Werkende Wa arden
'De samenleving kan alleen

functioneren als burgers zich willen afvragen wat zij voor elkaar
kunnen doen,voordat zijde blik op de overheid richten. Daarbij geldt ook dat mensen zich
alleen kunnen ontplooien als de overheid hun ruimte geeft om zelf verantwoordelijkheid te
nemen en eigen keuzes te maken.'
(Troonrede zooz)

Cemeent"egewin in burge rzin
Als gemeentebestuurder tracht u dagelijks de leefbaarheid van uw stad of dorp
te bevorderen en maatschappijverruwing tegen te gaan. U doet dit onder andere

door toe te zien op de naleving van regels door burgers en bedrijven. Of het nu
gaat om vervuiling van de straat, om vernielingen of bedreigend, intimiderend
en asociaalgedrag.Maarals overheid kunt u het niet alleen. Burgers dragen
(mede)verantwoordelijkheid in het gebruik van de openbare ruimte en in de
omgang met elkaar.
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Het debat over waarden en normen staat volop in de belangstelling. De politiek

wilzich daarbij vooral richten op de ervaringen en ergernissen van burgers zelf.
Waarden en normen dienen in eerste instantie niet door de overheid te worden
opgelegd. Voorop staat de behoefte van burgers aan díe waarden en normen
om de dagelijks ervaren ongewenste uitingen en gedragingen tegen te gaan.
Diverse gemeenten zijn het kabinet alvoorgegaan in het voeren van een
waarden- en normendebat en in het opstellen van een zogenaamde stadsetiquette. Cedragsregels die inwoners van een straat, buurt, dorp of stad met
elkaar maken. En die in de praktijk van alledag terug te vinden zijn.
Laten we echter wel de werkelijkheid blijven zien: het formuleren van 'waarden
en normen'is niet gemakkelijk. De waarden en normen van de een zijn welhaast per definitie niet die van de ander. Hoe geefje het proces zó vorm dat de

betrokkenen het eens worden over gemeenschappelijke zaken? En hoe zorg je
ervoor dat er niet zo veel energie gaat zitten in het formuleren van de gedragsregels dat de invoering en naleving ervan uit het oog worden verloren?
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Van de Bunt heeft de aanpak Werkende Waarden ontwikkeld. Een methode die

gemeenten helpt om burgerinitiatieven in gang te zetten die tot gedragsregels
leiden. Cedragsregels die van het papier loskomen en letterlijk en figuurlijk tot
beleefde waarden en normen leiden. De aanpak blijft niet steken in het formuleren
van gemeenschappelijke waarden en normen. De nadruk ligt op de situatie erna:
Werkende Waarden zorgt ervoor dat er niet alleen over waarden en normen wordt
gepraat, maar dat waarden (weer) gaan werken.
rkende W;-:arden levert u het volgende op:
Duidelijkheid over de waarden en normen die burgers het belangrijkst vinden.
z. Afspraken tussen burge'rs over de omgang met elkaar.
3. Afspraken tussen overheid en burgers over de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling om de afgesproken waarden na te leven en levend te houden.
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Onze aanpak bestaat uit drie fasen:

F**e :; \f*rëqerrning ffiut *§"1 ffi##{:ixeal,;
Met betrokken wethouders en fractiewoordvoerders, sectorhoofden en veldwerkers
als buurtbeheerders, wijkagenten en jeugdwerkers, verkennen wij de behoefte aan
en de opzet van een op de lokale situatie toegesneden waarden- en normenaanpak.
Deze wordt vastgelegd in een strategisch document dat voor bekrachtiging aan de
gemeenteraad wordt voorgelegd.

tase e: Vaststelling Werkende Waarden
In de tweede fase gaat het om het mobiliseren van burgers, hen in gesprek brengen
over normen en waarden en het komen tot afspraken met en tussen burgers,overheid
en maatschappelijke instanties over gedragsregels. Hiervoor organiseert Van de Bunt

een aantalactiviteiten. De aanpak bestaat uit een mix van enquétes, debat- en
discussieplatforms in wijkcentra, interactieve communicatie via media en/of internet,
groepsdiscussies, straatinterviews en werkconferenties.
Voortdurend is Van de Bunt in dit proces gespitst op:
de inhoud: waar gaat het over en welke doelen dienen bereikt te worden;
het proces: blijven de betrokkenen voldoende gemotiveerd;
de communicatie:worden alle partijen goed op de hoogte gehouden.

.
.
.

