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In omgekeerde richting 
over de grenzen 
Toelichting bij Romme e.a.

Fred Langerak en Sjoerd Romme

D e bijdrage aan de rubriek Over de Grenzen in dit nummer van M&O, ‘Van riva-

liteit en collusie naar samenwerking op basis van consent. Een casestudy over 

lokale democratie’, is in een aantal opzichten bijzonder. Ten eerste betreft het 

een artikel dat weliswaar in een buitenlands wetenschappelijk tijdschrift is gepubliceerd, 

maar waarvan de auteurs uit Nederland afkomstig zijn. Ten tweede is deze rubriek ei-

genlijk bedoeld om kennis en ervaringen op het gebied van management, organiseren en 

veranderen uit het buitenland voor het Nederlandse lezerspubliek beschikbaar te maken. 

De auteurs in dit artikel bewandelen echter de tegenovergestelde weg. En ten derde wordt 

de toelichting bij het Over de Grenzen-artikel altijd door een lid van de kernredactie van 

M&O geschreven, en niet door een van de auteurs zelf. 

Waarom, zult u zich afvragen, heeft de kernredactie dan besloten om als het ware 

een ‘omgekeerde bijdrage’ in de rubriek Over de Grenzen op te nemen? De reden is sim-

pel: als de kernredactie zou vasthouden aan haar gewoonten, zou u van een prachtige 

casus waarin de principes van circulair ontwerpen in de Nederlandse publieke sector 

worden geïllustreerd, verschoond blijven. En wie kan dan beter een toelichting bij het 

artikel schrijven dan medeauteur Sjoerd Romme. die ontwerpgericht denken en de ont-

werpwetenschap naar ons M&O-vakgebied heeft gebracht? Ik wens u veel leesplezier! 

 

D it artikel, eerder verschenen in het International Journal of Public Administra-

tion, betreft een studie van de revitalisering van democratie en bestuur in de 

gemeente Utrechtse Heuvelrug. Deze vernieuwing van de lokale democratie is 

nog steeds actueel. 

Het pilotproject dat in het artikel wordt beschreven, is halverwege 2017 definitief 

afgerond en geëvalueerd. In dezelfde periode heeft de gemeenteraad een notitie vastge-

steld over de wijze waarop plannen en projecten in samenwerking met belanghebbenden 

dienen te worden vormgegeven; deze manier van werken is transparant en open, met 
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ruimte voor dialoog, maar met duidelijkheid over mogelijkheden en onmogelijkheden, 

rollen en verwachtingen. 

Bovendien zijn in september 2017 de eerste drie jaar van het werken met het raads-

programma geëvalueerd, dat begin 2014 met consent van alle partijen in de gemeen-

teraad werd vastgesteld. Uit deze evaluatie blijkt dat er brede tevredenheid is over de 

resultaten tot nu toe. 

In de evaluatie heeft de gemeenteraad ook vooruitgekeken naar hoe men de 

formatie na de verkiezingen in 2018 wil aanpakken. De formatieaanpak die in 2014 in 

de gemeente Utrechtse Heuvelrug is gehanteerd, heeft ook veel aandacht in de media 

gekregen, waardoor meerdere gemeenten belangstelling hebben getoond. 

De auteurs volgen dit intensief en zijn benieuwd naar vergelijkbare ervaringen 

en praktijken in de vorming van raads- en bestuursprogramma’s en de formatie van 

colleges van burgemeester en wethouders in 2018 (zie ook https://www.civocracy.org/

codeoranje). •
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