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VOORWOORD 
Voor u ligt de masterthesis ‘Stedelijke vernieuwing op uitnodiging’, een onderzoek naar de mate waarin 

stedelijke vernieuwing op uitnodiging een oplossing biedt voor de vastlopende vernieuwing in 

achterstandswijken en naar het proces van bottom-up initiatieven. Deze scriptie vormt het slot voor de 

masterstudie Planologie aan de Universiteit Utrecht.  

Het onderwerp stedelijke vernieuwing op uitnodiging kwam op mijn pad toen ik voor een afstudeerstage 

met een nog vaag onderwerp in contact kwam met Cees-Jan Pen. Hij wees mij op stedelijke vernieuwing 

op uitnodiging, een nieuw concept uitvloeiend uit een denktank van gemeenten, woningcorporaties, 

adviesbureaus etc. Het is een kleinschaligere benadering in de stedelijke vernieuwing waarbij de 

samenleving wordt uitgenodigd om initiatieven te ondernemen. Mijn interesse was direct gewekt. Het 

was een uitdaging maar vooral erg leuk om met een nieuw concept aan de slag te gaan.  

Mijn dank gaat als eerst uit naar de respondenten die tijd hebben vrijgemaakt om mij verder te helpen 

met het onderzoek. Hun inzichten en verhalen hadden een enthousiasmerende werking op mij. Daarnaast 

gaat mijn dank uit naar Anita Kokx, die zeer spijtig veel te vroeg is overleden, voor haar kritische blik op 

mijn thesis. Ook gaat mijn dank uit naar Cees-Jan Pen en Anouk Schuitemaker voor hun inhoudelijke 

kennis en praktische hulp bij de thesis. Mijn dank gaat ten slotte uit naar Stan Geertman voor de laatste 

kritiek op dit stuk. 

Thomas van der Meer, 

20 maart 2013  



  



SAMENVATTING 
De afgelopen decennia hebben overheden en woningcorporaties een grote rol gespeeld in de stedelijke 

vernieuwing en veel geld geïnvesteerd in achterstandswijken. Door de huidige economische crisis is de 

stedelijke vernieuwing echter in het slop geraakt: herstructureringsprojecten lopen vast en vanaf 2015 is 

er geen rijksbijdrage meer voor de stedelijke vernieuwing. Daarnaast heeft burgerparticipatie in de 

stedelijke vernieuwing tot op heden weinig opgeleverd, het fungeerde vaak als draagvlakmachine voor 

beslissingen die al waren genomen. Een mogelijke oplossing voor de vastgelopen stedelijke vernieuwing 

en de kloof tussen burger en overheid is ‘stedelijke vernieuwing op uitnodiging’, waarbij de samenleving 

wordt uitgenodigd om zelf initiatieven te ondernemen om daarmee sociale, economische of fysieke 

waarde te creëren. Gemeenten en woningcorporaties verliezen hierdoor de voortrekkersrol die zij tot 

voorheen hadden in de stedelijke vernieuwing. 

In de praktijk komt deze voortrekkersrol van gemeenten en woningcorporaties echter nog niet te 

vervallen. Gemeenten en woningcorporaties worden nog steeds als verantwoordelijke gezien voor de 

kwaliteit van de wijk en daarmee de vernieuwing van de wijk. Er kan niet vanuit worden gegaan dat 

burgers of ondernemers in de wijk de stedelijke vernieuwing uit handen van de gemeente of 

woningcorporatie kunnen nemen. De ‘uitnodiging’ lijkt daarmee vooral gericht te zijn op sterkere wijken. 

Corporate actors in de stedelijke vernieuwing en op het gebied van bottom-up initiatieven zien wel dat 

ook in achterstandswijken mensen wonen met de kwaliteiten om zelf initiatief te nemen. Deze 

initiatieven in achterstandswijken richten zich vooral op de openbare ruimte. De herontwikkeling van 

complexen en woningverbetering blijven nog steeds in handen van de woningcorporaties en gemeenten. 

Initiatieven richten zich dus op slechts een deel van het spectrum van de stedelijke vernieuwing. De 

initiatieven in de openbare ruimte moeten echter niet onderschat worden, het kan de beleving van de 

leefomgeving verhogen en de economische positie van de wijk verbeteren. De woningcorporatie lijkt 

hiermee een beweging naar hun kerntaken te maken terwijl de samenleving meer verantwoordelijk wordt 

voor de openbare ruimte. Dit heeft een belangrijk gevolg, want de woningcorporaties en de overheid 

zullen dus nog moeten blijven investeren in de stedelijke vernieuwing, terwijl het rijk geen geld meer ter 

beschikking stelt. Dit betekent dat het nog aanwezige investeringsvermogen geprioriteerd zal moeten 

worden in achterstandswijken. Maar zelfs dan zal er jaarlijks een tekort van minimaal € 220 miljoen 

ontstaan. Bovendien leidt de verhuurderheffing van € 1,7 miljard tot een extra afname van het 

investeringsvermogen van woningcorporaties.  

Gemeenten en woningcorporaties zullen met een gebrek aan investeringsvermogen minder taken op zich 

nemen en de herstructurering zal moeilijker van de grond komen. Maar loslaten lijkt in ieder geval niet 

het juiste woord te zijn voor de nieuwe rol van institutionele partijen. Ook met een stagnerende 

herstructurering en afnemende budgetten kan de wijk op kleine schaal verbeterd worden. Belangrijk is 

dat de rol niet per definitie bij de gemeente ligt, niet elk proces heeft namelijk ondersteuning van de 

gemeente nodig. Er kan beter gesproken worden over institutionele partijen, omdat er meestal een 

institutionele partij betrokken is. Er kan geen model gegeven worden voor de rol die institutionele 

partijen bij een initiatief moeten nemen. Niet elke initiatiefnemer heeft ondersteuning nodig en er is een 

reeks aan instrumenten die ingezet kunnen worden dan wel nodig zijn bij een initiatief.  

