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Waarom een Leeratelier Right to Challenge?  

 

Right to Challenge is het recht om uit te dagen: een (georganiseerde) groep 

bewoners / initiatiefnemers kan taken van gemeenten overnemen als zij denken 

het beter, slimmer of goedkoper te kunnen. 

Maar hoe geef je concreet en praktisch invulling aan dit recht? 

In de Leerateliers Right to Challenge (R2C) werken bewonersorganisaties en  

gemeenten samen aan de invulling van dit uitdaag-recht (zie  

www.righttochallenge.nl/leeratelier): 

 

 Wat is Right to Challenge en wat kan het toevoegen aan aansturing door 

bewoners en maatschappelijke initiatieven? 

 Hoe bepaal je de “maatschappelijke winst” van een bewonersinitiatief? 

 Kennis ontwikkeling en –uitwisseling over de diverse onderdelen bij dit 

uitdaag-recht 

 De verschillende aanpakken binnen gemeenten 

 

 

 

Tot nu toe hebben 35 bewonersorganisaties en gemeenten deelgenomen aan  

deze Leerateliers. Van Amsterdam tot Maastricht. Van Den Haag tot Enschede.  

En van Oldambt tot Ridderkerk.   

 

De deelnemers beoordelen de Leerateliers met gemiddeld het cijfer 8. 

 

  

http://www.righttochallenge.nl/leeratelier


Acht lessen 

 

De acht lessen uit de Leerateliers Right to Challenge met 35 gemeenten en 

bewonersorganisaties zijn:  

 

 

Les 1: Het besef dat R2C betekenis heeft voor de gehele gemeentelijke 

organisatie (ambtelijk en bestuurlijk):  

“Right to Challenge vraagt om een andere benadering in alle lagen binnen  

de overheid: denken vanuit bewoners(initiatieven)” 

 

 

 

Les 2: Right to Challenge is een denkwijze én een middel om(bewoners-) 

initiatieven meer mogelijkheden te geven om zelf hun directe leefomgeving te 

kunnen aansturen. Gemeenten faciliteren op meerdere wijzen 

bewonersinitiatieven.  

 

 

Les 3: Right to Challenge moet steeds goed worden aangesloten op de lokale 

mogelijkheden: 

a) besteed aandacht aan een “dienstbare opstelling” vanuit de gemeente 

b) werk met veel praktische voorbeelden en ervaringen 

c) zoveel mogelijk met gemengde groepen van initiatiefnemers en overheden 

d) betrek lokale politici bij (de Leerateliers van) Right to Challenge 

 

 

Les 4:  Denk goed na over de “maatschappelijke winst” van een challenge: 

hoe breng je dit in beeld? Hoe voer je hierover het gesprek met elkaar?  

 

 

Les 5: Gemeentebestuurders moeten bewust ruimte geven aan bewoners om 

over zaken zelf besluiten te nemen. Een motie aannemen is echt niet voldoende. 



 

 

 

Les 6: Right to Challenge & aanbesteden: Bewoners-initiatieven kunnen 

meedoen met aanbestedings-procedures of bij het nadenken over de invulling van  

de aanbesteding.  

  

 

Les 7: Ga samen aan de slag met Right to Challenge,  bijvoorbeeld via een 

lokaal leeratelier van RtC samen met de lokale gemeenschap van 

bewonersinitiatieven, maatschappelijk ondernemingen en gemeente. 

 

 

Les 8: Ambtelijk vakmanschap blijft nodig. Samenwerken met de wijk of 

bewonersgroep vraagt lef en om andere professionele vaardigheden om 

verbinding te leggen tussen gemeente en maatschappelijk initiatief.   



 

Meer informatie 

 

Indien u meer wilt weten over de Leerateliers die in Nederland worden gehouden, 

kunt u contact opnemen met: 

 

Email:  info@righttochallenge.nl 

  daniel.kruithof@vng.nl  

Telefoon: 06-51718778 

Websites: www.righttochallenge.nl 

  www.vng.nl/right-to-challenge.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is een uitgave van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en van  

www.righttochallenge.nl: het platform voor kennisontwikkeling rond dit uitdaag-

recht. Het platform ontwikkelt kennis over R2C en deelt informatie over landelijke 

ontwikkelingen, initiatieven van bewonersorganisaties en activiteiten rond Right 

to Challenge bij gemeenten en het rijk. 
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