
ACTIE in rood,  en blauw
Het ACTIE-instrument kan helpen bepalen welke ondersteuningsstijl het 
meest passend is. In de praktijk zien we vooral drie typen ondersteuning:

Rood: stimuleren
Stimuleren is op weg helpen, of zelfs uitlokken van initiatieven. Meehel-
pen, meedenken en verbindingen leggen. Budgetten beschikbaar stellen 
en steun bieden bij de aanvraag daarvan past ook in een stimulerende aan-
pak. Vooral geschikt wanneer bewoners spontaan weinig in actie komen.

Blauw: faciliteren
Faciliteren is mogelijk maken, ruimte bieden, en wanneer het nodig is even 
assisteren. Meer is vaak niet nodig. Kijk kritisch naar onnodige regels en 
voorwaarden van de eigen organisatie. In contact met de initiatiefnemers 
blijkt of er toch nog drempels zijn. Zeer geschikt als basis-aanpak.

 coproductie
Coproductie is partnerschap, samenwerking 
tussen een (overheids)organisatie en groep 
bewoners. Elkaars expertise en mogelijkhe-
den erkennen hoort daar bij. Wanneer het 
initiatief veel raakvlakken heeft met de eigen 
organisatie, en burgers een idee hebben dat 
goed in het beleid past is coproductie een 
vruchtbare ondersteuningsstijl.
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Animo: 
motivaties en de 
drijfveren van 
burgers om hun 
initiatief gestalte 
te geven.
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Empathie:
het vermogen van 
de professionals en 
hun organisaties om 
zich te verplaatsen in 
burgers en adequaat in te 
spelen op hun wensen en 
verwachtingen.

 Inbedding:
 de manier waarop 
organisaties zijn 
ingericht om 
bewonersinitiatieven 
te ondersteunen.

 Toerusting: 
de mate waarin de 
groep burgers be-
schikt over middelen 
(geld of natura), tijd 
en vaardigheden.

Contacten: 
contacten met 
buurtgenoten, 
organisaties in  
de buurt en  
instanties.

Voor professionals die een bijdrage willen leveren 
aan het succes van bewonersinitiatieven is er het 
ACTIE-instrument. 

Voor elk succesvol bewonersinitiatief zijn  
vijf elementen nodig:

Werken met het ACTIE-instrument betekent:
• Onderhouden van contact met initiatiefnemers.
• Onderkennen dat elk initiatief anders is, en voor elke situatie per  

ACTIE-element nagaan: wat is er aanwezig en wat is er nog nodig?
• Analyseren welke professionele ondersteuning op basis hiervan gewenst 

is en geboden kan worden. 
• Balanceren: tussen te veel en te weinig doen; te sturend zijn en te veel 

laten gaan; te dicht erop zitten en te afstandelijk zijn. 

“Voor succesvolle burger
initiatieven is maatwerk 
voor concrete initiatieven 

en goed professionele  
ondersteuning belangrijker 
dan algemene beleidska

ders en beleidsnota’s.”

“Bekijk met behulp van 
het ACTIEinstrument of 
Rood, wit of blauw past 
bij de initiatiefnemers, 

de aard van het project, 
de mogelijkheden en de 

positie van de eigen 
organisatie.”

‘Burgers 
maken 

hun buurt’ 
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Dit is een bijlage bij ‘Burgers maken hun 
buurt’ van Universiteit Twente en Universiteit 
van Amsterdam. Uitgave:Nicis/Platform31, 
januari 2013.