Duidelijk is dat de frontlijn onder stedelijke vernieuwing op uitnodiging belangrijker wordt. Professionals 

zijn eerder in het proces betrokken, denken mee en staan niet alleen aan het eind van een proces klaar 

met een toets. Bij frontlijnsturing staat de professional in direct contact met initiatieven waarbij zij 

afhankelijk van de situatie ondersteuning bieden. Het vraagt om een institutionele partij die zelf met 

kennis, kunde en regels bijdraagt aan het faciliteren van initiatieven en die de institutionele 



randvoorwaarden schept waardoor een klimaat ontstaat waarin burgers, organisaties en ondernemers 

initiatieven kunnen starten. Specifiek zullen professionals zich bezighouden met ondersteuning van 

initiatieven in de vorm van kennisuitwisseling, het bieden van rugdekking en doorzettingsmacht en het 

verbinden van actoren. Niet alleen initiatiefnemers verlangen rugdekking, ook het ambtenarenapparaat 

heeft rugdekking nodig van bestuurders om ambtenaren te stimuleren hun toetsende houding in te ruilen 

voor een meer meedenkende houding. Daarnaast moeten professionals bereikbaar en aanspreekbaar zijn. 

Dit betekent niet dat enkel de frontlijn belangrijk is, ook de backoffice is belangrijk. De frontlijn moet 

namelijk in het bredere kader van de beleidssturing zijn ingebed wil het hele proces goed verlopen. Het 

vraagt om visie van bestuurders en beleidsmakers en het uit handen durven geven van taken. Dit vraagt 

om een visie van welke taken overgedragen worden en hoe andere partijen gestimuleerd kunnen worden 

zelf verantwoordelijkheid te nemen. Dat stimuleren vereist urgentie, zonder urgentie zullen andere 

partijen het niet oppakken. Het is ook mogelijk voor een gemeente of woningcorporatie om een 

onafhankelijke partij in de armen te nemen en daarmee bewoners in de wijk te stimuleren. Een 

onafhankelijke partij kan vaak beter de energie in de wijk opzoeken en wordt met minder wantrouwen 

ontvangen dan een institutionele partij. Bestemmingsplannen, procedures en verkokering staan 

initiatieven echter nog in de weg, maar het lukt gemeenten toch vaak hier versnelling in te brengen. Het 

grootste knelpunt ligt op dit moment bij de informele regels. Er wordt nog vaak toetsend gekeken en 

minder naar de mogelijkheden die er wel zijn. Ook worden initiatiefnemers niet altijd serieus genomen. 

Padafhankelijkheid verklaart waarom deze cultuur en mentaliteit niet snel zal veranderen; bestaande 

werkwijzen en praktijken zijn lastig te doorbreken. 

Is er sprake dan van een keerpunt in de stedelijke vernieuwing van een grootschalige aanpak naar een 

kleinschalige, bottom-up, organische, open einde aanpak op basis van overheidsparticipatie? De 

belangrijkste focus van stedelijke vernieuwing ligt in achterstandswijken, maar daar is de aanpak nog 

amper veranderd. Gemeenten en woningcorporaties houden op dit moment nog de touwtjes in handen 

en organiseren de vernieuwing zelf. Beide partijen kunnen andere partijen wel meer ruimte geven om 

initiatieven te ontplooien, maar zij houden voor een groot deel de beslissingsmacht over initiatieven. 

Daarmee biedt stedelijke vernieuwing op uitnodiging slechts voor een deel een oplossing, namelijk voor 

de sterkere wijken. In de zwakke wijken, waar stedelijke vernieuwing zich in beginsel op richt, is nog geen 

keerpunt waarneembaar. Maar doordat de ‘pijn’ van de bezuinigingen nog genomen moet worden door 

gemeenten en woningcorporaties kan het niet anders dan dat zij zich terugtrekken, en daarmee zal er 

meer ruimte ontstaan voor initiatieven vanuit de samenleving. Of dit tot een keerpunt leidt moet de 

toekomst uitwijzen. 
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1 Inleiding 

1 INLEIDING  
Wijken zijn constant in verandering: door het gebruik door bewoners, bedrijven dan wel door 

veroudering. Wijken gaan achteruit en worden daarom ‘vernieuwd’. Stedelijke vernieuwing wordt dan 

ook al decennia ingezet om de stad te vernieuwen. En niet alleen in Nederland: ‘Contrat de Ville’ in 

Frankrijk, ‘Kvarterløft’ in Denemarken en ‘Empowerment Zones’ in de Verenigde Staten zijn allen 

voorbeelden van beleid dat tot doel heeft achterstandswijken te regenereren en sociale uitsluiting tegen 

te gaan (Savini, 2011). Naast de fysieke vernieuwing en economische ontwikkeling richten deze 

programma’s zich op het verbinden van de betrokkenheid van bewoners met de ambitie om de sociale 

cohesie te versterken (Savini, 2011). Stedelijke vernieuwing is volgens de definitie van Kei-centrum 