De tweede fase bestaat uit de volgende stappen:

&urg*rs spr+*kem x!*h uit
Burgers spreken zich uit over hoe zij de huidige omgangsnormen beleven en wat zij
van elkaar en van de overheid verwachten. Naast overeenkomstige ergernissen en
verwachtingen komen ook uitdrukkelijk de verschillen aan de orde in hoe burgers met
elkaar om wensen te gaan en vanuit welke waarden en normen zij redeneren en
handelen. De uitkomst geeft een beeld van het huidige beleefde onbehagen en een

inventarisatie van gewenste gedragingen.

politie) en maatschappelijke organisaties als sociaalsport en religieuze vertegenwoordigers
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3t'Ëvalueren en aanpasSen

reageren en denken mee over de voorgestelde regels
van burgers. Hierbij komt expliciet
aan de orde hoe die regels het best kunnen worden nageleefà.
Welke veiantwooràelijk_
heden hebben de bewoners en welke opstelling dienel
de gemeente en andere
instanties in te nemen om de afgesproken regels ook
te latàn werken?

Surg*rs *n hestunr st*Ëlesr r*g*!s v*sË
Als de uitkomsten van de interacties tussen burgers
en bestuur hebben geleid tot een
set van waarden en concrete gedragsregels, met inbegrip
van de spelregels over de
wijze van naleving, kunnen de afspraken buurt_ en geÀeentebreed
wordln vastgesteld.
Eurg*r.s ínf*rrneren [:urg*rs
De naleving van de stad- of buurtregels wordt geborgd
door een goede communicatie

naardegenen die niet konden of wilden participeren in het
opsteïen van de regels.
Samen met buurtbewoners en bestuur wordt een aantal
communicatieve acties
ontwikkeld en uitgevoerd om zo veel mogelijk burgers te
bereiken, te betrekken en te
motiveren.
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Het grootste risico bij dit soort trajecten is vrijblijvendheid.
Daarom zal met enige
regelmaat met de betreffende bewonersgroepen worden geëvalueerd
in hoeverre
de opgestelde regels worden nageleefd en in hoeverre
nieiwe afspraken nodigzijn.
Het gaat hier om de inrichting van het maatschappelijk
toezicht. Dit betekent echter
niet dat de overheid achterover mag gaan zitten. Zij moet haar
eigen taken op zich
nemen, zodat burgers zich voortdurend gesteund weten.
Het bestuur bewaakt zo
mede dat waarden blijven werken.
Van de Bunt werkt daarbij met een monitor die vooral focust
op:
. de mate waarin feitelijke verbeteringen in de woon_ en leefomgeving
opgetreden;
. de mate waarin in de beleving van de bewoners een verbeterirg rrnzijn
het woon_ en
leefgenot is gereal iseerd;
. de punten waarop stagnatie optreedt en waarom;
. waar nieuwe acties noodzakelijk zijn en hoe deze aangepakt kunnen
worden.
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Contact
ls uw interesse gewekt en
gemeente van betekenis zou
u te verkennen.
Belt u gerust met ons en
één van de adviseurs die u

of Werkende Waarden wellicht voor uw
n is Van de Bunt graag bereid dit met
oek; zij zal u in contact brengen met
de Waarden-aanpak kunnen informeren.

itiatief een wezenlijk verschil maken
nde Waarden toe te lichten en op

.

dr. J.W. Asje van Dijk, partner bij Van de Bunt en begeleider van interacti eve

beleidsprocessen in het wetenschaps- en technologiebeleid, het hoger onderwijs en
brancheorganisaties. Adviseert gemeenten over de interne organisatie, traint groepen
in creativiteitstechnieken en functioneert vaak als procesleider in complexe publiekprivate sa menwerki ngsprojecten.

. drs. MerlUn Trouw, consultant bij Van de Bunt. Hij begeleidt gemeenten bij het verbeteren van de kwaliteit van hun dienstverlening. Heeft ervaring met het (bege)leiden
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van socratische gesprekken over regels en moraal,is betrokken bij diversiteits- en
inburgeringsvraagstukken en begeleidt groepen bij teamvorming.

. drs. Khalid Boutachekourt, directeur van BC&O - buro voor sociale vraagstukken,

is

gespecialiseerd in integratie-, jeugd- en sociaal beleid. Als adviseur en projectleider is hij
voor diverse gemeenten werkzaam, onder andere op het gebied van stadsetiquette en
d iversiteitsvraagstu kken.
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. drs. D.P. Peter Noordhoek, directeur Northedge. Hij is onder andere voorzitter van het
Cilde Kwaliteit Publieke Sector en kennispartner lNK. Als oud-secretaris van Respons is
hij medeverantwoordelijk voor een betere benutting van interactieve beleidsvorming
binnen gemeenten. Hij voert adviesprojecten uit op het gebied van toezicht en
handhaving en is bestuurslid en medeoprichter van VIDE, vereniging voor
nd havi

. drs. Sijke Verhagen, consultant bij Schoep & Van derToorn, communicatie consultants.
Voert opdrachten uit op het gebied van interactieve processen en interne en externe
communicatie en is bij Schoep & Van der Toorn verantwoordelijk voor het kennisveld
Beleidscom m u nicatie.
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