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Voorwoord

Right to Challenge (RtC)
in Rotterdam:
Zo kén het ook!
De uitwerking van Right to Challenge voor Rotterdam is in opdracht van het
college van B&W belegd bij het cluster Dienstverlening. Het kaderdocument Right
to Challenge op zijn Rotterdams (Kendoe) is op 16 juni 2015 vastgesteld door het
college. Wethouder Eerdmans bespreekt deze notitie half oktober met de
gemeenteraad. Wethouder De Jonge (Onderwijs, jeugd en zorg) heeft binnen zijn
portefeuille het initiatief voor een proef Right to Challenge genomen. Om een
goede inhoudelijke- en juridische grondslag voor RtC voor te bereiden. Met de
proefchallenge verkent de wethouder samen met een drietal sociale initiatieven
en onder begeleiding van De Makers van Rotterdam, hoe invulling kan worden
gegeven aan de geformuleerde ambitie van Right to Challenge in het coalitie
akkoord. Dit is zowel voor de bewoners van Rotterdam, sociaal ondernemers, het
bestuur en de Gemeente Rotterdam nieuw.
Right to Challenge als uitnodiging voor bewoners en de overheid.
Bij ‘Right to Challenge’ komt het initiatief uit de buurt of wijk. Als gemeente willen
we hier pro-actief op reageren en samenwerken met initiatiefnemers, kennis en
relaties delen en samen nieuwe mogelijkheden creëren. Door te faciliteren maar
ook door vroegtijdig het gesprek aan te gaan met actieve bewoners en sociaal
ondernemers over de kansen in de wijk en/of buurt en zonodig hulp te bieden bij
het opstellen van ‘the challenge’. Binnen de proefchallenge verkennen we de
spelregels en afspraken waaronder RtC uitvoerbaar is.
De vraagstelling voor de proefchallenge was:
— Wat is RtC ?
— Wat voor typen challenges zijn te onderscheiden ?
— Wat is er nodig om RtC uitvoerbaar te maken ?
— Wat is er nodig voor goede samenwerking ?
— Handvatten voor de overheid en de challengers: van indienen tot uitvoeren
— Experimenteren

Voorwoord
h. 1 Inleiding
h. 2 Ambitie
h. 3 Oefenen
h. 4 Doordenken
h. 5 Uitvoeren
Bijlage

p. 3

De bovenstaande vragen zijn beantwoord en beschreven in het eindrapport
‘Zo kén het ook, Right to Challenge als uitnodiging en uitdaging’ (De Makers van
Rotterdam, najaar 2015).  De resultaten van deze verkenning maken duidelijke dat er
niet één type Right to Challenge is: de initiatiefnemers, de fase waarin het initiatief verkeert, het plan en de wens tot samenwerking met de overheid verschillen. Een typologie van de initiatieven, een voorstel voor beoordeling en een
leidraad voor de challenges worden geboden. Vanzelfsprekend behoeft dit
nog aanscherping in de praktijk. We gaan van een proef naar het experiment.
Veel leesplezier !
Annemarieke van Egeraat
Projectleider Nieuw Rotterdams Welzijn, gemeente Rotterdam

Hoofdstuk 1

Inleiding

Steeds weer verschijnen er nieuwe initiatieven die een stukje van de publieke
zaak naar zich toe trekken. Bibliotheken, braakliggende terreinen, buurthuizen,
lichte zorgtaken, speeltuinen. Allemaal thema’s waarop ondernemende burgers
en sociaal ondernemers de laatste jaren zijn opgestaan. Ze deden een stap naar
voren en zeiden ‘hé, laat ons dat maar doen!’, of ‘hé, niemand doet hier wat aan,
maar wij laten het er niet bij zitten!’. En zo ontstond onverwachts, onbedoeld en
veelal ongecoördineerd een veelheid aan initiatieven.
Tegelijkertijd is de overheid al jaren op zoek naar nieuwe manieren om burgers te
betrekken bij de publieke zaak. Gedwongen door noodzakelijke bezuinigingen en
voortschrijdend inzicht, zien we hierin een verschuiving optreden. Niet langer gaat
het om het betrekken van burgers bij het formuleren van beleidsdoelstellingen,
inspraak of protest. Nee, meer en meer wordt er gezocht naar ruimte om burgers
het zelf te laten doen.
Beide ontwikkelingen hebben de laatste jaren in publicaties, bijeenkomsten en
experimenten de nodige aandacht gekregen. Veelal overkwam dit alle betrokken
spelers. Als initiatiefnemer begin je ergens aan en ineens wordt het project veel
groter dan gedacht, sta je op diverse podia je verhaal te vertellen en zeggen
wethouders, onderzoekers en zelfs de koning dat je iets geweldigs, innovatiefs en
vooruitstrevends hebt neergezet.
En als overheid herhaal je steeds dat je ‘ruimte wilt geven’, wilt faciliteren en
stimuleren, dat je uit gaat van de kracht van de samenleving, maar wat dat
precies betekent en wat je daarmee over jezelf afroept laat zich maar moeilijk
voorspellen, is niet aan te leren en is vaak ook nog eens moeilijk in te passen in
bestaande systemen.
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Al met al kenmerkten de afgelopen jaren zich vooral door een pionierende geest
waarin vooral ad hoc stappen voorwaarts gezet werden. Maar zoals uit een
recente publicatie blijkt, wordt het tijd om een volgende stap te zetten. We moeten van een periode van ‘gedreven pionieren’ naar een ‘gelijk speelveld’ (Franke,
Niemans en Soeterbroek, 2015).
De gemeente Rotterdam lijkt deze ontwikkeling goed aangevoeld te hebben. Met
het laatste collegeprogramma heeft de Gemeente Rotterdam de ambitie uitgesproken om dit minder ad hoc te organiseren en onderdeel te maken van een
nieuw speelveld. Instrumenten als de Burgerjury (directe inspraak), Citylab 010
(laboratorium voor maatschappelijke innovatie), en het Right to Challenge (eigenaarschap en zeggenschap over lokale voorzieningen en gemeentelijke taken)
zijn pogingen om dit nieuwe speelveld te creëren. In dit rapport doen wij verslag
van ons onderzoek naar dit laatste instrument. Dit doen we in 4 stappen:

— In hoofdstuk 2 bespreken we kort de ambitie van Cluster Maatschappelijke
Ontwikkeling (MO) rond het Right to Challenge, de opdracht van ons als De
Makers van Rotterdam en waarom we hebben gekozen voor een oefentraject.
— In hoofdstuk 3 bespreken we het traject en welke lessen we onderweg geleerd
hebben.
— In hoofdstuk 4 doen we een stap terug en proberen de verschillende betekenislagen van RtC die we gedurende het oefentraject tegenkwam te duiden. Dit om
niet alleen instrumenteel naar RtC te kijken, maar ook haar waarde en betekenis te kunnen duiden. In hoofdstuk 5 ten slotte doen we een aantal suggesties in
de vorm van handvatten voor het inrichten van het RtC om het instrument op
een waardevolle manier in te zetten voor de stad.
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Hoofdstuk 2

Ambitie

2.1

Meer ruimte voor bewoners

Zoals gezegd was in het Rotterdams collegeakkoord het Right to Challenge
opgenomen. Onder het kopje ‘Meer direct bestuur’ lezen we daar:
‘Right to Challenge: analoog aan de Britse wet. Een buurt of wijk krijgt het recht
om lokale voorzieningen over te nemen wanneer zij denken het zelf anders en
beter te kunnen organiseren.’
Daarmee is een ambitie uitgesproken, maar is nog verre van duidelijk wat deze
ambitie in zowel de meer algemene als concrete zin betekent. Op het moment
dat wij als De Makers van Rotterdam door het cluster MO gevraagd worden om
rond de verdere ontwikkeling van het Right to Challenge een bijdrage te leveren
is dit nog niet uitgekristalliseerd. Al snel wordt echter duidelijk dat de op dat
moment in ontwikkeling zijnde kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn (NRW)
leidend is1.
In deze kadernotitie lezen we dat met de invoering van Right to Challenge de
volgende doelen worden nagestreefd:
— Krachtiger lokale gemeenschappen: wijken en buurten krijgen weer zeggenschap om vorm te geven aan hun eigen lokale gemeenschap.
— Hervorming van de publieke dienstverlening: vrijwilligersorganisaties, verenigingen, coöperaties en sociaal ondernemers krijgen gelegenheid om publieke
diensten te verlenen door mee te dingen bij opdrachten, zodat zij (mede-)
uitvoerder worden van de diensten waarvan zijzelf gebruik maken.
— Stimuleren van maatschappelijke participatie: bewoners spelen een actievere
rol in de samenleving.
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Het Right to Challenge in het NRW geeft ruimte aan ‘ondernemerszin’. Zowel aan
de kant van bewoners als aan de kant van de lokale overheid. Aan de kant van
bewoners richt het NRW zich op het steviger maken van wijknetwerken en ondernemende gemeenschappen en stimuleert het eigenaarschap van bewoners. De
gemeente stuurt daarbij naar eigen zeggen op ondernemerszin, ofwel ‘het zoeken
naar innovatie, nieuwe oplossingen en financieringsbronnen’ (NRW, p 11). Voor
behandelende ambtenaren vraagt de omgeving met ‘challenges’ een andere
houding dan het behandelen van een ‘gewone’ aanvraag: veel meer een onderzoekende houding (wat zou de waarde van deze challenge kunnen zijn?) dan een
toetsende houding (voldoet het aan datgene wat we reeds bedacht hebben?).

1

Inmiddels is deze kadernotitie aangenomen door de gemeenteraad.

‘Met het Right to Challenge
hebben bewoners meer
ruimte om publieke taken
uit te voeren’
Kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn 2016-2019

Met het Right to Challenge streeft de gemeente Rotterdam volgens ons twee op
het oog complementaire doelen na:
1.	vergroting van betrokkenheid en zeggenschap van (ondernemende) bewoners bij de publieke zaak (burgerparticipatie); en
2.	vormgeving van een vitale, horizontale samenwerking tussen lokale overheid, bewoners en professionals rondom het organiseren van zorg en
welzijn (overheidsparticipatie).
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De Rotterdamse ambities rond Right to Challenge zijn dus groot. Zowel aan de
kant van de gemeente (hoe geven we ruimte aan andere spelers en initiatieven
en wat betekent dit voor de interne organisatie?) als aan de kant van de lokale
samenleving (wat gebeurt er als bewoners publieke voorzieningen gaan overnemen?). Het is aan de ene kant een ingreep in het systeem van samenwerking,
aanbesteden en besluitvorming, die niet van de ene op andere dag geregeld is
en/of goed werkt. Immers, het vraagt om vormen van samenwerking tussen
ongelijkwaardige participanten die opereren vanuit verschillende taken, verantwoordelijkheden en belangen. Het is aan de andere kant een ingreep in de relatie
tussen actieve bewoners, sociaal ondernemers en professionele aanbieders van
zorg, welzijn en activering. Nieuwe aanbieders, andere verhoudingen en misschien wel serieuzer dan gedacht gaan zij in het publieke domein aan de slag.

Vanuit het perspectief van de lokale overheid — als organisator van het Right to
Challenge — roept het instrument ook allerlei vragen op. Denk daarbij aan de
omgeving met de bedoelde en onbedoelde effecten van een mogelijke verschuiving in / van het gecontracteerde aanbod en het aanbod van georganiseerde
bewoners, cliënten en/of professionals (VWS, 2015). Kan dat zomaar? Wat is daarvoor nodig? Worden er aan bewoners en cliënten vergelijkbare uitvoerings- en
verantwoordingseisen gesteld als aan gevestigde organisaties voor maatschappelijke dienstverlening? En vormen hun ‘challenges’ een meerwaarde ten opzichte
van het bestaande aanbod? Of vormen ‘challenges’ een andere c
 ategorie?
Ook vanuit het perspectief van bewoners roept het Right to Challenge vragen op.
Willen en kunnen wij als initiatiefnemers en/of ondernemers bestaande diensten
overnemen? Willen wij in de gaten springen die een terugtrekkende overheid laat
vallen? Of hebben we heel andere vragen, wensen en verwachtingen van sociaal
ondernemers die reeds actief zijn in Rotterdam? Welke ‘challenges’ hebben zij in
gedachten? Of komen zij met iets heel onverwachts, misschien wel ongepasts
aan (Kruiter, 2014).
En ten slotte is het Right to Challenge, om te kunnen slagen, ook een gezamenlijke
ambitie van de lokale overheid, sociaal ondernemers en actieve bewoners.
Samen moeten zij ieder vanuit hun eigen rol vorm geven aan dit recht. De vraag
daarbij is vervolgens wel hoe de lokale overheid, ondernemers en bewoners het
Right to Challenge op zo’n manier kunnen vormgeven, dat het zowel aansluit op
de eis van legitimiteit (is het voorstel passend en rechtmatig?), als op de behoefte
aan effectiviteit en efficiency (is het voorstel beter en goedkoper?) als het streven
naar een grotere betrokkenheid en zeggenschap van Rotterdammers (bewoners
die de eigen talenten willen inzetten voor het verbeteren van de leefbaarheid in
de eigen wijk of buurt).