(2011b) “het door publieke en private partijen gebiedsgericht ontwikkelen van het wonen, de 

woonomgeving en de leefomgeving in wijken en buurten in de stad om ze duurzaam vitaal te maken en 

haar bewoners de mogelijkheid te bieden maatschappelijk vooruit te komen’’. Het doel van stedelijke 

vernieuwing is wijken ‘duurzaam vitaal’ te maken, wat aanduidt dat sommige wijken dat momenteel niet 

zijn. Niet elke wijk vervalt, sommige wijken blijven leefbaar. De aanleiding voor stedelijke vernieuwing zijn 

negatieve stedelijke ontwikkelingen zoals het niveau van de werkloosheid, het gebrek aan leefbaarheid, 

het wegtrekken van bedrijven en concurrentie met uitleggebieden in het landelijk gebied. Het gevaar 

dreigt dat steden steeds minder aantrekkelijk worden als vestigingsplaats voor bewoners en bedrijven, 

met het risico van verloedering van wijken (Wassenberg, 2010). Stedelijke vernieuwing beoogt de 

problemen die spelen in zwakke wijken op te lossen. Van de achterstandswijken moeten duurzame wijken 

gemaakt worden; wijken die geen drastische ingrepen nodig hebben en die zich aanpassen aan 

veranderende omstandigheden. Een duurzame wijk functioneert goed op fysiek, sociaal, economisch en 

ecologisch vlak en heeft voldoende interne vitaliteit en flexibiliteit om zich aan te passen aan 

veranderende omstandigheden, gebruik en voorkeuren (Wassenberg, 2010). Duurzame stedelijke 

vernieuwing doelt dan ook op het brengen van een wijk naar dit niveau. Het kan bij stedelijke vernieuwing 

gaan om de vernieuwing van woonwijken maar ook om de vernieuwing van bedrijventerreinen of andere 

milieus, al richt dit onderzoek zich op woonwijken. 

1.1 PROBLEEMSCHETS  

Er wordt al decennialang aan stedelijke vernieuwing ‘gedaan’, maar zeker de laatste jaren heeft stedelijke 

vernieuwing in zowel de maatschappelijke als politieke belangstelling gestaan. Zo zullen termen als 

krachtwijken en Vogelaarwijken niet veel mensen onbekend zijn. Er is de afgelopen jaren dan ook enorm 

veel geld geïnvesteerd in de vernieuwing van achterstandswijken. De overheid heeft miljarden 

geïnvesteerd, maar ook woningcorporaties hebben enorm veel geld geïnvesteerd in de verbetering van 

wijken. De huidige economische recessie heeft echter het investeringsvermogen van zowel de overheid 

als private partijen sterk verminderd. Gemeenten kampen met tekorten in de begroting vanwege de 

daling van de grondprijzen, projectontwikkelaars hebben grote afboekingen op grondposities moeten 

doen en corporaties hebben mede door politieke besluitvorming steeds minder investeringsruimte 

(Deloitte & TU Delft, 2010). Hierdoor zullen de investeringen die voorheen voor stedelijke vernieuwing 

mogelijk waren afnemen en zal ook voor bij stedelijke vernieuwing betrokken partijen de 

investeringscapaciteit afnemen (Kei-centrum, 2011a). Dit komt niet alleen omdat het Investeringsbudget 

Stedelijke Vernieuwing na 2014 ophoudt te bestaan, maar ook omdat er bezuinigd wordt bij Rijk, 

provincie, gemeenten, marktpartijen en woningcorporaties (Kei-centrum & Nicis, 2012a).  

Het Rijk heeft in de stedelijke vernieuwing lang een grote rol gespeeld als initiator, beslisser en financier. 

Gemeenten hebben op lokaal niveau een soortgelijke rol op zich genomen, met woningcorporaties als 



partner. Maar ook aan bewoners wordt een belangrijke rol toegeschreven. Deze belangrijke rol komt 

echter amper terug in de praktijk. Bewoners hebben vaak het gevoel pas betrokken te worden op het 

moment dat de beslissingen al zijn genomen (van Bergeijk e.a., 2008). Zij hebben dan ook weinig invloed 

op de stedelijke vernieuwing en daarmee hun directe leefomgeving. Bewoners zijn lange tijd als 

consument behandeld en zijn zich vervolgens ook zo gaan gedragen (Kei-centrum & Nicis, 2012a). Maar 

dat beeld van de bewoners als passieve consument staat op het punt van verschuiven. De tijd dat 

institutionele partijen de voortrekkersrol innamen is voorbij. Steeds meer zullen marktpartijen initiatieven 

nemen voor ontwikkelingen waar voorheen de overheid dat deed. ‘’Steeds vaker zal de overheid volstaan 

met het scheppen van de randvoorwaarden, waarna anderen worden uitgenodigd daar invulling aan te 

geven’’ (RLI, 2011). Er zijn veel burgers, bedrijven, gemeenten, instellingen die zelf aan de gang willen, 

maar daarvoor nog te weinig aanknopingspunten vinden in het nationale beleid (Hajer, 2011). Onder 

stedelijke vernieuwing op uitnodiging staat niet participatie maar zelforganisatie centraal. Dit verschilt dus 

met de traditionele manier waarop burgers invloed kunnen uitoefenen op het beleid. Participatie 

refereert naar doelen die door de overheid zijn gesteld, waarop burgers invloed kunnen uitoefenen door 

middel van procedures die door de overheid zelf zijn bepaald. Zelforganisatie staat juist voor de motieven, 

netwerken, gemeenschappen, processen en doelen die voortkomen uit de samenleving. Het verschil 

tussen participatie en zelforganisatie zit dus in wie het initiatief neemt; de overheid of het 

maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven.  

