
een dorp zit (bron 6). Door eerder onderzoek te combineren met de 
Dorpsschool-ervaringen kan er onderscheid gemaakt worden tussen 
maximaal vijf fasen. 

Het kan van voordeel zijn om voor, tijdens en na een initiatief te blijven 
reflecteren. Af en toe stilstaan bij de vraag of men op dit moment wel 
de juiste competenties aan boord heeft, kan het verschil maken tussen 
vastlopen en gefrustreerd raken enerzijds of even een pas op de plaats 
maken en ondersteuning zoeken anderzijds. Hieronder zet ik uiteen wat 
deze fasen van elkaar onderscheidt, welke kennis en kunde per fase 
gevraagd worden en in welke mate er verbinding gezocht kan worden 
met andere partijen. 

Fase 0 Aanloopfase 
Deze fase is soms relevant, vooral in gebieden met weinig, of zonder, 
initiatieven. In deze fase gaat het met name om het opbouwen van 
sociaal kapitaal, organiserend vermogen en – basaal maar zeer 
belangrijk – het simpelweg samenbrengen van mensen die iets willen 
doen voor de gemeenschap.

Fase 1 Ideefase
In deze fase gaat een bestaande of net gevormde initiatiefgroep aan de 
slag met het formuleren van een idee. Hierbij gaat het om visievorming, 
het oor te luisteren leggen bij medebewoners en het vergaren van 
actuele kennis, sociaal kapitaal en organiserend vermogen. Sommige 
initiatieven zullen zelf een heel eigen en innovatief idee willen 
formuleren, daar waar anderen juist meer geneigd zijn om al bestaande 
ideeën te vertalen naar hun eigen plek. 

Een innovatief idee vraagt vooral veel denkwerk en discussies vooraf, 
met als resultaat een plek-specifieke oplossing waarvan nog moet 
blijken of deze in de praktijk werkt. Het aanpassen van een bestaand 
idee roept vooral vragen op over hoe dit lokaal ingepast kan worden, 
zodat het ook op deze plek werkt. 
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Fase 2 Planfase
In deze fase gaat het om het vormgeven van het plan (van aanpak). Wat 
moet er allemaal gebeuren om het gewenste resultaat te verkrijgen? 
Wie zijn er allemaal nodig om dit plan te laten werken? Kennis van wet- 
en regelgeving is van belang om in te schatten of iets is toegestaan, of 
juist niet. In sommige meer technische projecten (denk aan initiatieven 
op het gebied van energietransitie of digitale ontsluiting van het dorp) is 
er ook kennis van technologie vereist. 

Daarnaast moet er in deze fase verkend worden welke 
financieringsbronnen er beschikbaar zijn. Het komt regelmatig voor dat 
meerdere financieringsbronnen gecombineerd moeten worden, maar 
of dit juridisch mogelijk is moet vaak eerst worden uitgezocht. Het is 
goed om in deze fase alvast met een gemeente, provincie of andere 
financiers te spreken om te kijken in hoeverre er met het initiatief 
meegedacht kan worden. Bovendien kan vroegtijdig contact voorkomen 
dat het initiatief als een verrassing komt voor een overheid – partijen 
‘meenemen’ in het idee is in deze fase van groot belang. Tevens kan het 
goed zijn om van gedachten te wisselen met andere initiatiefnemers 
binnen of buiten de eigen gemeente.

Fase 3 Presenteerfase
Als het plan klaar is, is het tijd om dit te presenteren aan betrokkenen 
en belanghebbenden. Het is hierbij goed om oog te houden voor zowel 
interne belanghebbenden (bewoners of omwonenden, potentiële leden 
en gebruikers) als externe belanghebbenden (vergunningverstrekkers, 
financiers). Een lokaal initiatief weet vaak een deel van de 
zogenaamde onrendabele top te dekken door gemeenschapsinzet 
(zelfwerkzaamheid, lokale bedrijven en sponsors) maar vaak is er nog 
wel een resterende onrendabele top die om ondersteuning vraagt. 

Om het financieel onrendabele tóch rendabel te maken, zullen 
de lokale initiatiefnemers een financier (vaak, maar niet altijd een 
overheid) moeten overtuigen door het maatschappelijke rendement 
van hun initiatief aan te tonen. Zowel bij gestandaardiseerde 
subsidieregelingen als bij niet-gestandaardiseerde trajecten vraagt dit 
om overtuigingskracht. Voor een deel zal een initiatief altijd afhankelijk 
blijven van een financier die bereid moet zijn om niet alleen te denken 
in harde euro’s, maar ook in zachtere factoren en daarbij behorende 
indicatoren.
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Fase 4 Uitvoeringsfase/Heroriënteringsfase

In deze fase zijn er grofweg twee scenario’s te onderscheiden.

Scenario 1 - ‘Aan de slag voor het dorp’. 