2.2

Oefenen met het instrument

Kortom, wie even nadenkt over de invoering van het Right to Challenge loopt al
snel tegen allerlei vragen aan. Om deze vragen scherper te formuleren en te
begrijpen waar je als initiatiefnemers en gemeente tegenaan loopt in zo’n traject,
is een goede voorbereiding noodzakelijk. Om de toepassing en werking van dit
nieuwe instrument te onderzoeken, heeft het Cluster MO De Makers van Rotterdam gevraagd om een ‘oefenomgeving’ te creëren waarin we met potentiële
challengers samen op onderzoek zijn gegaan naar een aantal inhoudelijke en
organisatorische condities waaronder Right to Challenge goed zou kunnen werken. Daartoe hebben wij als De Makers van Rotterdam voorgesteld om het ‘oefentraject’ als een living lab2 te ontwikkelen. Een tijdelijk samenwerkingsverband
tussen de gemeente Rotterdam, De Makers van Rotterdam en drie lokale sociaal
ondernemers (Wilskracht Werkt, BuurtLAB en Afrikaanderwijk Coöperatie).
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L iving Labs zijn test- en ontwikkelomgevingen in een realistische context, vaak in een begrensd gebied als een
stad of een wijk. In het kader van Right to Challenge in het sociale domein is een ontwikkelomgeving ingericht
gericht op het uitvoeringsprogramma Nieuw Rotterdams Welzijn.

De uitdagers
Voor het oefentraject Right to Challenge hebben de gemeente Rotterdam en
De Makers van Rotterdam gekozen voor drie sterke, al langer bestaande,
maar zeer verschillende initiatieven. Verschillend in hun oorsprong en werkwijze en allen op andere domeinen actief.

Afrikaanderwijk Coöperatie
De Afrikaanderwijk Coöperatie komt voort uit jarenlange activiteiten van
Stichting Freehouse in de Afrikaanderwijk en is gestart vanuit de community
arts met sterke aandacht om vorm en inhoud op elkaar te laten aansluiten.
Jeanne van Heeswijk is de drijvende kracht achter Stichting Freehouse en
Annet van Otterloo is projectleider van de Afrikaanderwijk Coöperatie. Er is
veel aandacht voor esthetiek, maar ook voor een vernieuwende conceptuele
kijk op vormen van organiseren en wijkeconomie. In zekere zin kan de Wijkcoöperatie actief zijn op alle domeinen aangezien zij uitgaat van opdrachten die
hen worden voorgelegd.

Wilskracht Werkt
Wilskracht Werkt is een organisatie waarbij mensen op vrijwillige basis anderen service verlenen op het gebied van welzijn en zorg, vervoer, administratie.
Initiatiefnemer Wil Roode is zelf van origine verpleegster. Het initiatief draagt
bij aan welzijn van mensen, activering en het is een organisatie die sterk
gericht is op hoe bewoners onderling elkaar kunnen versterken.

BuurtLAB
BuurtLAB is geïnitieerd door twee voormalig jeugdwerkers (Edward Boele en
Bart Kleijweg). Zij zien zichzelf als sociale pioniers. BuurtLAB richt zich in
eerste instantie op kinderen, maar via projecten voor de kinderen vergroten
ze de sociale cohesie van de hele buurt en raken ouders van de kinderen
ook betrokken bij hun projecten. Op een ondernemende manier en uitgaande
van het positieve en de mogelijkheden draagt BuurtLAB met hun projecten bij
aan sociale cohesie, vergroening, gezondheid en empowerment van kinderen
en gezinnen.

Alledrie de iniatieven zoeken op creatieve wijze de verbinding tussen de
leefwereld van bewoners, het leveren van een bijdrage aan maatschappelijke
ontwikkeling en sociaal ondernemerschap. Alledrie waren zij bereid vanuit
een testomgeving mee te denken over het ontwikkelen van condities voor
uitvoering van het Right to Challenge in Rotterdam.
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Juist door met een kleine, maar zorgvuldig geselecteerde groep ambtenaren,
initiatiefnemers en onderzoekers, aan de hand van ‘fictieve, maar realistische’
casuïstiek, met het Right to Challenge te oefenen, stellen we onszelf als onderzoekers in staat om belangrijke vragen te doordenken en van een antwoord te
voorzien.
De doelstelling van het oefentraject was drieledig:
— Het verkennen de waarde en toepassingsmogelijkheden van het concept Right
to Challenge, en de vertaling daarvan naar de contouren van het spel, de
spelers, de spelinzet en de spelregels op het terrein van Nieuw Rotterdams
Welzijn.
— Inzicht in de te nemen stappen om als lokale overheid vorm en inhoud te geven
aan een focus van ‘de overheid als opdrachtgever’ naar ‘de overheid als uitgedaagde en bewoners als uitdagers’.
— De ambitie van de participanten was om — op basis van de ervaringen in het
oefentraject — bouwstenen te ontwikkelen en voorstellen te doen, die gebruikt
kunnen worden voor de uitvoeringsfase van Right to Challenge. Dit rapport
vorm hier de weerslag van.

2.3

Samen oefenen en al doende leren

Voor de ontwikkeling van deze bouwstenen hadden we oorspronkelijk drie
sessies voorzien, maar uiteindelijk hebben we — omdat daar behoefte aan
was — vijf bijeenkomsten georganiseerd.
Naast het organiseren en faciliteren van de verschillende bijeenkomsten was één
van de Makers ook de sparringspartner/coach van een van de challengers. Voor
Wilskracht Werkt was dit Erik Sterk, voor BuurtLAB Maurice Specht en voor de
Wijkcoöperatie Afrikaanderwijk Coöperatie Rineke Kraaij. In het volgende hoofdstuk doen we kort en bondig verslag van deze sessies en de lessen die we hieruit
getrokken hebben.
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01

Sessie > Kennismaken
Ambities en verwachtingen delen op het stadhuis

02

Sessie (extra) > Wat is van waarde?
Voorbereiden van pitch door middel van het
doordenken van je toegevoegde waarde

03

Sessie > Pitchen
Uitspreken van je ‘challenge’ in de vorm van een pitch

04

Sessie (extra) > Samen ontwikkelen
Wat kunnen we leren van de pitches?
Wat zijn criteria om te (be)oordelen?

05

Sessie > Samen werken (volgt nog)
Terugblikken en vooruitkijken

Hoofdstuk 3

Oefenen — Wat is Right
to Challenge en wat zou
het kunnen zijn?

3.1

Inleiding

Je kunt je op vele manieren verhouden tot dit ‘oefenen met Right to Challenge’.
Als je mee zou doen vanuit de hoop en verwachting dat dat de samenleving
anders vormgegeven kan worden (beter, socialer en met meer ruimte voor de
potentie van mensen) en dat het nodig is te experimenteren met andere methodes, nieuwe concepten en initiatieven, dan zat je helemaal op je plek bij het
oefentraject. Als je mee zou doen vanuit een bezorgdheid dat we bezig zijn met
de afbrokkeling van de verzorgingsstaat, dan zat je wellicht minder op je plek.
Alle deelnemers aan het oefentraject geloofden in meer of mindere mate in de
positieve effecten van het instrument Right to Challenge. Toch was het hard
werken!

3.2

Oefenen werd hard werken

Voorwoord
h. 1 Inleiding
h. 2 Ambitie
h. 3 Oefenen
h. 4 Doordenken
h. 5 Uitvoeren
Bijlage

Eén van de opvallendste conclusies van het oefenen met Right to Challenge is dat
het neerzetten van een goede pitch of propositie een vak apart is. Waar de
challengers vooraf dachten een goede challenge te kunnen neerzetten, bleek het
in de praktijk voor zowel initiatiefnemers als de gemeente nog heel lastig om de
presentatie te plaatsen. Elkaars taal spreken, zonder jezelf te verliezen; ruimte
maken voor nieuwe initiatieven en je tegelijkertijd aan de wetten en routines
houden; het weinige geld wat er is op innovatieve wijze wegzetten, zonder in
willekeur te vervallen; en zo nog veel meer. Ondanks alle welwillendheid van de
deelnemers was het oefenen vooral hard werken. Nadenken wat zeg ik nu precies, begrijp ik wat de ander zegt; wat betekent dit voor mijzelf, voor de organisatie of mijn positie in een wijk; welke praktijken wil ik ontwikkelen en hoe passen
deze in routines en afwegingskaders. Het blijkt allemaal nog niet zo eenvoudig.
Maar al doende en denkende met elkaar, zijn wel een aantal contouren naar
boven gekomen (zie hoofdstuk 5).

p. 11

In dit hoofdstuk gaan we kort in op het oefenproces. Dat doen we aan de hand
van een aantal kort ‘intermezzo’s’ of bouwstenen.

Column van Maurice Specht,
uitgesproken bij de eerste sessie:
‘Al een tijdje zingt het rond, niet alleen in Rotterdam, maar in heel Nederland.
Vooral geïnspireerd door het Engelse voorbeeld, of misschien nog wel het
woord. Want zeg nu zelf, het Right to Challenge klinkt een stuk krachtiger,
grootster, dan het Recht om Uit te dagen, zoals de Nederlandse vertaling zou
klinken. Naar goed Nederlands gebruik hanteren we dan ook allemaal de
Engelse term, maar moeten we ook de Engelse praktijk volgen?

Wat weten we er van in Engeland?
In 2011 als een van de meest vergaande en permanente uitwerkingen van
de Big Society gedachte van David Cameron, wordt de Localism Bill getekend.
Daarmee worden rechten vergaand gedecentraliseerd, en dat in een van de
meest gecentraliseerde landen van Europa. Drie in het oog springende rechten van deze wet zijn:
—C
 ommunity right to bid (bijvoorbeeld op maatschappelijk vastgoed)
— Community right to build (als buurtorganisatie zelf een gebieds- of bouwplan ontwerpen)
— Community right to challenge (als je als buurtbewonersorganisatie vindt dat
je zelf beter bepaalde publieke taken kunt regelen)
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Alle drie zie je in de Nederlandse discussie terug komen, maar vandaag
hebben we het dus over het laatste recht. Een bijzonder interessant recht,
wat echter een apart uitwerking heeft gekregen in de Engelse context. Het
Right to Challenge is in Engeland veelal verworden tot een wat ongemakkelijk
aanvoelende variant van Maatschappelijke Aanbesteden. Nadat een collectief burgers het aanbieden van een dienst via een Challenge heeft opengebroken, en deze Challenge door de gemeente is ‘geaccepteerd, mag zij
daarna, met allerlei andere partijen meedoen aan de uit de Challenge voortvloeiende aanbesteding. Als daar niet hele speciale voorwaarden, rechten of
voorbehouden in worden gemaakt, dan is de kans groot dat hier een ander
er dan het oorspronkelijke collectief mee van door gaat. Dat is op zich al
vervelend, maar belangrijker nog: het doel van de wet was om burgers meer
rechten te geven. Dat verwordt hiermee al snel een manier om vooral de
goedkoopste aanbieder te krijgen. In de uitwerking van het recht, verdwijnt
zo dus het oorspronkelijk doel naar de achtergrond. Daar moeten we in
Nederland voor oppassen.
Er is dus wel wat van de geest te leren van de Right to Challenge, maar niet
van de letter. Zo wil ik hier maar betogen. Daarom is het goed om je — zoals
Erik Sterk altijd terecht vraagt — de volgende vraag te stellen: voor welk probleem is het Right to Challenge een oplossing?

Voor welk probleem is het Right to Challenge een oplossing?
Om een poging tot een kort antwoord te geven, gebruik ik de Gouden Cirkel
van Sinek. Hij stelt dat succesvolle bedrijven of leiders in staat zijn mensen
te overtuigen van waarom ze iets doen. Zoals hij stelt: mensen kopen niet wat
je doet, maar waarom je het doet. Ze stappen in een filosofie. Wat nu als je
dat naar het Right to Challenge vertaalt?

Why: publieke doelen op een zo goed mogelijke manier realiseren, waarbij er
ruimte moet komen voor nieuwe aanbieders: sociaal ondernemers en burgercollectieven
How: uitvinden van en ontwikkelen van nieuwe samenwerkingsarrangementen tussen betrokken stakeholders
What: Right to Challenge en Maatschappelijke Aanbesteden

Kom maar op! vs Kom maar door!
Maatschappelijk aanbesteen en het Right to Challenge zijn allebei mogelijke
praktische uitwerkingen van de why, maar er is een fundamenteel verschil. In
het eerste geval is het de overheid die een palet aan partijen, waaronder ook
kleinere aanbieders als burgercollectieven en sociaal ondernemers, uitnodigt
om deel te nemen aan een aanbesteding. De logica is als volgt: voor de volgende maatschappelijke taak of dienst, zijn wij de overheid op zoek naar de
juiste aanbieder. Onder de volgende voorwaarden kunnen partijen hierop
intekenen waarna de gemeente een beslissing zal nemen met wie zij in zee
zal gaan. Of heel kort gesteld: Kom maar op!
Hoe anders zit dit bij het Right to Challenge. Daar is het niet de overheid die
een probleem of dienst aanbiedt, maar een collectief wat stelt a) zoals het nu
gaat, dat kunnen wij beter/goedkoper of nog spannender b) op een bepaald
gebied gebeurt nog helemaal niets, maar wij denken daar een grote maatschappelijke waarde te kunnen genereren. Zij stappen met een plan naar de
gemeente toe en zeggen kort gezegd: Kom maar door! En kom maar door dan
niet alleen, of zozeer, met geld. Maar ook met informatie, een contactpersoon
voor ondersteuning, etc. etc. . Het beginpunt ligt dus elders. En dat levert
extra spanning op.
Waar bij maatschappelijk aanbesteden je je hele organisatie er op kunt
inrichten, je de stappen en criteria vooraf vast kunt leggen zodat alles volgens de regels van het spel zal verlopen, is het spannende van het Right to
Challenge nu juist dat het deels de regels van het spel onder druk zet.
Ik chargeer hier een beetje, maar alleen maar om even aan te geven dat er
wel wat op het spel staat als we het Right to Challenge serieus willen nemen.
De vraag is hoe dat er in de praktijk dan uit gaat zien. Dat weet ik ook niet,
daar is dit oefentraject voor bedoeld. Toch wil ik alvast een schot voor de
boeg doen om ons denken te scherpen
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Challengen is niet zo eenvoudig
Laat het maar gelijk duidelijk zijn: Challengen is niet eenvoudig. Zoals gisteren iemand van Rotterdam Zuid op Twitter schreef ‘wij hebben ervaren, dat de
‘Right to Challenge’ een enorme challenge is. Volg jullie op de voet’. En hetzelfde beeld komt naar voren uit Engeland. Van de ruim 4000 vragen die zijn
binnengekomen bij de Community Rights Advice Service hebben er 2 handen
vol geleid tot succesvolle ‘expressions of interest’ of de daaropvolgende
succesvolle overnames van de dienst.
Dat je niet zomaar een dienst kunt overnemen lijkt me op zich een prettig
idee. We willen toch niet dat het slechter wordt. Maar hoe zorgen we er voor
dat het ‘Right to Challenge’ geen dode letter wordt. Om ons denken daarbij te
scherpen een aantal vragen die we in ons achterhoofd moeten houden.