Ten slotte wordt het heil van een constante onderhoudsopgave steeds meer ingezien. De nadruk op 

beheren groeit, liever een wijk duurzaam en constant beheren dan om de zoveel tijd grootschalige 

ingrepen moeten plegen. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in het adagium ‘beter voorkomen dan 

herstructureren’ in de bloemkoolwijken (Wassenberg & Lupi, 2011). Dit onderzoek richt zich echter niet 

op het beheer in de wijk, zoals groenbeheer door bewoners, maar op ingrepen in de ruimte. 

1.2 AANLEIDING 

De huidige vorm van stedelijke vernieuwing lijkt door de financiële crisis en in een maatschappij waarin 

van burgers meer verantwoordelijkheid wordt verwacht op zijn retour te zijn. Een mogelijke nieuwe 

richting is ‘stedelijke vernieuwing op uitnodiging’. Stedelijke vernieuwing op uitnodiging moet meer 

flexibiliteit brengen in de vernieuwing. Steeds meer zullen marktpartijen initiatieven nemen voor 

ontwikkelingen waar voorheen de overheid dat deed. Stedelijke vernieuwing op uitnodiging heeft dan ook 

veel gemeen met de opkomst van zelforganisatie. Er zullen initiatieven genomen moeten worden. Dit kan 

gedaan worden door een reeks aan partijen, zoals bewoners, ondernemers etc. Het doel van deze 

voorstellen is om financiële (bijv. vastgoedwaarde), fysieke (verbetering leefomgeving) of sociale waarde 

(bijv. sociale cohesie) te creëren. Iedereen kan dus met initiatieven komen, wat betekent dat de 

ouderwetse voortrekkersrol van de overheid komt te vervallen. Dit betekent niet dat de overheid 

helemaal van het toneel verdwijnt, maar dat zij een meer open en faciliterende rol gaan spelen. De 

gemeente krijgt hierbij een andere rol binnen de stedelijke vernieuwing. Bovendien zal stedelijke 

vernieuwing niet meer draaien om het uitrollen van programma’s, maar om het continu ontwikkelen van 

een gebied door de ruimte voor uitnodiging altijd open te laten staan. 

1.3 MAATSCHAPPELIJKE EN WETENSCHAPPELIJKE RELEVANTIE 

De probleemschets heeft een beeld geschetst van de huidige problematiek bij de stedelijke vernieuwing, 

zo is er geen financiering, hebben bewoners een ondergeschikte rol en wordt de rol van beheer en 

onderhoud belangrijker. Hoewel de financiering voor een deel is opgedroogd betekent dit niet dat de 

opgave daarmee ook is opgedroogd. Er is behoefte en noodzaak om de leefomgeving te vernieuwen, dit 

zal in de toekomst niet anders zijn (Ecorys, 2012). Er moet nog steeds gestreefd worden naar de 



 
3 Inleiding 

vitalisering van achterstandswijken omdat dit van belang is voor de mensen die er wonen, die er werken 

maar ook voor de gemeente en de woningcorporaties. Dit betekent dat het ook van maatschappelijk 

belang is dat er gekeken wordt hoe die stedelijke vernieuwing in de toekomst ingericht kan worden. 

Stedelijke vernieuwing op uitnodiging is een zoekrichting voor de stedelijke vernieuwing, het is dan ook 

van maatschappelijk belang om te onderzoeken in hoeverre stedelijke vernieuwing op uitnodiging een 

oplossing biedt voor de vastlopende stedelijke vernieuwing en herstructurering in achterstandswijken.  

Bovendien valt de opkomst van stedelijke vernieuwing op uitnodiging te plaatsen in het debat over de 

kloof tussen de burger en de overheid. Deze kloof is ook aanwezig in probleemwijken (van den Brink e.a., 

2007). Een beter presterende overheid kan die kloof kleiner maken, maar ook een burger die 

verantwoordelijkheid neemt is hiervoor nodig (Bentayeb & Kalkan, 2008). Er wordt onderzocht hoe de 

processen van bottom-up initiatieven verlopen, hoe deze gemanaged worden en welke succes- en 

faalfactoren onderscheiden kunnen worden. Dit geeft inzicht in hoe het proces van bottom-up initiatieven 

beter ingericht kan worden en welke rol gemeenten of woningcorporaties hierin kunnen vervullen. Als 

overkoepelend raamwerk wordt bovendien ingegaan op de mate waarin stedelijke vernieuwing op 

uitnodiging zorgt voor een machtsverschuiving. 

Er is nog weinig bekend over de invulling van stedelijke vernieuwing onder de huidige financiële crisis. Er 

is dus een gebrek aan kennis over hoe stedelijke vernieuwing in de toekomst vorm zou kunnen nemen en 

dit onderzoek kan hier richting aan geven. Stedelijke vernieuwing op uitnodiging waarin zelforganisatie 

een centraal thema vormt wordt in deze thesis gezien als mogelijke richting voor toekomstige stedelijke 

vernieuwing. Er is in de wetenschappelijke literatuur geschreven over zelforganisatie, er is echter nog 

weinig bekend over de toepasbaarheid van zelforganisatie in achterstandswijken (zie Tonkens & 

Verhoeven, 2011; van Ankeren e.a., 2010). Daarnaast is er nog weinig bekend met betrekking tot hoe 

zelforganiserende processen gemanaged moeten worden. Deze studie onderzoekt de relatie tussen 

netwerkmanagement en zelforganiserende processen.  