De financiering en de vergunning zijn rond en het initiatief kan aan 
de slag. Dit is vaak een omslagpunt in een initiatief – vanaf dit punt 
zijn er meer uitvoerders en doeners nodig. Managementkwaliteiten 
zijn nog steeds van belang om de uitvoering te overzien, maar er 
wordt vooral veel tijd en praktische inzet gevraagd van bewoners. 
Soms wordt een initiatief opdrachtgever van een uitvoerend bouw- 
of onderhoudsbedrijf. Hierbij kan het nuttig zijn dat een initiatief 
toegang krijgt tot een projectondersteuner. Succesvolle en zelfredzame 
initiatieven weten in deze fase de omschakeling te maken, daar waar 
andere initiatieven worstelen met het vinden van vrijwilligers. Het is hier 
dan ook in ieders belang dat financiers niet al te strakke voorwaarden 
verbinden aan de financiering – enige vertraging moet mogen. 

Scenario 2 - ‘Terug naar de tekentafel’. 

Het is niet gelukt om de financiering of vergunning te krijgen, en het 
initiatief moet terug naar de tekentafel. Dit kan inhouden dat het plan 
op enkele plekken gewijzigd moet worden, maar de afwijzing kan ook 
fundamenteler van aard zijn. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een plan 
botst met bovenlokale belangen binnen de gemeente of provincie, of 
dat het initiatief leidt tot afkeurende inspraak/protest. Een initiatief 
moet zich dan heroriënteren en uitvinden of (en hoe) de beoogde 
doelen gehaald kunnen worden. Daarnaast moeten de initiatiefnemers 
terug naar hun eigen dorp met een ‘nee’ op zak, en dit vraagt vaak om 
een heldere uitleg en toelichting aan medebewoners. Oog houden 
voor het strategische belang van goede onderlinge relaties in het dorp 
is van groot belang. Soms kan het helpen dat de afwijzende overheid 
de verantwoordelijkheid op zich neemt om uit te leggen waarom een 
initiatief niet doorgaat om zo geschillen binnen de lokale gemeenschap 
te voorkomen.
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Initiatieven in positie brengen in het 
Programma Landelijk Gebied?

Dit document is onderdeel van een terugblik op een meerjarig 
onderzoekstraject naar het Programma Leefbaar Platteland van de 
provincie Overijssel. Ter afsluiting is het goed dat er iets meegegeven kan 
worden voor het tijdvak na deze collegeperiode – een periode die zich zal 
kenmerken door grootschalige en ingrijpende opgaven op het platteland. 
Ik hoop dat dit empowerment-document van nut is voor initiatiefnemers, 
maar ook voor provincie- en gemeenteambtenaren. 

De grote fysieke opgaven voor het platteland – denk aan vraagstukken 
rondom stikstof, duurzame energieproductie en klimaatadaptatie – en 
de vele aandacht die deze dossiers op zullen eisen en de grote budgetten 
die ermee gepaard gaan, mogen er niet toe leiden dat meer kleinschalige 
initiatieven voor een leefbaar platteland ondersneeuwen. Idealiter 
worden initiatieven en dorpsgemeenschappen in positie gebracht om een 
stem te krijgen in de discussies rondom het opvangen van ingrijpende 
maatregelen. Mede gebaseerd op de ervaringen die zijn opgedaan in de 
Dorpsschoolbijeenkomsten is het zelfs denkbaar dat initiatieven kunnen 
helpen om de negatieve gevolgen (deels) op te vangen. Ook voor de 
harde, ruimtelijke opgaven geldt dat het welslagen ervan staat of valt met 
de mensen die er wonen (zie ook ‘social license to operate’ (bron 7)).

De positieve bijdrage van initiatieven op het Overijsselse platteland staat 
of valt met hoe zij empowered worden. Initiatieven zijn er niet om de 
hete aardappel aan door te spelen. Het is namelijk niet aan de initiatieven 
om de grootschalige gevolgen van beleid op te vangen. In tijden van 
grote opgaven en beleidsprogramma’s kunnen sommige burgers het 
gevoel krijgen dat zij geen invloed hebben op hun eigen leefomgeving. 
Daarom wil ik er in dit document voor pleiten om initiatieven in staat te 
stellen om binnen duidelijke kaders invloed uit te oefenen op, en bij te 
dragen aan hun eigen leefomgeving. Zodra duidelijk is welke maatregelen 
in een gebied getroffen worden, is het zaak om initiatieven binnen de 
mogelijkheden een podium te geven om de plek en omgeving waar de 
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ingrepen plaatsvinden toch mooier te kunnen maken. Plattelanders 
willen maar wat graag bijdragen aan een mooier platteland. De 
heropleving van de rurale (protest)stem is wat mij betreft geen teken 
van afgehaakt zijn, maar van aangehaakt willen worden – een roep om 
mee te doen. Juist het Programma Landelijk Gebied biedt hiervoor een 
uitstekende mogelijkheid.
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