Een serie onbeantwoordbare vragen, die toch gesteld moeten worden
1.	Wie kunnen er challengen? Alleen burgercollectieven uit de buurt zelf?
Sociaal ondernemers? En mogen die ook challengen in een ander
gebied dan waar zij gevestigd zijn? Kleine instellingen? Of mogen die
alleen de strijd aan gaan met de grote instellingen of hun onderaannemer zijn?
2.	Wie zullen er challengen? Zijn dat niet alleen al de gebruikelijke initiatieven, of degene met beste netwerken en communicatieskills?
3.	Wie willen er challengen? Er zijn ook initiatieven die zeggen ik doe even
niet mee, want als ik challenge zet ik mijn relaties met samenwerkingspartners in de stad onder spanning. Eigenlijk zeg ik dan namelijk dat
ze het niet goed deden (inclusief wij zelf). Wat als ik het dan niet krijg?
Ze zien me aankomen.
4.	Hoe gaan we meten? Beoordelen of de challenge hout snijdt en er
daarna geleverd wordt? Welke criteria hanteren we en wie gaan het
beoordelen en monitoren doen?
5.	Hoe ga je de stad klaar maken om te challengen? Welke ondersteuning
komt er voor challengers?
6.	Hoe ga je de gemeente klaarmaken om te challengen? Want dat wordt
in de interne organisatie, waar challenges altijd op het verkeerde
moment komen, er net niet thuis horen en over de grenzen van hun
taakstelling heen gaan, nog een hele zoektocht.
Misschien is het om zowel de stad als de overheid klaar te maken om de
Challenge straks goed en breed in te kunnen zetten, goed als we eerst op
bescheiden schaal gaan experimenten met initiatieven die er nu zijn te helpen om te challengen. Daar zou vandaag dan een eerste stap in zijn.
Zij zijn waarschijnlijk degene die het nu het makkelijkst kunnen doen, zodat
ze naar buiten laten zien dat het echt mogelijk is en naar binnen toe helpen
om er ermee om te gaan. De huidige initiatieven zijn dus je partner in het
onderzoek naar de praktijk van het challengen.

Intermezzo 1

Ondernemerszin
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De ondernemerszin van de ‘challengers’ bleek al tijdens de eerste bijeenkomst van het oefentraject Right to Challenge met wethouder Hugo de Jonge.
Een oriënterende bijeenkomst, waarbij de bedoeling was dat eerste ideeën
voor een challenge neergelegd zouden worden. Twee van de drie sociaal
ondernemers (BuurtLAB en Afrikaanderwijk Coöperatie) deden daar iets
anders dan mogelijk van ze verwacht zou kunnen worden. Zij stuurden beiden aan op een challenge zónder overname van een bestaande publieke
taak of voorziening. Zij leken zich niet te richten op het uitdagen van de
gemeente bij de uitvoering van een publieke taak (die zij beter en goedkoper
zouden kunnen uitvoeren). Hun challenge, zo leken zij aan te geven, zou
gericht zijn op iets nieuws.

Intermezzo 2

Geen ‘one size fits all’
Edward Boele van BuurtLAB wilde zich, zo bleek tijdens de eerste sessie op
het stadhuis, richten op de doorontwikkeling van één van zijn beproefde
concepten gericht op ‘de kunst van het verbinden’ en ‘het tot leven brengen
van sociale netwerken’ in een Rotterdamse buurt of wijk. Zijn uitnodiging aan
de gemeente was: doe mee, help mee, onderneem mee.
Annet van Otterloo van Afrikaanderwijk Coöp, een initiatief dat voortgekomen
is uit de activiteiten van Freehouse van Jeanne van Heeswijk in de Afrikaanderwijk, legde tijdens de eerste bijeenkomst de basis voor een challenge
waarbij de gemeente wordt uitgedaagd om opdrachten, zoals op het gebied
van stadsbeheer, vanuit het oogpunt van maatschappelijke ontwikkeling en
versterking van de lokale economie, te gaan verstrekken aan een coöperatie
van kleine, lokale ondernemers die zelf niet in staat zijn om mee te dingen.
Wil Roode van Wilskracht Werkt gaf als enige vanaf de start van het traject
helder aan wat zij wilde ‘challengen’: ik ‘challenge’ de afdeling Individuele
Voorzieningen van de gemeente Rotterdam in de uitvoering van de scootmobiel regeling. Wilskracht Werk kan dat beter en goedkoper.

Intermezzo 3

Wat is Right to Challenge en wat
zou het kunnen zijn?
Na de eerste bijeenkomst rees de vraag: hebben we het nog wel over Right to
Challenge als initiatiefnemers met nieuwe voorstellen komen in plaats van
met een onderbouwd voorstel om bestaande taken of voorzieningen over te
nemen? Hebben we het dan nog wel over Right to Challenge in de strikte zin
van het woord? Gaat het dan niet veel meer over het organiseren van ruimte
voor sociale innovatie? Besloten werd dat het verkennen van de betekenis
van Right to Challenge opgevat zou worden als een onderdeel van dit oefentraject. Tijdens de eerste sessie werd onder andere gesproken over ideëen
als een innovatiefonds per gebied, ruimte voor kleinschalig lokaal ondernemerschap in de gemeentelijke opdrachtbeschrijving welzijn, ruimte in de
verordening WMO en het organiseren van een voordeur voor initiatieven voor
Right to Challenge.
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3.3

De verschillende betekenissen van RtC

Bij de start van het dit oefentraject had de gemeente Rotterdam nog geen
omschrijving voorhanden van Right to Challenge. Eén van de open vragen voor
als onderzoekers was dan ook, hoe de deelnemers aan het traject invulling zouden geven aan het Right to Challenge? Op basis van hun inbreng en opstelling in
het traject, hebben we daaruit drie betekenissen gedestilleerd:
— Right to Challenge is een alternatieve vorm van maatschappelijk aanbesteden.
— Right to Challenge is een instrument om ruimte te bieden aan nieuwe spelers en
initiatieven.

— Right to Challenge is één van de instrumenten voor maatschappelijke en
bestuurlijke innovatie.
Voordat we toekomen aan een verdere bespreking van deze betekenissen gaan we
eerst in op ervaringen in Groot-Brittannië, de bakermat van het Right to Challenge.

Intermezzo 4

Het gras lijkt altijd
groener aan de overkant.
In Groot-Brittannië is Right to Challenge een wet om de publieke sector te
innoveren. Het is onderdeel van een grotere hervorming, gevat in de
zogenaamde Localism Bill. Deze wet bevat een aantal rechten:
Right to Bid:
Dit houdt in dit verband in dat een gemeenschap het recht heeft om een bod
te doen op een gebouw of een stuk land dat een bepaalde waarde heeft voor
de gemeenschap, zoals een café, een buurthuis, een park of een supermarkt,
als deze op de markt komt.
Community Asset Transfer:
Dit houdt in dit verband in dat het mogelijk is voor overheden om het beheer
of management van een gebouw of dienst over te dragen aan de gemeenschap, voor minder dan de marktwaarde.
Right to Challenge:
Dit houdt in dit verband in dat een gemeenschap het recht heeft om aan te
geven dat zij bepaalde publieke taken over willen nemen. Zij kunnen dan,
naast andere aanbieders, ook een aanbod doen.
De uitwerking van dit laatste recht komt veelal op het volgende schema neer:
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01
02
03
04
05

Bewoners bedenken hoe diensten beter geleverd kunnen worden.
Bewoners willen dienst overnemen en dienen verzoek in hoe ze dit
willen doen.

De overheid besluit of dit verzoek rijp is om verder te behandelen.
Zo ja: bewoners concurreren met ‘commerciele’ partijen om deze
dienst uit te kunnen voeren, veelal in de vorm van een aanbesteden.

Overheid besluit wie het beste bod heeft.

Recentelijk is dit beleid op initiatief van een groep onafhankelijke stichtingen
geëvalueerd en de uitkomsten zijn in het geheel niet positief. Burgers weten
veelal niet van de rechten af en als ze er van af weten, weten ze niet goed
wat ze er mee aan moeten. Uiteindelijk verliezen veel collectieven die de stap
wagen vervolgens ook van private dienstverleners. Zoomen we in op het
Right to Challenge dan is het tot eind 2014 slechts 37 keer gebruikt. Als
oorzaken worden genoemd een gebrek aan bekendheid met de wet, de complexiteit van de procedures, de tijdsduur van het proces, en ‘het programma
heeft veel te veel verwacht van uitzonderlijke individuen in gemeenschappen
met bestaande kennis, kunde en engagement.
Al met al kunnen we uit de Engelse situatie de les trekken dat er tussen het
hebben van een formeel recht, en het effectief gebruik kunnen maken van
zo’n recht nog een behoorlijk gat ligt.

Bij de start van dit oefentraject was er nog geen Rotterdamse omschrijving van
het Right to Challenge voorhanden. De deelnemers begonnen met hun eigen
wensen en ambities. Van belang daarbij was wel, dat we startten vanuit de ambities en uitgangspunten van het Nieuw Rotterdams Welzijn. Overigens wel vanuit
de erkenning en verwachting dat de challenges waarmee de deelnemers zouden
komen de strikte grenzen van het sociale domein wel eens zouden kunnen overschrijden. De ervaring leert ons namelijk dat vernieuwende initiatieven in veel
gevallen vertrekken vanuit een goed idee en/of een prangende vraag, zonder
zich daarbij te laten beperken door de grenzen van beleidsvelden of afdelingen.
De Rotterdamse uitwerking van het Right to Challenge is recentelijk beschreven
op de site van de gemeente Rotterdam: ‘Rotterdammers die denken lokale voorzieningen en gemeentelijke taken anders en beter te kunnen organiseren, mogen
het als proef overnemen.’ Twee aspecten van deze beschrijving zijn interessant
ten behoeve van ons onderzoek: de gerichtheid op vernieuwing en verbetering
(het ‘anders en beter organiseren’) en de voorzichtige formulering (‘Rotterdammers (…) mogen het als proef overnemen’). Tijdens het oefentraject bleek dit ‘een
ontmoeting van twee werelden’.

3.4

Challengen: een ontmoeting van twee werelden?

Het lijkt eenvoudig. De ene partij heeft iets in de aanbieding (de challengers). De
andere partij heeft iets te vergeven (de gemeente). Partijen staan vervolgens
tegenover elkaar als (potentiële) opdrachtgever en opdrachtnemer. Maar pakt
het ook zo uit? Een challenge in vijf stappen.
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01
> Kennismaken

Wilskracht Werkt
Wilskracht Werkt is een maatschappelijk initiatief, dat samen met bewoners
ondersteuning in de buurt organiseert. Een koppeling tussen mensen die
iets kunnen en mensen die iets nodig hebben. Gericht vrijwilligerswerk.
Kleinschalig op het gebied van welzijn en zorg. De impliciete missie van Wilskracht Werkt is het bijdragen aan een samenleving waarin mensen actief
vorm geven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het
samenleven met elkaar. Voorbeelden zijn: Plusbus, Buurtscoot, thuisadministratie, taalvrijwilligers.
Het initiatief heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een organisatie
met toenemende bekendheid in het Rotterdamse. Het hoofddoel van de stichting is (het stimuleren van) meedoen richting vrijwilligerswerk en zo mogelijk
de arbeidsmarkt. In de kern is het een initiatief voor en door Rotterdammers.
Mensen dragen zorg voor elkaar en anderen, omdat het waarde en betekenis
toevoegt aan hun eigen leven en het verbondenheid tussen mensen tot
stand brengt. Ze doen dit vanuit een intrinsieke motivatie om voor anderen
het verschil te maken (RMO, 2014). Deze ‘wilskracht’ lijkt zowel het uitgangspunt als de doelstelling van Wilskracht Werkt.
De impliciete missie van Wilskracht Werkt is het bijdragen aan een samenleving waarin mensen actief vorm geven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar. Een sterk geloof in de
(waarde van) wilskracht van bewoners om actief deel te nemen aan de
samenleving is het vertrekpunt in al haar activiteiten. De dienstverlening van
de stichting is veelal kleinschalig (maatjescontacten, huisbezoek), persoonlijk (buurtbuddy) en wordt lokaal georganiseerd.
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Wilskracht Werkt realiseert haar doelen in dagelijkse praktijken door het (1)
vinden, binden en versterken van kwetsbare en actieve bewoners, (2) het
vraaggericht ontwikkelen en organiseren van informele vormen van zorg en
welzijn, (3) het bemiddelen tussen zorg- en ondersteuning vragende en
biedende bewoners en het (4) bewaken van de kwaliteit van de geboden zorg
en ondersteuning.
De deelnemersdoelgroep bestaat uit: schoolverlaters, studenten, mensen in
het arbeidsproces, uitkeringsgerechtigden, nuggers, vroeg uittreders (VUT
-ers), pensioengerechtigden, allochtonen en autochtonen. Kortom de Stichting Wilskracht Werkt is bedoeld voor alle Rotterdammers.
www.wilskrachtwerkt.nl