1.4 DOELSTELLING 

De doelstelling van het onderzoek is dan ook als volgt: 

Het onderzoek beoogt bij te dragen aan een verdere ontwikkeling van het concept stedelijke vernieuwing 

op uitnodiging, waarin succes- en faalfactoren van stedelijke vernieuwing op uitnodiging verkend worden. 

Er wordt ingegaan op de perceptie van corporate actors over de toepasbaarheid van zelforganisatie in 

achterstandswijken en de mate waarin het een oplossing biedt voor de vastlopende stedelijke 

vernieuwing. Daarnaast beoogt het onderzoek een bijdrage te leveren aan de literatuur van 

netwerkmanagement gericht op het managen van zelforganiserende netwerken. 

1.5 ONDERZOEKSVRAGEN 

De doelstelling van dit onderzoek vloeit uit in de onderstaande centrale probleemstelling: 

In hoeverre zijn achterstandswijken geschikt voor een bottom-up benadering in de stedelijke 

vernieuwing en in hoeverre biedt het een oplossing voor de vastlopende stedelijke vernieuwing en 

hoe ziet het proces van een bottom-up initiatief eruit?  

Om antwoord te geven op deze centrale probleemstelling zijn verschillende deelvragen opgesteld. Deze 

zijn opgedeeld in theoretische vragen en empirische vragen. De theoretische deelvragen worden 

beantwoord met behulp van een literatuurstudie: 



1. Wat houdt stedelijke vernieuwing op uitnodiging in? 

2. Hoe valt de opkomst van stedelijke vernieuwing op uitnodiging te plaatsen in de ontwikkelingen 

van stedelijke vernieuwing en in de veranderende institutionele context? 

3. Wat betekent stedelijke vernieuwing op uitnodiging voor de rol van de gemeente? 

4. Welke rollen zijn er te spelen in een bottom-up initiatief en welke netwerkinstrumenten kunnen 

worden ingezet om het initiatief te managen? 

Eerst wordt ingegaan op hoe de opkomst van stedelijke vernieuwing op uitnodiging te verklaren is en 

wordt er gekeken naar de onderliggende theorieën. Er wordt ook dieper ingegaan op wat stedelijke 

vernieuwing op uitnodiging inhoudt, hiervoor wordt de relatie gelegd met theorieën als zelforganisatie. 

Vervolgens wordt er ingegaan op de rol van de gemeente bij een bottom-up benadering. Ten slotte richt 

het theoretisch kader zich op netwerkmanagement, gaat het dieper in op welke rollen verschillende 

partijen kunnen spelen bij een initiatief en welke netwerkinstrumenten ingezet kunnen worden. 

De termen zelforganisatie, bottom-up en op uitnodiging lopen in dit onderzoek door elkaar heen. Bij alle 

drie de termen gaat het om initiatieven van niet-publieke partijen. Zelforganisatie/bottom-up/op 

uitnodiging heeft hier betrekking op het autonoom ontstaan van initiatieven maar ook op uitgenodigde 

initiatieven. Zelforganisatie heeft een meer wetenschappelijke lading, bottom-up wordt in dit onderzoek 

in de procesmatige analyse gebruikt terwijl op uitnodiging de terminologie uit het rapport van het KEI-

centrum en Nicis Institute betreft. 

De beantwoording van de bovenstaande deelvragen zal de wetenschappelijke basis vormen voor het 

onderzoek. De kern van het theoretisch kader zal uitmonden in een conceptueel welke de relatie 

weergeeft van de verschillende elementen binnen de deelvragen met stedelijke vernieuwing op 

uitnodiging. Dit conceptueel model zal de basis vormen voor de onderstaande empirische deelvragen: 

1. In hoeverre zien corporate actors bottom-up initiatieven in achterstandswijken als kansrijk 

principe en in hoeverre vormt stedelijke vernieuwing op uitnodiging een oplossing voor de 

vastlopende vernieuwing? 

2. Welke rol schrijven corporate actors toe aan de gemeente onder stedelijke vernieuwing op 

uitnodiging? 

3. Welke rollen kunnen betrokken actoren in een bottom-up proces spelen? 

4. Welke instrumenten van netwerkmanagement worden bij initiatieven toegepast en welke succes- 

en faalfactoren zijn aanwezig? 

Eerst wordt ingegaan op hoe corporate actors aankijken tegen een bottom-up benadering in 

achterstandswijken en naar de potenties van de verschillende partijen in een achterstandswijk. De 

corporate actors is daarnaast gevraagd hoe zij aankijken tegen de rol van de gemeente onder een bottom-

up aanpak in de stedelijke vernieuwing. Er wordt onderzocht of stedelijke vernieuwing op uitnodiging een 

oplossing vormt voor de vastlopende stedelijke vernieuwing. Er wordt daarnaast ingegaan op welke 

actoren betrokken zijn bij een initiatief en wat voor rol zij spelen. Ook wordt er gekeken naar de 

netwerkinstrumenten die worden ontplooid. Ten slotte wordt het proces geanalyseerd en worden 

factoren die van invloed zijn op het proces van bottom-up initiatieven uiteengezet. 

Om antwoord te geven op de empirische deelvragen wordt gebruik gemaakt van een quickscan, een 

thematische analyse van de perceptie van corporate actors en vier casestudies. De combinatie van de 

theoretische vragen en de empirische vragen leiden tot de beantwoording van de centrale 

probleemstelling. 