Afrikaanderwijk Coöperatie
Afrikaanderwijk Coöperatie is een wijkonderneming die door het lokaal potentieel te verenigen de wijk kapitaalkrachtiger en sterker wil maken. De coöperatie is een samenkomst van ondernemers en betrokken bewoners. De coöperatie biedt een organisatiestructuur waarbij de opbrengsten en voordelen
direct aan de wijk zelf toekomen en zet daarbij het Gemaal in als een
publieke plek voor de wijk. Stichting Freehouse is op dit moment de motor
achter de coöperatie. Freehouse is al jaren actief in de wijk en initieerde
onder andere de Wijkkeuken, de Wijkwinkel en het Wijkatelier, het Wijkwaardenhuis en de Markt van Morgen.
De Wijkcoöperatie heeft als missie om van de deelgemeente Feijenoord
(breed) en meer specifiek de Afrikaanderwijk (gericht) een sterker en kapitaalkrachtiger gebied te maken met betrokken bewoners en ondernemers en
een actief cultuurprogramma. De coöperatie biedt hiervoor een organisatiestructuur waarbij de opbrengsten en voordelen direct aan de wijk zelf toekomen en zet daarbij het Gemaal in als een publieke plek voor de wijk.
Wie met een cijfermatige en financiële bril naar de wijken in grote steden
kijkt, ziet op het eerste gezicht misschien vooral armoede, achterstand en
andere bedreigingen. De Wijkcoöperatie heeft juist oog voor de grote diversiteit aan culturen en de vele bewoners met talenten, kennis en vaardigheden.
Het ziet de stad als een groot afzetgebied voor haar ‘product’. De Wijkcoöperatie ziet daardoor kansen om door middel van arbeid en andere diensten en
producten het zelforganiserend vermogen van bewoners te vergroten en
gelijktijdig de verspilling van talent tegen te gaan. Op basis van de door
Stichting Freehouse opgedane ervaring gelooft de Afrikaanderwijk Coöperatie
sterk in de kracht van lokale gemeenschappen en in kleinschalige open
organisaties waar leren en werken samengaan. De Wijkcoöperatie is een wijkonderneming die beseft dat de inzet die de mens voortbrengt schaars is en
dus van waarde voor onze welvaart. Het vergroot zelfredzaamheid en versterkt infrastructuren.
De ontwikkelingen in en om de Afrikaanderwijk en de samenleving in het
algemeen bieden kansen voor de Wijkcoöperatie. Het bundelen van kracht,
talent, budget en tijd kan er voor zorgen dat de bewoners en ondernemers in
het gebied een sterkere positie in nemen en efficiënter meer werk aan kunnen. Er valt dus gezamenlijk voordeel te halen wat al op een korte termijn
geld op kan leveren (bijvoorbeeld door het binnenhalen van opdrachten die
kleine ondernemers voorheen niet aankonden en het afsluiten van gunstigere collectieve energiecontracten). Er is een toenemende behoefte aan
maatwerk, hetgeen kansen biedt voor kleinschalig ondernemerschap en op
maat gemaakte arbeidsovereenkomsten. Zaken waarin de Afrikaanderwijk
Coöperatie (en de mede opgezette Werkcoöperatie) in kunnen voorzien.
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www.wijkcooperatie.org

BuurtLAB
BuurtLAB ontwikkelt concepten om de leefbaarheid in buurten te verbeteren
en richt zich hierbij op kinderen die onvoldoende maatschappelijk kunnen
participeren. Zij wonnen met een van hun activiteiten nl. Coolzaad het Appeltje van oranje in 2012. Met creatieve en eenvoudige concepten stimuleert
BuurtLAB buurtbewoners de schouders onder hun buurt te zetten en een
stevig sociaal netwerk op te bouwen. De projecten van BuurtLAB bevinden
zich vaak op het gebied van tuinieren, stadsnatuur, bewegen, spelen en je
verhouden tot anderen, samenwerken. Projecten van BuurtLAB zijn Coolzaad,
Labjegrond, de buurtkas, het mobiele kindertuintje, FC Zylyn, het Open Rotterdams Kampioenschap Stoepranden
Stichting BuurtLAB bedenkt concepten ín en mét de buurt waar kinderen
wonen, spelen en naar school gaan. Concepten waarbinnen kinderen sociaal
gedrag kunnen leren en oefenen. Samen tuinieren en bewegen bijvoorbeeld.
Kinderen zijn geïnteresseerd in alles wat groeit en bloeit en ze zitten niet
graag stil. De perfecte ingrediënten voor de BuurtLABoranten van BuurtLAB
om de kwaliteit van leven in stadsbuurten te verbeteren.
De BuurtLABoranten van Stichting BuurtLAB gaan altijd op zoek naar nieuwe
verbindingen en zorgen dat er een reactie op gang komt. En ze hebben er
altijd het volste vertrouwen in dat hun ideeën aanslaan én dat mensen het
uiteindelijk zelf gaan doen. BuurtLAB gaat graag publiek private samenwerkingsverbanden aan, want grote maatschappelijke vraagstukken kun je nu
eenmaal niet in je eentje oplossen.
www.buurtlab.nl
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> Uitdagen

De tweede fase in het oefentraject was een oefenpitch.
Een kort overzicht van de pitchers.

BuurtLAB als uitdager
BuurtLAB heeft ervoor gekozen niet zozeer op geld te challengen, maar
vraagt de gemeente hulp om mee te denken hoe tot een goede aanvraag te
komen voor het Fonds NutsOhra. Dit fonds heeft een programmaregeling voor
de verbetering van de gezondheid van kwetsbare gezinnen. BuurtLAB zou
graag een aanvraag willen schrijven waarbij de gemeente zich ook committeert zonder het project naar zich toe te trekken.
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Edward Boele van Buurtlab ‘challenged’ de opdrachtgever-opdrachtnemer
relatie van overheid en sociaal ondernemers:

‘Ik vraag hier niet om subsidie, ik
vraag om samenwerking. Ik heb
een idee en een financier waar ik
jullie graag bij betrek.’

Wilskracht Werkt als uitdager
Wil de Roode challenget de gemeente op het niveau van de individuele voorzieningen waarbij zij graag zou willen opgenomen worden in het aanbod als
het gaat om de Buurtscoot. Dit is een product waarbij mensen niet ieder hun
eigen individuele scootmobiel krijgen, maar dat mensen de scoot gaan delen.
Dit heeft zowel op financieel gebied voordelen, maar ook sociaal. Mensen
krijgen begeleiding bij het gebruiken van de scoot. Ze hebben een contactmoment met de persoon die de scoot komt halen en brengen. Ook biedt het
een oplossing voor mensen die in hun woning geen bergruimte hebben voor
de scoot.

Wil Roode van Wilskracht Werkt ‘challenget’ de afdeling individuele
voorzieningen van de gemeente Rotterdam:

‘Onze oplossing lost
meerdere problemen op, is
goedkoper en heeft een
groter rendemement.’
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Afrikaanderwijk Coöperatie als
uitdager
Afrikaander Wijkcoöperatie roept de gemeente op tot inbesteden in plaats
van aanbesteden. Graag zou zij zien dat alles wat de gemeente in de Afrikaanderwijk laat uitvoeren eerst wordt voorgelegd aan de Wijkcoöperatie. Pas
als blijkt dat de Wijkcoöperatie geen passend aanbod kan doen, wijkt de
gemeente uit naar andere aanbieders.

Annet van Otterloo van Afrikaanderwijk Coop ‘challenget’ de gangbare wijze
van maatschappelijk aanbesteden via (grote) gespecialiseerde bedrijven:

‘Onze coöperatie kan de
brug slaan tussen relatief
grote publieke opdrachten
in de wijk en kleinschalig
lokaal ondernemerschap.
Samen staan we sterk.’
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Bij het oefenen met Right to Challenge werden twee werelden bijeengebracht: de
wereld van aanbieders van zorg en welzijn (beleid gestuurd met een focus op
input en output) en de wereld van ondernemende Rotterdammers met interessante — betere, goedkope, duurzame — ideeën om de publieke zaak te dienen
(burger gestuurd met een focus op proces en outcome).
De zoektocht van de deelnemers was om deze werelden op de volgende manier
met elkaar te verbinden:

Input 		

Wie of wat hebben we nodig om de juiste

Proces		

Hoe laten we zien wat die initiatieven doen en

initiatieven te stimuleren?

bijdragen?

Output		

Hoe organiseren we de hoogst noodzakelijke
verantwoording?

Outcome
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Hoe bepalen we de publieke waarde?

Erkend werd dat het verbinden van deze fasen en belangen een belangrijke
voorwaarde is voor het optimaal uitvoeren van het Right to Challenge. Als de
ambitie van overheid en challengers is om gezamenlijk vorm en inhoud te geven
aan de innovatiedoelstelling (en meer te doen dan het vormgeven van een
nieuwe opdrachtgever-opdrachtnemer relatie) dan lijkt een investering in het
organiseren van het gezamenlijke innovatieproces een goede zaak. Daarover
later meer (in hoofdstuk 4 en 5).

03
> Waarderen

De belangrijkste gemeenschappelijke vraag bleek het zoeken naar een
afwegingskader voor het beoordelen van ‘challenges’.

Intermezzo 5

Intermezzo 5

De focus van de gemeente en de
focus van bewoners(initiatieven)
De beleidsmatige context voor uitvoering van Right to Challenge op het terrein van welzijn is het visiedocument Nieuw Rotterdams Welzijn. Daarin wordt
de (formele) basisinfrastructuur welzijn gepresenteerd als een onderdeel van
het (informele) wijknetwerk. Het wijknetwerk bestaat onder meer uit sociale
ondernemers, initiatieven van bewoners, sportverenigingen, religieuze organisaties, scholen, huisartsen en zorg- en welzijnsaanbieders. Hier worden
volgens de gemeente de meeste vragen van bewoners opgepakt. In toenemende mate organiseren professionele zorginstellingen zich naar de maat
van de wijk. Deze beweging wordt door de gemeente gestimuleerd, aldus het
rapport.
De maatschappelijke context voor Right to Challenge op het terrein van
welzijn wordt gevormd door een groeiende groep enthousiaste, initiatiefrijke
en (soms) fanatieke Rotterdammers, die voor zichzelf een plek zien in het
speelveld van de uitvoering van (gemeentelijke) zorg- en welzijnstaken. De
mogelijkheid van Right to Challenge lijkt voor hen een perfecte startbaan en/
of landingsbaan voor het indienen van hun initiatief. Hun claim: wij kunnen
het beter, goedkoper en met meer betrokkenheid van bewoners.
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Tijdens het oefentraject hebben we gemerkt dat als de beide werelden
elkaars positie, functie en verantwoordelijkheid (leren) begrijpen, er veel
mogelijk is. De wereld van ‘enthousiaste’ ambtenaren, die met hart en ziel
zoeken naar nieuwe wegen om de idealen van Nieuw Rotterdams Welzijn vorm
en inhoud te geven. De wereld van ‘sociaal ondernemende’ Rotterdammers,
die zich op eigen risico inzetten voor de publieke zaak. Die werelden lijken
elkaar in eerste instantie — vanuit de inhoud — goed te vinden. Maar in tweede
instantie blijkt dat — vanuit ieders rol en verantwoordelijkheid –complexer te
liggen dan vooraf gedacht. Dit heeft niet zozeer te maken het met ontbreken
van vertrouwen of samenwerking, maar vooral met het ontbreken van een
helder beoordelingskader voor (vernieuwende) maatschappelijke initiatieven.
De vraag die steeds duidelijker naar voren kwam was: wanneer is een voorstel nu eigenlijk een goed voorstel?

04

> De uitdaging aangenomen… en dan?
Halverwege het traject bleek het een goede zet om de samenwerking te bespreken. Na de pitches werd het duidelijk dat er ruimte bleek te bestaan tussen de
verwachtingen van de pitchers en de verwachtingen van de gemeente. De
gemeente had gehoopt op challenges die op de één of andere manier meer ‘pasklaar’ zouden zijn en die een helder antwoord zouden geven op de vragen die de
gemeente had opgesteld in hun huiswerk. De initiatiefnemers hadden op hun
beurt het idee dat de gemeente na de challenge hadden moeten reageren met
een aanpak hoe nu verder te gaan of waren verrast omdat de intentie van met
elkaar oefenen en worstelen opeens niet meer leek te kunnen en het eerder leek
of we in een echte challenge zaten. Het bleek belangrijk om te werken naar een
duidelijke actieprogramma voor de laatste sessie waardoor we dit traject bevredigend konden beëindigen en vervolgen. Vanuit de gemeente was er behoefte
om hun vragen door te lopen zoals zij eerder hadden geformuleerd en vanuit de
initiatieven was behoefte aan een reactie op hun challenge en hoe zij deze challenge konden verhelderen verbeteren en werkbaar kunnen maken voor de
gemeente. De sessie werd in consensus afgesloten: overheid en sociaal ondernemers willen graag samenwerken in het realiseren van de doelstellingen van
Nieuw Rotterdams Welzijn. Duidelijk werd dat het een goed idee zou zijn om de
beoordeling van ‘challenges’ in handen te leggen van een Community Board met
een evenwichtige samenstelling: een samenwerking tussen overheid en samenleving.

3.5 	Slotopmerking:
meer dan een nieuwe opdrachtgever-opdrachtnemer relatie
Right to Challenge (b)lijkt op dit moment te functioneren als uitnodiging voor
actieve bewoners en sociaal ondernemers en als uitdaging voor de lokale overheid. Tegelijkertijd is heel helder dat het in ieders belang is om het Right to Challenge door te ontwikkelen tot een uitnodiging om gezamenlijk te werken aan de
toekomst van de verzorgingsstaat en een gezamenlijke uitdaging om vorm en
inhoud te geven aan sociale én bestuurlijke innovatie. Daarover meer in hoofdstuk 4 en 5.
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Hoofdstuk 4

Doordenken — Wat doet
Right to Challenge?
4.1

Inleiding

Zoals gezegd, bij de start van dit oefentraject was er nog geen Rotterdamse
omschrijving van het Right to Challenge voorhanden. Er was een algemene
beschrijving in het collegeakkoord, er waren gesprekken met gemeenten elders,
er waren diverse publicaties beschikbaar, maar geen uitgekristaliseerde ‘Rotterdamse definitie’. Dat zou je als een zwakte van het onderzoek kunnen bestempelen, want hoe weet je dan of je op de juiste weg bent? Maar wij hebben er, juist in
dit onderzoekende stadium, vooral profijt van gehad. Doordat er nog geen vaste
definitie, geen harde grenzen waren konden alle deelnemers vanuit hun eigen
wensen en ambities, hun eigen beeld en persoonlijkheid, betrokken zijn bij de
zoektocht.
Er waren wel wat natuurlijke of logische grenzen natuurlijk. Zo vertrokken we
vanuit de op dat moment in ontwikkeling zijnde ambities en uitgangspunten van
het Nieuw Rotterdams Welzijn. En vanuit de erkenning en verwachting dat de
challenges waarmee de deelnemers zouden komen de strikte grenzen van het
sociale domein wel eens zouden kunnen overschrijden. De ervaring leert ons
namelijk dat vernieuwende initiatieven in veel gevallen vertrekken vanuit een
goed idee en/of een prangende vraag, zonder zich daarbij te laten beperken
door de grenzen van beleidsvelden of afdelingen.
In dit hoofdstuk beschrijven we verschillende ‘interpretaties’ die gedurende het
proces aan het Right to Challenge werden gegeven. Wij maken hier uiteindelijk
geen definitieve keuze in, wat de juiste is, maar benoemen verschillende varianten hier omdat het kan helpen zowel de ambitie, betekenis en inzet van het instrument voor zowel de gemeente als voor challengers te verhelderen.

4.2

Waarom challengen?

Allereerst is het interessant om te beschrijven welke ambities beide partijen met
het Right to Challenge willen realiseren. Voor beide onderscheiden we er een
drietal:
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Perspectief gemeente:
1. 	De gemeente wil de betrokkenheid en zeggenschap van Rotterdammers
bij zorg en welzijn in de directe leefomgeving stimuleren en ondersteunen
(de faciliterende overheid).
2. 	De gemeente wil individuen, ondernemingen, organisaties en netwerken — en
het liefst ‘buiten de gevestigde orde’ — uitnodigen zich te melden met een
goed idee om de publieke zaak te dienen (de responsieve overheid).
3. 	De gemeente wil Rotterdam en Rotterdammers een brede, open en regelarme ‘ruimte’ bieden voor verrassing en vernieuwing ten aanzien van het
(zelf) organiseren van zorg en welzijn (de innoverende overheid).

Perspectief sociaal ondernemers:
1. 	Sociaal ondernemers willen erkenning voor hun activiteiten door onderdeel
te worden van het formele systeem in die zin dat zij een positie krijgen,
maar tegelijkertijd willen zij hun eigenzinnige karakter kunnen blijven
behouden.
2. 	Sociaal ondernemers willen samenwerken met de gemeente om gezamenlijk (beleids)doelen ten aanzien van de verbetering van zorg en welzijn te
behalen.
3. 	Sociaal ondernemers willen graag challengen maar vragen zich af hoe ze
informatie en verantwoording moeten organiseren.

4.3

Waartoe challengen?

De gemeente Rotterdam en de deelnemende sociaal ondernemers lijken zich
tijdens het oefentraject Right to Challenge gericht op het sociale domein vooral
te richten op de volgende actoren, thema’s en onderwerpen:
1. 	Challenges zijn primair gericht op thema’s en onderwerpen op het brede
terrein van zorg en welzijn, waarbij het onderscheidende principe is dat ze
vanuit de leefwereld gedefinieerd zijn. Een aandachtspunt daarbij is dat
het de overheid is die de handschoen op wil pakken om (het liefst in
co-productie met actieve burgers en sociaal ondernemers) de vertaling te
maken naar ‘de systeemwereld’.
2. 	Challenges staan open voor actoren tussen ‘burgerinitiatief’ en ‘maatschappelijke organisaties’. Het lijkt niet de bedoeling een nieuwe koker te
organiseren, maar vooral om de omgang met vernieuwende en bottom-up
initiatieven beter ter hand te nemen.
3. 	Ook challenges moeten voldoen aan een set aan inhoudelijke en procesmatige randvoorwaarden om ze in behandeling te kunnen nemen. Een
open inschrijving is wachten op teleurstelling bij zowel de behandelaars als
de indieners.
Van belang lijkt ook goed te definiëren wanneer een challenge NIET wenselijk en/
of mogelijk is. Bijvoorbeeld: het initiatief is ‘in strijd met beleid’ (zijn andere kanalen voor); het initiatief biedt geen aantoonbare (meer)waarde op het terrein van
zorg en welzijn; het initiatief heeft geen draagvlak bij de doelgroep; het initiatief
sluit niet aan op wat wettelijk mogelijk en haalbaar is.

4.4
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Opvattingen over Right to Challenge

Als we een stap terug doen van deze meer praktische invulling van het Right to
Challenge en kijken wat er met het instrument geambieerd (kan) worden, dan
blijken daar nogal uiteenlopende mogelijkheden te zijn. In deze paragraaf
beschrijven we eerst drie mogelijke opvattingen vanuit het perspectief van de
gemeente, vervolgens beschrijven we vier mogelijke houdingen vanuit de challengers.

Drie mogelijke betekenissen van Right to Challenge vanuit het perspectief van
de gemeente:

Betekenis 1

Maatschappelijk aanbesteden
De gemeente Rotterdam heeft geen twijfels bij de beantwoording van de vraag
of het zinvol zou kunnen zijn om Rotterdamse bewoners en ondernemers meer
ruimte te geven om publieke taken beter en efficiënter aan te pakken. De vraag is
meer: ten koste van wie of wat? Immers: nieuw geld is niet beschikbaar. Vanuit dit
perspectief is Right to Challenge het verhaal van een bezuinigende overheid die
op zoek is naar een optimale herverdeling van publieke middelen om publieke
taken zo effectief en efficiënt mogelijk uit te voeren. Een belangrijke vraag daarbij is: hoe geven ‘we’ nieuwe (relatief kleine) spelers een plek in de huidige infrastructuur van maatschappelijk aanbesteden? En wat betekent dit voor deze
initiatieven? De angst is dat maatschappelijk aanbesteden zal leiden tot een
bureaucratisering van maatschappelijke initiatieven. Een onbedoeld en ongewenst (bij)effect van Right to Challenge.

Betekenis 2

Ruimte creëren voor andere spelers en diensten
Sommigen zien Right to Challenge als een nieuwe mogelijkheid om voor sociaal
ondernemers de mogelijkheid te scheppen voet aan de grond te krijgen rond zorg
en welzijn. Dat is geen onrealistische gedachte. Maar bij de uitwerking van die
ambitie blijken er allerlei verwachte en onverwachte hobbels op de weg te verschijnen. Hobbels voor sociaal ondernemers als ‘de gemeente geeft mij niet de
informatie die ik nodig heb om deze challenge tot een succes te maken’ en ‘waar
kan ik mijn challenge nu eigenlijk indienen en wat wordt er vervolgens mee
gedaan?’ Maar tegelijkertijd ook hobbels voor bestuurders en ambtenaren: op dit
moment komen ‘challenges’ overal en nergens binnen. Dat kan beter!
Het eerste perspectief (Right tot Challenge als vorm van maatschappelijk aanbesteden) biedt volgens ons zicht op pragmatische, instrumentele en ook wel
opportunistische invullingen van Right to Challenge. Het tweede perspectief
(Right tot Challenge als instrument om ruimte te creëren voor andere spelers en
diensten) geeft er meer betekenis en waarde aan, waardoor er volgens ons iets
waardevollers tot stand komt, maar dat vraagt wel ruimte om het te leren, te
laten mislukken, te experimenteren.
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Betekenis 3

Maatschappelijke en bestuurlijke innovatie
Anderen zien Right to Challenge vooral als een instrument voor maatschappelijke
innovatie, vergelijkbaar met de doelstelling van CityLab010. Het gaat dan niet
alleen om het realiseren van mooie projecten, het in staat stellen van nieuwe
aanbieders om voet aan de grond te krijgen, goedkopere dienstverlening te

organiseren, of effectievere uitvoering te krijgen — wat in zichzelf allemaal
terechte doelstellingen zijn — maar er wordt iets extra’s nagestreefd. Je kan Right
to Challenge en CityLab010 zien als een hefboom voor organisatie- en cultuurverandering: door nieuwe initiatieven en verhoudingen over jezelf af te roepen dwing
je jezelf als overheid om jezelf ‘al doende’ om te vormen. Dat is lastig, maar levert
wel een duurzame bijdrage aan de ontwikkeling van een moderne overheid.
Right to Challenge wordt zo niet alleen een interventie-machine, maar ook een
platform voor stedelijk leren. Een platform waarin het draait om vragen als: Hoe
slaan we de brug tussen kennisontwikkeling in de onderstroom en kennisbenutting in de bovenstroom ten behoeve van duurzame vormen van zorg en welzijn?
Daarbij spelen tal van collectieve vragen een rol, waar we niet zo snel het antwoord op kunnen geven. Vragen met betrekking tot de context (Hoe beslissen we
wat goed is?), met betrekking tot de uitgangspunten (Doen we de juiste dingen?),
met betrekking tot de activiteiten (Doen we de dingen goed?) en de uitkomsten
(Wat werkt? Waarom werkt het? Hoe werkt het? Voor wie werkt het? Onder welke
condities werkt het?). Dat vraagt ook om kijken naar hoe je waarde meet en
hanteert. Dat vraagt er om dat we nagaan welke instrumenten er zijn en ontwikkeld moeten worden om de waarde van challenges te bepalen, waarbij we dit
ook niet alleen inzetten als afrekenmiddel, maar vooral als een leer- en ontwikkelmiddel.

Vier mogelijke houdingen ten aanzien van Right to Challenge bezien vanuit de
deelnemers
Uit onze gesprekken met Rotterdamse stakeholders tijdens de onderzoeksperiode komt het volgende beeld over Right to Challenge in het sociale domein naar
voren:

Houding 1

Right to Challenge is meer dan het recht
op uitdagen
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De omschrijving die de gemeente Rotterdam zelf hanteert, verwoord in het collegeakkoord, dekt slecht een beperkt deel van de beelden die er over bestaan. De
gemeente Rotterdam verstaat volgens het coalitieakkoord het volgende: Right to
Challenge: analoog aan de Britse wet. Een buurt of wijk krijgt het recht om lokale
voorzieningen over te nemen wanneer zij denken het zelf anders en beter te
kunnen organiseren.’ (Pag. 7 coalitieakkoord Volle kracht vooruit 2014-2018, Gemeente Rotterdam). Uit onze gesprekken blijkt echter dat deze definitie een beperkte zeggingskracht heeft. Onder de noemer Right to Challenge wordt een veelheid aan kansen, mogelijkheden en ambities geschaard. Onder andere de kans op meer
betrokkenheid en zeggenschap van Rotterdammers bij de inrichting van het
sociale domein. De mogelijkheid om gezamenlijk — dat wil zeggen: sociaal ondernemende burgers en overheid — te werken aan ‘een andere overheid’: een responsieve en faciliterende overheid die ruimte laat voor maatschappelijk initiatief. En
de ambitie om maatschappelijke en bestuurlijke innovatie in het publieke domein
hand in hand te laten plaatsvinden. De lokale overheid biedt (ondernemende)
burgers de ruimte voor maatschappelijke innovatie, die gebruikt kan worden als
motor voor bestuurlijke innovatie. En andersom: burgers helpen de overheid om

het anders — beter en efficiënter — te doen, waardoor er zicht ontstaat op
gewenste bestuurlijke innovaties (denk daarbij aan de Kendoe-ambitie van de
gemeente Rotterdam).

Houding 2

Right to Challenge is van ons
Right to Challenge wordt door ‘sociaal ondernemende’ Rotterdammers in hoofdzaak gezien als de erkenning voor een veranderende relatie tussen overheid en
burger. Voor een overheid die ruimte biedt aan nieuwe ideeën, nieuwe vormen
van samenwerkingen en nieuwe aanbieders op het terrein van stedelijke en
maatschappelijke ontwikkeling. Dat is de tweede conclusie uit de gesprekken die
we het afgelopen half jaar met verschillende ambtenaren en ‘sociaal ondernemende’ Rotterdammers hebben gevoerd. Een conclusie die enerzijds aangeeft
dat Rotterdammers zich niet laten leiden door een reeks woorden in een collegeprogramma, maar daar het liefst zelf een draai aan geven. Maar ook een conclusie die laat zien dat Right to Challenge door Rotterdammers niet geïnterpreteerd
wordt als één van de mogelijkheden om subsidie aan te vragen, maar als iets dat
‘van ons’ — van burgers — is. Toen het Kennispunt Inspraak en Participatie van de
gemeente Rotterdam het idee van Right to Challenge in Leeszaal West vertaalde
met ‘Kom maar op!’, kwam de zaal in opstand. Niet wij moeten opkomen, de
overheid moet laten zien dat zij ook anders kan opereren. Minder als ‘centrale
actor’, maar als ‘partner’ in maatschappelijke ontwikkeling. Dus gemeente Rotterdam met je Right to Challenge: ‘Kom maar op!’.