 
5 Inleiding 

1.6 LEESWIJZER 

Het tweede hoofdstuk beslaat het theoretisch kader, hierin wordt de opkomst van stedelijke vernieuwing 

op uitnodiging verklaard en worden verschillende theorieën gerelateerd aan stedelijke vernieuwing op 

uitnodiging. Er wordt nader ingegaan op de rol van de gemeente en de relatie wordt gelegd met 

netwerkmanagement. Hoofdstuk 3 gaat in op de gebruikte methodologie van het onderzoek, waarmee 

inzicht wordt gegeven in hoe het onderzoek is opgezet en welke methoden en technieken worden 

gebruikt. Hoofdstuk 4 is het eerste hoofdstuk in de empirie, hierin worden bottom-up initiatieven 

geïnventariseerd en gecategoriseerd door middel van een quickscan. Daarnaast wordt een thematische 

analyse gemaakt over de toepasbaarheid van een bottom-up benadering in achterstandswijken en de rol 

van de gemeente daarbij in de perceptie van corporate actors. Hoofdstuk 5 onderzoekt verschillende 

initiatieven, er wordt gekeken naar de betrokkenheid van verschillende actoren en welke rol zij hebben 

gespeeld. Daarnaast wordt ingegaan op hoe netwerkmanagement aanwezig was in het proces en de 

succes- en faalfactoren die aanwezig waren. Hoofdstuk 6 zal de afsluiting vormen van het onderzoek. In 

dit hoofdstuk worden de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek samengevat en worden 

aanbevelingen gedaan. 
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2 THEORETISCH KADER STEDELIJKE VERNIEUWING OP UITNODIGING 
Er wordt al decennia lang gesleuteld aan de stad. Onder invloed van sociale en economische 

ontwikkelingen en veranderingen in de institutionele context wijzigt de ruimtelijke inrichting en de manier 

hoe hier mee om wordt gegaan voortdurend. In de inleiding kwam al naar voren dat de financiële crisis er 

toe leidt dat vernieuwingsprojecten vastlopen en er een toenemende kloof is tussen de overheid en de 

burger. Stedelijke vernieuwing op uitnodiging kan gezien worden als een reactie op deze ontwikkelingen. 

Stedelijke vernieuwing op uitnodiging stelt initiatieven van burgers, ondernemers en organisaties centraal 

voor de ontwikkeling van een gebied in tegenstelling tot de grootschalige planmatige vernieuwing van het 

verleden.  

De ontwikkeling richting stedelijke vernieuwing op uitnodiging komt niet uit de lucht vallen, maar is tot 

stand gekomen door verschillende factoren die in de huidige stedelijke vernieuwing spelen en in de 

bredere context van de stedelijke vernieuwing. Stedelijke vernieuwing op uitnodiging kan niet los worden 

gezien van het bestaande beleid. Paragraaf 2.1 beschrijft de ontwikkeling van het beleid binnen de 

stedelijke vernieuwing en hoe stedelijke vernieuwing op uitnodiging hierin te plaatsen valt. Daarnaast 

worden huidige planningsprocessen gekenmerkt door complexiteit, paragraaf 2.2 beschrijft hoe stedelijke 

vernieuwing en stedelijke vernieuwing op uitnodiging met deze complexiteit beogen om te gaan. 

Paragraaf 2.3 gaat in op zelforganisatie, een leidend principe bij stedelijke vernieuwing op uitnodiging. Dat 

andere partijen dan de overheid verantwoordelijk worden voor de stedelijke vernieuwing suggereert een 

machtsverschuiving. Als overstijgend denkraam beschrijft paragraaf 2.4 twee visies over hoe macht is 

verdeeld in de samenleving. Consensus en vertrouwen worden hier uitgezet tegen conflict en controle. 

Een planningsproces waarin zelforganisatie centraal staat vraagt om een andere rol en aanpak van de 

overheid, paragraaf 2.5 beschrijft dit. Vaak zullen initiatieven enige mate van management vereisen, 

paragraaf 2.6 zal daarom ingaan op de verschillende manieren waarop initiatieven gemanaged kunnen 

worden. Hier wordt de relatie gelegd met netwerkmanagement. De beschreven wijzigingen in 

planningscultuur en instrumentarium zullen niet direct optreden, paragraaf 2.7 zal dan ook 

padafhankelijkheid beschrijven. In paragraaf 2.8 komt de gehele analyse uit het theoretisch kader samen. 

De belangrijke punten worden samengevat en er wordt een conceptueel gepresenteerd. 

  



2.1 HISTORISCH OVERZICHT VAN DE STEDELIJKE VERNIEUWING 

Stedelijke vernieuwing heeft door de jaren heen verschillende beleidsperioden doorgemaakt. In deze 

paragraaf wordt de periode van sanering en wederopbouw, de periode van stadsvernieuwing en ten slotte 

de periode van het Grotestedenbeleid beschreven. In deze paragraaf volgt een overzicht van het 

overheidsbeleid van stedelijke vernieuwing waaruit af is te leiden hoe de huidige situatie ontstaan is. 

Nadat het beleid uiteen is gezet wordt met verschillende modellen van beleidsvorming bekeken hoe het 

huidige visiedocument op de stedelijke vernieuwing geïnterpreteerd kan worden.  

2.1.1 DE PERIODE VAN SANERING EN WEDEROPBOUW 

Als aftrap voor de stedelijke vernieuwing wordt de jaren vijftig genomen. Het beleid was toen gericht op 

de bouw van nieuwe woonwijken om de grote woningnood op te lossen. Deze woonwijken lagen vaak net 

buiten het centrum en bestonden voor een aanzienlijk deel uit sociale huurwoningen. Het ging vooral om 

middelhoge portiekwoningen en eengezinshuizen bewoond door gezinnen uit de middenklasse. Het 

stedenbouwkundig ontwerp was vaak gebaseerd op de tuinstad, met eenvoudige woningen en 

voorzieningen (Murie e.a., 2003, in Bolt e.a., 2011). Door toenemende welvaart kwam in de jaren zestig 

‘cityvorming’ centraal te staan (Bolt e.a., 2011). Om de economische groei en de automobiliteit te 

faciliteren in de steden waren er grootschalige stadsdoorbraken voor de infrastructuur en de sanering van 

binnenstadsbuurten nodig (Vermeijden, 2001, in Bolt e.a., 2011). In de jaren zestig tot circa halverwege 

de jaren zeventig werden er veel hoogbouwwijken aan de randen van de stad gebouwd met een 

modernistische kijk: vanuit een ideaalbeeld voor de perfecte wijk. De wijken hadden vaak een 

grootschalige uitstraling met ruime groenzones rondom de hoogbouwflats, middenhoogbouw en 

eengezinswoningen (Murie e.a., 2003, in Bolt e.a., 2011). De nationale overheid speelde in deze periode 

een dominante rol door de aanwezigheid van een beleidsraamwerk en door enorme subsidies te 

verstrekken (Wassenberg, 2010). 

2.1.2 DE PERIODE VAN STADSVERNIEUWING 

In het begin van de jaren zeventig vond er een koerswijziging plaats in de stedelijke vernieuwing. 

Bewoners waren tegen grootschalige sloop en het bestrijden van ongelijkheid werd een belangrijk politiek 

thema. Het doel van de stadsvernieuwing was om de positie van bewoners in de slechte vooroorlogse 

wijken te verbeteren (Bolt e.a., 2011). De nadruk binnen de stadsvernieuwing lag op ‘bouwen voor de 

buurt’. In deze periode formuleerde de rijksoverheid de doelen en het beleid en zorgde voor de 

financiering maar gemeenten kregen meer verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de stedelijke 

vernieuwing (Wassenberg, 2010). Eind jaren tachtig is er een neoliberale omslag waarneembaar. 

Stedelijke revitalisering kwam centraal te staan en was vooral gericht op het versterken van de 

(internationale) concurrentiepositie van de steden als motoren van de economische ontwikkeling 

(Ministerie VROM, 1988, in Bolt e.a., 2011). Begin jaren negentig kwam het kabinet met het sociale 

vernieuwingsbeleid waarin werd ingezet op het beheer van de openbare ruimte en het verbeteren van de 

leefbaarheid en sociale cohesie (Wassenberg, 2010; Bolt e.a., 2011). 

2.1.3 GROTESTEDENBELEID EN DE STEDELIJKE VERNIEUWING 

Begin jaren negentig gaven de vier grote steden aan dat de toestand van een aantal wijken zeer slecht 

was. Er speelden sociaal-economische problemen zoals armoede en werkloosheid en daarnaast sloten de 

woningen niet meer aan bij de veranderende woonwensen van de consument. Om de problemen in de 

grote steden tegen te gaan kwam de regering in 1994 met het Grotestedenbeleid (GSB). De focus 

verschoof naar naoorlogse wijken die vaak voor een groot deel uit sociale huurwoningen bestond 

(Priemus, 2004). Het GSB was gericht op het versterken van de concurrentiekracht van de steden en op 

een hechte sociale samenhang binnen die steden. Het is hiermee een mix tussen de stedelijke 
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revitalisering en het sociale vernieuwingsbeleid (Bolt e.a., 2011). Het GSB doelde op ‘’het verbeteren van 

de relatieve sociaal-economische positie van de grote steden ten opzichte van het Nederlands 

gemiddelde’’ (VROM, 2007a). Het GSB doelde op een integrale aanpak van sociale, fysieke en 

economische problemen, maar hiervan kwam in de praktijk weinig terecht door een sectorale cultuur in 

de publieke sector en de dominantie van de fysieke agenda (Aalbers & van Beckhoven, 2009; Kokx, 2010). 

In 1997 verscheen de Nota Stedelijke Vernieuwing (Ministerie VROM, 1997). Met deze nota richtte het 

stedelijke vernieuwingsbeleid zich op de preventie van ruimtelijke segregatie (Uitermark, 2003). ‘’Voor 

een gezonde toekomst van de stad is een gedifferentieerde samenstelling van bevolking en 

woningvoorraad noodzakelijk’’ (VROM, 1997, p.79). Er waren politieke bezwaren tegen een te groot 

aandeel allochtonen, lage inkomens en werklozen. De steden verloren midden- en hoge inkomens terwijl 

zij lage inkomens aantrokken. Om dit tij te keren moesten er volgens beleidsmakers koophuizen komen in 

achterstandswijken, met eigen tuin en een aantrekkelijke en veilige omgeving (Priemus, 2004). 

Grootschalige herstructurering van de sociale woningvoorraad werd door het Ministerie van VROM als 

een belangrijk middel gezien om de ruimtelijke segregatie van lage inkomens te bestrijden. Door 

differentiatie van het woningaanbod zou er meer heterogeniteit in de bevolkingssamenstelling van de 

wijken moeten ontstaan en daarmee zou het moeten zorgen voor integratie, ook wel bekend als de 

sociale mix. Dit is niet iets typisch Nederlands, ook in andere landen zoals Australië, Frankrijk, Duitsland, 

Groot-Brittannië, Zweden en Denemarken wordt geprobeerd om met fysieke ingrepen gemengde wijken 

te creëren (Bolt & van Kempen, 2008). Bolt en van Kempen (2008) laten in hun boek ‘de mantra van de 

mix’ echter zien dat de ideeën en idealen van de gemengde wijk ‘’op zijn minst op drijfzand berusten’’. Uit 

bestaande onderzoeken (van Beckhoven & van Kempen, 2003; Tunstall, 2003; Putnam, 2007; Slob e.a., 

2003) komen namelijk nauwelijks positieve effecten van menging naar voren.  