Houding 3

Right to Challenge vergroot de rol van
praktijkexperts
Een derde hoofdconclusie is dat Right to Challenge door onze gesprekspartners
niet zozeer wordt verbonden met het idee van de participatiesamenleving (‘minder overheid, meer civil society’), maar met een veranderende kijk op kennis als
het gaat om het dienen van de publieke zaak. Als ‘we’ meer moeten gaan doen,
dan wordt het ook zaak om goed naar ‘ons’ te luisteren. Praktijkkennis is dan
minstens zo belangrijk als wetenschappelijke kennis. Vooral als het gaat om het
beter en efficiënter uitvoeren van publieke diensten. Het idee ‘dat kunnen wij
beter’ leeft breed. Van de lokale overheid wordt niet zozeer verwacht dat zij
minder gaat doen, maar vooral dat zij iets anders gaat doen. Dat zij ruimte
schept voor nieuwe ideeën, samenwerkingen en aanbieders in het ‘middenveld’
tussen burgerinitiatief en gevestigde maatschappelijke organisaties.
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Houding 4

Right to Challenge agendeert de waardering
van ‘andersoortige’ initiatieven
Een laatste conclusie is dat Right to Challenge vragen oproept over de beoordeling van nieuwe maatschappelijke initiatieven. De sociaal ondernemende Rotterdammers die wij hebben gesproken ervaren een persoonlijke uitdaging en een
maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het aanpakken van concrete vraagstukken en problemen van Rotterdammers. Tegelijkertijd beseffen zij dat zij over

hun activiteiten en prestaties formeel verantwoording zullen moeten af leggen
aan bestuurders en volksvertegenwoordigers, zodat die kunnen beoordelen of
hun beleid goed wordt uitgevoerd. Maar hoe dat precies geregeld moet worden,
en op basis van welke beoordelingscriteria, dat is de vraag. De transities in het
sociale domein en het ‘grote aanbestedingscircus’ dat daarbij hoort correspondeert niet altijd met wat er door Rotterdammers als reële problemen worden
ervaren. Aan de andere kant passen het ongeduld en de torenhoge verwachtingen vanuit de samenleving richting overheid niet bij het nu eenmaal complexe
karakter van politiek-bestuurlijke besluitvorming. Toch lijkt er volgens ons slechts
sprake van een schijnbare tegenstelling tussen persoonlijke uitdagingen van
sociaal ondernemende Rotterdammers en de politieke en publieke verantwoordelijkheid, want ze kunnen niet zonder elkaar. De persoonlijke uitdagingen van
Rotterdammers om iets beter en efficiënter te organiseren in het sociale domein
is hard nodig om de uitdagingen van de verzorgingsstaat van de toekomst aan te
kunnen. Politieke sturing is vaak hard nodig om maatschappelijke problemen
effectief te lijf te kunnen gaan en andersom zijn krachtige signalen vanuit de
samenleving nodig om de politiek scherp te houden.

4.5

Slotopmerkingen: het belang van challengen

Wie met Right to Challenge gaat oefenen komt er snel achter dat de bedoeling
erachter helder is, maar dat de uitvoering ervan het beste lokaal ingebed kan
worden. Het ideaal is mooi: meer zeggenschap en betrokkenheid van Rotterdammers bij (hun) zorg en welzijn. Maar pakt dat in de praktijk ook zo goed uit? Niet
vanzelf, zo blijkt uit ons onderzoek. Initiatiefnemers sluiten bijvoorbeeld niet altijd
aan op bestaand beleid, terwijl ze wel met interessante initiatieven komen (ze
dagen de gemeente uit om anders te kijken naar zorg en welzijn). Of ze komen
met ideeën die de zorg aantoonbaar goedkoper en beter maken, maar die niet
‘ingeruild’ kunnen worden voor oude initiatieven waardoor de ‘winst’ niet geboekt
kan worden (lees: ze dagen de gemeente uit tot lastige besluitvorming met
betrekking tot gevestigde samenwerkingen en contracten). Of ze dagen de
gemeente uit om met hén mee te doen (lees: ze dagen de gemeente uit tot
nieuwe vormen van samenwerking).
Een overheid die oproept tot challenges krijgt dus te maken met challenges in
allerlei smaken en vormen. Sommige challenges zullen een goed idee zijn in
aanzet, maar nog een hoop werk vragen; anderen kunnen zo in de reguliere
procedures worden afgehandeld. Sommige zullen bestaande diensten op een
nieuwe manier aanbieden, anderen zullen juist een nieuw vraagstuk op het netvlies van de gemeente brengen. Om deze verzameling rijpe en groene appels en
peren behapbaar te maken bieden we in het laatste hoofdstuk daarom een
aantal handvatten aan.
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Hoofdstuk 5

Uitvoeren — Hoe kan
Right to Challenge
optimaal worden ingezet?

In het afsluitende hoofdstuk formuleren we antwoorden op de door de gemeente
gestelde vragen van de proefchallenge: wat is RtC?; wat voor typen challenges
zijn te onderscheiden?; welke vraag wordt aan de overheid gesteld?; wat is er
nodig om RtC uitvoerbaar te maken?; wat is er nodig voor goede samenwerking?;
handvatten voor de overheid en de challengers: van indienen tot uitvoeren; experimenteren.

5.1

Wat is RtC (en wat zou het kunnen zijn)?

Onder het kopje ‘Meer direct bestuur’ staat in het collegeprogramma:
‘Right to Challenge: analoog aan de Britse wet. Een buurt of wijk krijgt het recht
om lokale voorzieningen over te nemen wanneer zij denken het zelf anders en
beter te kunnen organiseren.’
Daarmee is een ambitie uitgesproken, maar is nog verre van duidelijk wat deze
ambitie in zowel de meer algemene als concrete zin betekent. En welke betekenis
geven bewoners aan hun Right to Challenge? Uit dit oefentraject zijn de volgende
‘bottom up’ betekenissen van Right to Challenge naar voren gekomen:
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1. 	Right to Challenge wordt gezien als een alternatieve vorm van maatschappelijk aanbesteden. Een vorm van aanbesteden met minder eisen, die
ruimte biedt aan ‘kleinere’ aanbieders. Deze betekenis komt het dichtst in
de buurt van wat men in Groot-Brittannie onder Right to Challenge verstaat: een gemeenschap geeft aan dat zij bepaalde publieke taken over
willen nemen. Zij kunnen dan, naast andere aanbieders, ook een aanbod
doen.
2. 	Right to Challenge wordt door sommigen gezien als een instrument om
ruimte te bieden aan nieuwe spelers en initiatieven. Van bewoners die
Huizen van de Wijk gaan overnemen tot sociaal ondernemers die met
nieuwe oplossingen voor oude problemen komen. Deze betekenis komt het
dichtst in de buurt van de ambities van de kadernotitie Nieuw Rotterdams
Welzijn.
3. 	Right to Challenge wordt gezien als één van de instrumenten voor maatschappelijke en bestuurlijke innovatie. Een middel om kleinschalige en
vernieuwende maatschappelijke initiatieven op een vernieuwende wijze te
waarderen en ondersteunen. Deze betekenis komt het dichtst in de buurt
van de ambities van het #Kendoe programma en het CityLab010 initiatief.

Hebben we het dan over hetzelfde? Om meer grip te krijgen op de verschillende
invalshoeken op Right to Challenge, hebben we een onderscheid gemaakt in vier
typen challenges. Wat zal blijken is dat ieder type challenge zal leiden tot een
andere manier van samenwerken en ‘afhandelen’.

5.2

Welke typen challenges kunnen we onderscheiden?

Op basis van de proefchallenges en een reflectie daarop zijn we gekomen tot de
volgende handzame typering van challenges:
Aan de ene kant van het spectrum staan ‘unieke’ vragen aan de overheid: vragen
met een grote variatie waar geen standaard antwoord en/of aanpak voor op de
plank ligt. Dit gaat om challenges met een uitdaging aan de overheid: het gaat
om nieuwe spelers en/of een nieuw aanbod.

Bottom up challenges van
bestaande voorzieningen door
nieuwe spelers.

Unieke vraag

Type 1

Type 2
‘Onwijze’ challenges van
nieuwe spelers.
Focus: het creëren van nieuwe
oplossingen voor oude
problemen.

Focus: wij kunnen het beter en
goedkoper.

Creatie

Garantie

Type 4

Passende challenges van
gevestigde spelers.

Anticiperende challenges van
gevestigde spelers.

Focus: vorm en inhoud geven
aan bestaand beleid.
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Standaardvraag

Type 3

Focus: verbeteren van bestaand
beleid.

Daarbinnen kunnen twee typen challenges onderscheiden worden:
— Bottom up challenges. Een procesmatige uitdaging voor de lokale overheid
(nieuw voor oud), maar wel met een bestaand product of proces (bv. het overnemen van een bestaande publieke taak of voorziening). Voorbeeld: het
overnemen van een buurthuis. Dergelijke challenges komen veelal van actieve
bewoners en/of sociaal ondernemers die bestaande spelers en diensten
uitdagen.
— ‘Onwijze’ challenges. Een inhoudelijke uitdaging voor iedereen: overheid, markt
en samenleving. Een uitdagend initiatief met de belofte van een betere, goedkopere oplossing van bestaand probleem of vraagstuk. Onderscheidend is dat
het gaat om nieuwe producten en processen die een oplossing (kunnen zijn)
voor oude problemen. We noemen deze challenges ‘onwijs’ omdat het gaat om
(nog) niet bewezen interventies (onwijs) met grote potentie (onwijs!).
Aan de andere kant van het spectrum staan ‘standaard’ vragen aan de overheid.
Dit gaat om challenges met een beperkte variatie in antwoorden omdat het gaat
om gevestigde spelers met een bestaand aanbod (met als inzet: dat kan ik beter!)
en/of bestaande beleidsdoelen (met als wens: dat wil ik oppakken!).

Daarbinnen kunnen twee typen challenges onderscheiden worden:
— Passende challenges. Een kwalitatieve en kwantitatieve uitdaging voor
bestaande aanbieders. Karakteristiek is dat het gaat om challenges die passen
binnen bestaande beleidskaders en uitgaan van beproefde werkwijzen, die een
uitdaging vormen voor de uitvoerders.
— Anticiperende challenges. Een inhoudelijke uitdaging van bestaand beleid.
Vanuit de gevestigde orde worden beleidsdoelen en beleidsinstrumenten
‘gechallenged’ (Met als inzet: dat kan ik beter en wel zo!). Karakteristiek is dat
dergelijke challenges erop gericht zijn om het huidige beleid en/of de uitvoering ervan beter te maken. Het gaat dan om vernieuwende initiatieven die
gericht zijn op kwaliteitsverbetering van het bestaande aanbod.
Onderstaand werken we de verschillende types nog wat verder uit vanuit het
perspectief van Nieuw Rotterdams Welzijn.
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Type 1

Bottom up challenges: nieuwe toetreder en
bestaand aanbod/activiteiten
Bottom up challenges zijn de challenges waar het Right to Challenge voor ‘uitgevonden’ is. In Rotterdam zijn deze uitdagingen voor een groot deel gekoppeld
aan de gebiedsopdrachten. De komende periode ligt de uitdaging vooral bij het
ontwikkelen van Huizen van de Wijk.
In de gebiedsopdracht 2016-2017 staat opgenomen in het kader RtC, met als doel
het vergroten van eigenaarschap bij bewoners:
‘Vergroten van eigenaarschap bij bewoners: professioneel welzijn ondersteunt kortdurend en draagt zoveel mogelijk over aan bewoners.’
In de Huizen van de Wijk waar welzijn het sociaal beheer uitvoert wordt zelfbeheer zo veel mogelijk aangemoedigd en gefaciliteerd. Zoveel mogelijk toewerken naar de situatie waarin bewoners de regie voeren en de aanbieder in formele
zin de rol van professionele achterwacht heeft, of niet meer nodig is.
Wanneer bewoners het sociaal beheer van een wijkaccommodatie challengen
(uitgevoerd door een welzijnsaanbieder):
— Beoordeelt de opdrachtgever (gemeente) het voorstel (op basis van de werkwijzen en afwegingskader RtC uit de rapportage Zo kén het ook);
— Bij positieve beoordeling draagt de aanbieder de taken met de afgesproken
resultaten over aan bewoners (financiering uit het budget RtC);
— Resultaten aanbieder worden opgehoogd voor bedrag dat vrijvalt door
overheveling taken.
Welzijnsaanbieders nemen deel aan de uitwerking, worden betrokken bij het
stedelijk project, proces en werkwijze RtC.

Type 2

‘Onwijze’ challenges’: nieuwe toetreder en nieuw
aanbod/activiteiten
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Onwijze initiatieven dragen zowel bij aan de doelstelling van RtC in het Nieuw
Rotterdams Welzijn (o.a. een grotere betrokkenheid en zeggenschap van bewoners) als aan het #kendoe programma (het stimuleren van nieuwe en praktische
oplossing voor oude en hardnekkige problemen). In de praktijk komt dit neer op
het stimuleren van een stedelijke innovatiecultuur voor de publieke zaak. Om het
gezamenlijk (overheid, bewoners en ondernemers) werken aan sociale én
bestuurlijke innovatie. Rotterdamse voorbeelden daarvan zijn Leeszaal West,
Hotspot Hutspot, Verhalenhuis Belvédère en Voedseltuin Rotterdam. Nieuwe
spelers die — al doende — nieuwe, betekenisvolle en goedkopere oplossingen (of
prototypes?) ontwikkelen, die in potentie overdraagbaar zijn op het niveau van de
stad mits goed onderzocht en omschreven. Beloftevolle initiatieven waarbij de
vraag zich opdringt: of het werkt, voor wie het werkt, waarom het werkt en onder
welke condities het werkt. Om de betekenis van deze initiatieven op een stedelijk
niveau te kunnen toepassen, lijkt het wenselijk om ‘onwijze challenges’ tijdelijke
ondersteuning aan te bieden gericht op het gezamenlijk ontwikkelen van ‘prototypes’ voor een bredere toepassing in de stad.

Type 3

Passende challenges: gevestigde speler en
bestaande aanbod/activiteiten
Passende challenges zijn initiatieven van gevestigde spelers — denk daarbij aan
de reguliere welzijnsinstellingen — die bijdragen aan de doelstelling van RtC.
Dergelijke initiatieven kunnen in potentie afgehandeld worden binnen de reguliere subsidierelaties. Vanuit het perspectief van Nieuw Rotterdams Welzijn gaat
het dan om initiatieven van welzijnsinstellingen die bijdragen aan het vergroten
van de betrokkenheid en zeggenschap van bewoners bij de uitvoering van
publieke taken en/of diensten.

Type 4

Anticiperende challenges: gevestigde speler en
nieuw aanbod/activiteiten
Anticiperende challenges zijn initiatieven van gevestigde spelers –reguliere
welzijnsinstellingen en/of maatschappelijke initiatieven die al enige tijd meerdere
publieke taken uitvoeren — die bijdragen aan de doelstelling van RtC maar ook
nog iets anders doen: ze dagen het beleid uit. Ze geven aan: het kan beter, het
kan anders, het kan goedkoper. Gevestigde spelers zijn vanuit hun vakmanschap
en ervaring in potentie goed in staat om te leren van eerdere ervaringen. Dergelijke initiatieven kunnen niet volledig afgehandeld worden binnen de reguliere
subsidierelaties. Ze roepen de vraag op of het bestaande beleidsdoelen en/of
beleidsinstrumenten (nog) wel afdoende zijn. Een voorbeeld daarvan is de challenge van Wilskracht Werkt (een slimmere uitvoering van de regeling gericht op
het verstrekken van een scootmobiel). Dergelijke initiatieven verdienen een maatschappelijk debat en/of een politieke afhandeling.

Toegepast op de deelnemers aan het proeftraject:
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Type 1

Type 2

Bottom up challenge
Voorbeeld: bewoners die een
Huis van de Wijk willen overnemen van een gecontracteerde
welzijnsaanbieder.

Onwijze challenge
Voorbeeld: de challenges van
Buurtlab en Afrikaanderwijk
Coop.

Type 3

Type 4

Passende challenge
Voorbeeld: RADAR die een Huis
van de Wijk wil opzetten.

Anticiperende challenge
Voorbeeld: de challenge van
Wilskracht Werkt.

5.3

Toepassing van de typologie

Op basis van de opgedane ervaringen in de proefchallenge in combinatie met de
hierboven beschreven typologie, is de gemeente Rotterdam, de drie initiatiefnemers en De Makers van Rotterdam gekomen tot de volgende uitwerking:

Type 1

Bestaande voorzieningen nieuwe spelers
Gaat in eerste instantie om het organiseren van de kennismakings- en toetredingsfase. Dat wil zeggen: het creëren van voorwaarden voor kennismaking
tussen ‘de lokale overheid als opdrachtgever’ en ‘de bewoner of sociaal ondernemer als opdrachtnemer’. De kernvraag daarbij is of en in hoeverre bewoners in
staat en bereid zijn om publieke taken over te nemen. De gezamenlijke kernopdracht wordt dan: het gezamenlijk onderzoeken van de vraag WAT de nieuwe
aanbieder nodig heeft op korte, middellange en lange termijn om een ‘reguliere’
aanbieder te worden (type 3 en/of 4)? Dit kan leiden tot een tijdelijk ondersteuningsaanbod vanuit de gemeente gericht op toetreding, waarin middelen (personele middelen, diensten en/of financiële middelen) worden vrijgemaakt, om de
volgende stap in de ontwikkeling van het initiatief te maken. Dit ondersteuningsaanbod is ons reguliere aanbod: initiatievenmakelaar, kenniskringen, labs, ondernemersloket. Vergelijk CityLab010. Onze opgaaf is nog wel om dit cluster overstijgend te organiseren, zie ook casuïstiek Creatief beheer.
Specifieke vorm is de Afrikaanderwijk Coöperatie. Dit is een  rechtspersoon
(oprichtingsstatuten met een gezamenlijk doel en bestaansrecht). Zij vragen
toetreding en preferent recht bij inkoop. Om dit te realiseren moeten de inkoopregels worden aangepast/versoepeld. Opnemen van een clausule waarin toetreding van coöperaties mogelijk wordt, danwel preferent inschrijvingsrecht aan
sociaal ondernemers wordt geboden.

Type 2

Nieuwe spelers, nieuw voor oud
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Gaat om samenwerking tussen lokale overheid en sociaal ondernemers gericht
op kennisontwikkeling ((Hoe) kan het beter & (hoe) kan het goedkoper?), prototyping (Wat zijn de werkzame bestanddelen?) en opschaling (Is het mogelijk en
wenselijk om werkzame bestanddelen om te zetten in bestaande en nieuwe
praktijken?). Deze samenwerking wordt vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst voor bepaalde tijd, met helder omschreven ontwikkelvragen, heldere
doelen en verwachte resultaten, heldere verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en een onderbouwd investeringsplan (wie investeert er
met welk doel? zowel in financiële zin, als in personele zin). Interessant is inderdaad om de investering niet alleen in financiële middelen te duiden, maar ook in
personele middelen. Convenant: bijvoorbeeld in de vorm van een ‘intentieverklaring’ of ‘werkafspraken’: vb. BuurtLAB

Type 3

Gevestigde spelers, passend bij beleid
Na ambtelijke besluitvorming vastleggen in een overeenkomst: een contract in de
vorm van afdwingbare tegenprestaties over en weer (overeenkomst onder
bezwarende titel met tegenprestaties): vb. Wilskracht Werkt.

Type 4

Gevestigde spelers, verbeteren bestaand beleid
Na politiek-ambtelijke besluitvorming vastleggen in een overeenkomst: een
contract in de vorm van afdwingbare tegenprestaties over en weer (overeenkomst onder bezwarende titel met tegenprestaties): Wilskracht Werkt.

5.4

Welke vraag wordt aan de overheid gesteld?

Elk type challenge vraagt dus iets anders aan en van de lokale overheid.
De bottom up challenges vragen van de lokale overheid o.a. heldere spelregels
m.b.t. maatschappelijk aanbesteden. Bv. op grond van welke criteria en spelregels mag een overheid maatschappelijke initiatieven ‘voortrekken’ boven gevestigde maatschappelijke aanbieders? En hoe voorkom je dat die ‘nieuwe’ aanbieders, als gevolg van de eisen die er gesteld worden aan de aanbesteding, zich
moeten gaan ontwikkelen als ‘welzijnsfabriek’.
De onwijze challenges vragen van de lokale overheid o.a. om vernieuwing van de
beoordelingscriteria van maatschappelijke initiatieven: hoe maak je een samenhangende bestuurlijke én maatschappelijke weging tussen legitimiteitseisen,
efficiencydoelen en betrokkenheid/zeggenschap/innovatie van bewoners?
De passende challenges vragen van de lokale overheid o.a. om nieuwe vormen
van (horizontale) samenwerking: de overheid als co-producent, de overheid als
kennispartner bij ontwikkeling en innovatie, etc
De anticiperende challenges vragen van de lokale overheid o.a. het creëren van
een grotere betrokkenheid en zeggenschap van bewoners bij het organiseren en
beheren van publieke voorzieningen in de directe leefomgeving. Het gaat daarbij
onder andere om het creëren van ruimte voor directere vormen van democratie.
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5.5

Wat is er nodig om RtC uitvoerbaar te maken?

Om RtC uitvoerbaar te maken is een kleine, efficiënte en effectieve uitvoeringsorganisatie nodig die gaat functioneren als een plek waar challenges binnenkomen
en vervolgens beoordeeld, verdeeld en gevolgd gaan worden. Als ondersteuningsstructuur in deze ‘challenge-organisatie’ denkt het cluster MO van de
gemeente Rotterdam aan de volgende instrumenten:

Organisatie initiatievenlabs
In samenwerking met o.a. Kracht in NL worden twee initiatievenlabs (voorjaar en
najaar) georganiseerd rondom een aantal actuele thema’s. De opzet en invulling
van deze labs wordt bepaald door initiatiefnemers van Rotterdam en met hen
uitgewerkt (sociaal ondernemers, bedrijfsleven, speeltuinverenigingen, wijkcoöperaties, bewonersverenigingen etc). Kracht in NL faciliteert deze bijeenkomsten
door te organiseren, communicatie uitingen te verzorgen en initiatiefnemers in
gesprek te brengen met hun netwerk (banken, sponsoren, havenbedrijf, MKB).
Kennis- en informatieuitwisseling gericht op fondsenwerving, crowdfunding,
verdienmodellen, organisatieinrichting wordt ook gefaciliteerd.
Opzetten leerkringen
Op verzoek van diverse initiatieven wordt voorzien in de mogelijkheid een leerkring (verdieping op thema’s of casuïstiek) op te starten. Hieraan kunnen verschillende partijen deelnemen waaronder overheid, bedrijfsleven, gemeenteraad e.a.
De volgende thema’s zijn door initiatiefnemers op de agenda gezet: crowdfunding, maatschappelijk vastgoed, zelfbeheer, de wijkcoöperatie, verdienmodellen,
inzet social media, maatschappelijk aanbesteden, sociaal ondernemerschap.
Bijdragen aan zichtbaarheid van de initiatieven
Doorontwikkeling van gegevensverzameling en informatieverstrekking met de
MEAX.

5.6

Wat is er nodig voor goede samenwerking?

Voor een goede samenwerking tussen lokale overheid, bewoners en sociaal
ondernemers is het nodig om te investeren in een gezamenlijke waardebepaling
van de ‘challenges’. Idealiter dagen de challenges uit tot een (ander) oordeel.
Daarbij staat niet alleen de vraag ‘is dit een goed initiatief?’ (Ja, onwijs!) centraal,
maar ook de vraag ‘hoe kunnen we dit initiatief zo goed mogelijk beoordelen?’.
De partners in het oefentraject vinden dat het gezamenlijk beoordelen van de
publieke waarde van de ‘challenges’ een belangrijk kenmerk van een goede
uitvoering van het RtC is. Dat zou kunnen in de vorm van een ‘Community Board’:
een adviserend orgaan bestaande uit experts vanuit de gemeente en de samenleving, dat een oordeel geeft over het type initiatief (de vier typen challenges) en
de bijpassende routing.
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De Community Board staat idealiter onder leiding van een onafhankelijke voorzitter, die met een grote kennis van zaken en met een groot draagvlak thema’s en
vraagstukken kan agenderen (iemand als Justus Uitermark). Geef deze voorzitter
voldoende ‘positie’ mee, vergelijkbaar met een stadsmarinier of ombudsman. Stel
de board samen uit 1/3 ambtenaren, 1/3 bewoners en leden van gebiedscommissies en 1/3 sociaal ondernemende professionals. Zorg ervoor dat de community
board leden bij toerbeurt worden opgeroepen (enkele keren per jaar). Elk voorstel
krijgt een ‘Track & Trace Code’ mee. De Community Board houdt zicht en overzicht over het gehele traject van beoordeling en afhandeling en geeft gevraagd
en ongevraagd advies aan de wethouder over het verloop van de ambtelijke
afhandeling. Daarnaast krijgt de board ook een onderzoeks- en ontwikkelingsbudget mee, om voor de stad interessante ‘challenges’ te ondersteunen en onderzoeken.

5.7

Handvatten voor de overheid en de challengers

Om de uitvoering van het RtC tot een succes te maken, hebben we de volgende
beslisboom ontwikkeld:

01
Gaat het om een initiatief dat
bewoners meer ruimte geeft om
publieke taken uit te voeren?

Zo niet, dan afwijzen

02
Gaat het om een maatschappelijk initiatief met aantoonbare
en/of onderbouwde en/of verwachte publieke waarde?

Nieuwe toetreder

Type 1
Bottom up

RtC ondersteunings
pakket: kennis en kunde .

Type 2
‘Onwijs’

RtC innovatiemotor en –
fonds: ondersteuning en
ontwikkeling
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Zo niet, dan afwijzen

Gevestigde speler

03
Gaat het om een nieuwe toe
treder of een gevestigde speler?

04
Gaat het om een unieke vraag of
om een standaard vraag aan de
overheid? Kies voor de daarbij
passende routing en samen
werking.

Type 3
Passend

RtC aanbestedingsroute
en kalender.

Type 4
Anticiperend

RtC besluitvormingsroute
en kalender.

5.8

Van indienen tot uitvoeren

De hierboven besproken beslisboom (indienen) zou kunnen leiden tot de volgende vormen van overheidsondersteuning (uitvoering):
1.	
RtC ondersteuningspakket — Type 1 initiatieven zijn gebaat bij het overdragen van de zeggenschap en verantwoordelijkheid van een voorziening
aan de nieuwe aanbieder in combinatie met het inbrengen van kennis en
kunde vanuit de lokale overheid om een challenge tot een succes te brengen.
2.
RtC innovatiemotor- en fonds — Type 2 initiatieven zijn gebaat bij een
ondersteunings- en ontwikkelingsfonds om potentieel interessante — lees:
onwijze! — initiatieven te onderzoeken op werkzame bestanddelen in combinatie met het effectief ondersteunen van het initiatief met kennis en
kunde. De primaire inzet is niet om de exploitatie van het initiatief te ondersteunen, maar vooral om de vernieuwende praktijk te ontwikkelen tot een
prototype dat breder inzetbaar is. Het uiteindelijke doel of effect zou
kunnen zijn dat de uitdager een type 3 of 4 uitdager wordt.
3.
RtC aanbestedingsroute en kalender — Type 3 initiatieven zijn gebaat bij
een heldere en betrouwbare aanbestedingsroute en kalender met voldoende ruimte voor vernieuwingen in het kader van een vergroting van de
betrokkenheid en zeggenschap van bewoners bij het uitvoering van
publieke taken en diensten.
4.
RtC besluitvormingsroute en kalender — type 4 initiatieven zijn gebaat bij
een aantrekkelijke debatcultuur (wat is de maatschappelijke waarde van
mijn initiatief?) in combinatie met een heldere en betrouwbare ‘politieke’
besluitvormingsroute en kalender.

5.9

Experimenteren

Tijdens het experimenteren in het oefentraject hebben we veel houvast gehad
aan de onderstaande driedeling van Albert Jan Kruiter. We hebben zijn afwegingskader gebruikt als een instrument om gezamenlijk te spreken over de
publieke waarde van challenges:

Overheid
Dominante criterium
legitimiteit
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De propositie
van de
‘challenges’
Markt
Dominante criterium
efficiëncy

Samenleving
Dominante criterium
betrokkenheid

Noot: Het Instituut voor Publieke Waarden spreekt over maatschappelijk ondernemerschap. Wij spreken hier
over challenges.

Albert Jan Kruiter:
‘De kracht van de markt, dat wat de markt beter kan dan overheid en samenleving, is rendement produceren. Kosten en baten. Efficiency. Geld laten renderen.
De Overheid kan het beste legitimiteit produceren. Mensen rechtvaardig en gelijk
behandelen. De samenleving kan het beste betrokkenheid genereren. Ik doe
eerder iets voor mijn medemens als mijn medemens dat vraagt dan wanneer als
een overheid dat mij oplegt, of de markt dat reguleert.
Onze uitdaging voor de toekomst is om gebruik te maken van die krachten die
onder de drie pilaren zitten. Voor een maatschappelijk initiatief heb je dus drie
dingen nodig: rendement, het moet goedkoper; het moet legitiem zijn, we moeten
niemand uitsluiten; en het moet betrokken zijn, burgers moeten meedoen. Die drie
schotsen zijn ook leidend voor alle projecten die Het Instituut voor Publieke Waarden onderneemt.’ www.publiekewaarden.nl
Tijdens het experimenteren met RtC zijn we op basis van bovenstaand kader
gekomen tot een concept beoordelingskader van ‘challenges’.

> Concept beoordelingskader
Toetredingscriteria:
— Is het een rechtspersoon?
— Heeft het collectief van burgers een winst-oogmerk, worden er personen uit
betaald? En als er winst mee behaald wordt, waar vloeit dit naartoe? (coöperatie laat het terugvloeien in de maatschappij).
— Organisatiemodel
— Wat heeft u nog van de overheid nodig om uw challenge waar te maken (welke
expertise, juridische ondersteuning, scholing)
— In hoeverre past het binnen bestaande regels? Of is er op basis van goede
overwegingen in dit geval een uitzondering te bedenken?
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Toetsingscriteria vooraf:
— Is het plan al af (kan er gestart worden) of is het in de ontwikkelfase. In laatste
geval, in hoeverre is gemeente partij om hierbij te helpen.
— Is het project realistisch in zijn ambities (klein beginnen en dan groeien)? Maar
ook voldoende ambitieus om via Right to Challenge aangevlogen te worden?
— Hebben de betrokken partijen een staat van dienst die maakt dat we redelijkerwijs nu kunnen vertrouwen dat zij weer beloftes kunnen nakomen?
— Voor nieuwkomers: welke waarborgen kunnen we bedenken (board die meekijkt, ten minste 2/3 gevestigde namen die support uitspreken...) dat zij ook
mogen experimenteren.

PROPOSITIE: inhoudelijke afwegingskaders:
— Voor welk maatschappelijk vraagstuk bied je een oplossing?
— Is het een vervanging van een bestaande dienst?
— Zo ja, is het goedkoper of aantoonbaar effectiever?
— Of is het niet direct goedkoper, maar vergroot het de legitimiteit doordat
betrokkenheid, zeggenschap en eigenaarschap vergroot worden?

— Zo nee, is het een nieuwe dienst rondom een thema wat bestuurlijke aandacht
heeft?
— Reactie kan dan zijn: dan moeten we daar plek voor maken
— Dan doen we er op dit moment niets mee als overheid
— Of: dit thema hebben we niet gezien, maar moeten we nu oppakken
— Hoe groot is het bereik qua betrokken bewoners in directe zin (zowel als
mede-maker, als gebruiker) en in indirecte zin (wie profiteren er mee van een
betere buitenruimte bijvoorbeeld, zonder dat ze ooit bij een initiatief komen).
(of: stel een netwerk functie voor, zoals bijvoorbeeld cultuurscout, produceert
niets direct, maar heeft wel impact)
— In hoeverre zijn derden bereid te investeren (tijd van mensen, geld van gebruikers/fondsen/giften)
— Of: in hoeverre werken partijen samen met anderen?

SAMENLEVING: criterium betrokkenheid:
— Vergroot het betrokkenheid van burgers bij hun omgeving of een dienst?
— Vergroot het het eigenaarschap van bewoners voor hun omgeving of een
dienst?
— Vergroot het zeggenschap van burgers over hoe hun omgeving er uit ziet of hoe
een dienst geleverd wordt?
— Hoeveel vrijwilligers zijn er actief betrokken?

OVERHEID: criterium legitimiteit:
— Wordt er niemand uitgesloten op oneigenlijke gronden (je hoeft namelijk niet
altijd iedereen te willen bereiken, met een initiatief, daar wordt het vaak niet
sterker van)
— Wordt een maatschappelijk doel gediend, of toch vooral een privébelang
(afwegen of dit altijd erg is; Kruiter Welbegrepen Eigenbelang)
— In hoeverre wordt een bestaande maatschappelijke taak anders ingevuld?
— Of wordt er een nieuw maatschappelijk vraagstuk geadresseerd?

MARKT: criterium efficiency:
— Is het goedkoper dan bestaande dienst?
— Is duidelijk welke investeringen qua geld, menskracht gedaan wordt?
— Welke geldstromen gaan er om in het initiatief en hoe worden deze beheerd.
— Worden op slimme manieren budgetten of effecten gecombineerd waardoor
synergievoordelen optreden?
— Worden nieuwe financieringsbronnen (wat meer is dan geld) aangeboord?
Bijvoorbeeld tijd, spullen, denkkracht
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INNOVATIE: criterium kwaliteit(sverbetering):
— Worden algemene aanvaardbare standaarden qua kwaliteit gehaald (als je
moet voldoen aan huidige standaard is dat misschien wel niet te doen, de
Leeszaal is een slechte bibliotheek, maar een goede publieke ruimte);
— Is continuïteit gewaarborgd; (hier misschien ook iets doen met wordt er een
realistische prijs betaald voor uren van ZZP-ers)
— Is het plan ambitieus en welke impact wordt er nagestreefd
— Is er nagedacht over verantwoording van inzet van publieke middelen (over hoe
dit moet gebeuren doen we dan nog geen uitspraak)
— Zijn initiatieven in staat criteria voor kwaliteit te articuleren?
— Is het innovatief (in product, aanpak of probleemanalyse)

INNOVATIE: criterium lerend vermogen:
— Is het initiatief op andere plaatsen reproduceerbaar (als product of proces)
— levert het nieuwe inzichten op in hoe we als maatschappij publieke doelen
kunnen realiseren (of is het gewoon een productaanpassing) (innovatief)
— OUTCOME: criterium toegevoegde waarde:
— Levert het een bijdrage aan sociale, ecologische of artistieke kwaliteit van de
samenleving.

5.10

Slotopmerking: Right to Challenge als uitnodiging én uitdaging

De doelstelling van het oefentraject was tweeledig
— Het verkennen van de waarde en toepassingsmogelijkheden van het concept
Right to Challenge en de vertaling daarvan naar spel, spelers, spelinzet en
spelregels op het terrein van Nieuw Rotterdams Welzijn.
— Inzicht in de te nemen stappen om als lokale overheid vorm en inhoud te geven
aan een focus van ‘de overheid als opdrachtgever’ naar ‘de overheid als uitgedaagde’ en ‘bewoners als uitdagers’.
Deze doelstellingen zijn wat ons betreft gehaald. De invulling en uitwerking van
Right to Challenge zou wat ons betreft een combinatie kunnen zijn van een overheid die burgers uitnodigt een bijdrage te leveren aan de publieke zaak en een
overheid die zich laat uitdagen om (gewenste) maatschappelijke en bestuurlijke
innovaties te stimuleren.
Ook de deelnemers aan het oefentraject hebben het idee dat deze doelstellingen gehaald zijn. Na een inspirerende en gezamenlijke start op het stadhuis met
de wethouder en het daarop volgende (bij tijd en wijle soms verwarrende) zoekproces, werd er gekomen tot een brede consensus over het nut en de noodzaak
van een gezamenlijke (overheid en samenleving) vormgeven van een Right to
Challenge organisatie. De introductie van een board is daartoe de eerste aanzet.
Het gedeelde gevoel was dat het invoeren van het Right to Challenge een perfecte motor zou kunnen zijn voor een gezamenlijke maatschappelijke en bestuurlijke innovatie.

‘Knallen, kansen pakken, gaan.’
Edward Boele, één van de deelnemers aan het oefentraject:
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‘Keerwater. Na een mooie dag buiten aan de slag met Stefan van der Worm op
Natuurspeelplek Oudeland, mochten we in 20 minuten vertellen aan mensen
van het grote geld en strak in het pak waar wij voor staan. Wat we willen
bereiken. Hoe we de stad een stukje mooier denken te maken. Een flitsafspraak. Flitsend zagen we er niet uit. We kwamen net met onze poten uit
bagger zeg maar. Het was puur, recht uit het hart en recht voor zijn raap. Ook
iets over innovatief willen zijn, tegen de stroom in. Maar van tegen de stroom
word je eigenlijk heel moe en hou je niet vol. Beter is om in het keerwater
zitten. Keerwater is het water dat in de luwte van de hoofdstroom ligt. Dit kan
aan de kant zijn, maar ook achter een obstakel in de rivier. In keerwater kun
je prima verblijven en als de stroom dan de juiste is, dan moet je instappen.
Knallen, kansen pakken, gaan. Nu maar hopen dat de mensen van het groot
kapitaal ons in die keerstroom zien liggen loeren.’

Bijlage

Leidraad voor de
oefenpitches
Onderdelen van de pitch		

Waarom
challengen?

Wat
challengen?

Aspecten van de claim
— Ik kan iets beter — slimmer proces
— Ik kan iets beter — meer output
— Ik kan iets beter — meer impact
— Ik kan iets hetzelfde voor minder geld
— Ik kan met hetzelfde geld meer doen
— Ik kan iets met meer betrokkenheid
— Betere toegang tot middelen (vrijwilligers,
andere geldstromen, spullen)
— Ik kom van buiten een domein en produceer ….
— Ik kan iets wat waarde oplevert (maar wat nog
geen beleid is)
— Ik kan zonder geld waarde creëren

— Een bestaande dienst?
— Een maatschappelijk vraagstuk?
— Anders…
Wat daarbij kan helpen is om te kijken of je challenge gericht is op één of meer van de volgende
aspecten van de aanpak van een maatschappelijk
vraagstuk: input, proces, output.
Challenge op input
Welke huidige partij(en)? Welke product(en)?
Welke dienst(en)?
Challenge op proces
Welke werkwijze(n)?
Challenge op output (wat we doen)
Welk beleidsprogramma? Welke beleidsdoelstelling? Welke maatschappelijke opgave? Welk
probleem? Welke kans? Welke aanpak? Welke
ondersteuning?
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Challenge op outcome (wat is het effect)
Maatschappelijke effect; leren; bewustwording;
kennis; houding; skills; vaardigheden; opinies;
aspiraties; motivaties.

Waartoe
challengen?

Challenge op impact (de lange termijn effecten)
— Een groenere stad
— Een rechtvaardiger samenleving
— etc

De Makers van Rotterdam is een ondernemende, creatieve en onafhankelijke
netwerkorganisatie zonder winstoogmerk. Voor en door sociaal ondernemers.
Centraal staat het ontlokken van inspirerende discussies, praktijkgericht onderzoek en maatschappelijke innovatie gericht op het versterken van de kracht van
Rotterdam en Rotterdammers. We zijn vooral gefascineerd door ‘onwijze’ initiatieven: niet bewezen (sociale en culturele) interventies met grote potentie. We geloven in de kracht van kleinschalige maakbaarheid. De stad is ons laboratorium.

De Makers van Rotterdam
www.demakersvanrotterdam.nl
Erik Sterk
Buro Erik Sterk
www.buroeriksterk.nl
Maurice Specht
Specht in de Stad
www.spechtindestad.nl
Rineke Kraaij
Kantoor Kraaij
www.kantoorkraaij.nl
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