De stedelijke vernieuwing maakt vanaf 1999 deel uit van het GSB. De kwalitatieve verbetering van de 

woningvoorraad kwam hierin centraal te staan. Zowel de verkoopopgave van de corporatiewoningen als 

de sloopopgave werd verhoogd. In 2003 werd duidelijk dat door de complexiteit van de processen veel 

herstructureringsprojecten stagneerden. Het Rijk koos er vervolgens voor om 56 prioritaire wijken aan te 

wijzen waar de herstructurering versneld moest worden. In 2007 verscherpte Minister Vogelaar de keuze 

tot 40 wijken, beter bekend als het Krachtwijkenbeleid (Ministerie VROM, 2007b). Momenteel is dat 

verbreedt tot de 40+ wijken (Kei-centrum, z.j., a). Het accent verschoof rond deze tijd ook van de sociale 

mix naar sociale stijging. Er moest een ander type woningen komen, zoals koopwoningen en duurdere 

huurwoningen, zodat bewoners door konden groeien in de wijk. Deze visie kwam tot uiting in het rapport 

Stad en stijging van de VROM-raad (2006): ‘’Het belang van sociaal-economische emancipatie – door de 

raad ‘sociale stijging’ genoemd – voor het land en de grote steden is groot’’. De invloed die de buurt kan 

uitoefenen op sociale stijging is echter klein; buurtvariabelen hebben slechts een beperkte invloed, terwijl 

individuele en structurele kenmerken van veel groter belang zijn voor sociale stijging. Beleid kan dan ook 

beter gericht zijn op individuen dan op gemengde wijken (Bolt & van Kempen, 2008). Het 

Krachtwijkenbeleid heeft echter ook positieve effecten gehad. Uit een evaluatie van het Sociaal-Cultureel 

Planbureau (2011) bleek herstructurering een positief effect te hebben op de sociale cohesie en 

leefbaarheid en bleek de verkoop van sociale huurwoningen ook een positief effect te hebben op de 

sociale cohesie en op de veiligheidsbeleving, criminaliteit, verloedering en tevredenheid van bewoners 

met hun woonomgeving.  

Het Stedenbeleid 2010-2014 is de opvolger van het GSB. De economische pijler is in het Stedenbeleid 

komen te vervallen. Volgens het kabinet Balkenende IV ‘’was het van nationaal belang dat de 

maatschappelijke achterstand van grote steden verder wordt teruggedrongen richting het landelijk 

gemiddelde’’ (Ministerie VROM, 2008, p. 1). Volgens dit kabinet zijn hoogwaardige woon-, werk- en 



leefmilieus nodig voor een vitale stad om zo mensen de mogelijkheid te geven om de sociale ladder te 

beklimmen (Bolt e.a., 2011).  

De politieke aandacht voor stedelijke vernieuwing is met de huidige coalitie tussen VVD en PVDA komen 

te vervallen. Het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ (VVD & PVDA, 2012) rept geen woord over stedelijke 

vernieuwing of herstructurering. Het is daarnaast nog de vraag wat er wordt verwacht van de 

woningcorporaties bij de wijkaanpak. Woningcorporaties moeten namelijk terug naar hun kerntaken: 

‘’*h+un taak brengen we terug tot het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen en het 

daaraan ondergeschikte direct verbonden maatschappelijke vastgoed’’ (VVD & PVDA, 2012, p. 32). Tabel 1 

geeft een overzicht van de verschillende perioden binnen de stedelijke vernieuwing. 

TABEL 1: OVERZICHT PERIODEN BINNEN DE STEDELIJKE VERNIEUWING 

Kernproblemen Periode Beleid Sturing Doelen 

Oorlogsschade en 
woningnood 

Jaren 45-
70 

Wederopbouw, 
sanering en 

reconstructie 

Rijk Oplossen van de woningnood 

Woningkwaliteit 
vooroorlogse 

wijken 

Begin 
jaren 70-

90 

Stadsvernieuwing Rijk en 
gemeente 

Bouwen voor de buurt, verbeteren 
concurrentiepositie steden, 

verbeteren leefbaarheid en sociale 
cohesie 

Leefbaarheid van 
naoorlogse 

wijken 

Eind 
jaren 90-

10 

GSB en wijkaanpak Gemeente 
en 

corporaties 

Heterogeniteit bevolking en 
woningvoorraad, verbeteren 

concurrentiepositie steden, sociale 
mix, sociale cohesie, sociale stijging, 

tegengaan sociale uitsluiting 

 

2.1.4 GOVERNANCE EN FINANCIERING 

De achtergrond van de ontwikkeling van stedelijke vernieuwing kan geplaatst worden in een bredere 

context waarin steeds meer partijen betrokken zijn geraakt bij stedelijke vernieuwingsprojecten. Waar in 

eerste instantie de overheid de dominante actor was zijn partijen als woningcorporaties steeds meer 

betrokken geraakt. Deze context is van invloed op hoe de stedelijke vernieuwing is georganiseerd en zich 

heeft ontwikkeld. Eind jaren zeventig kregen in Westerse landen nieuwe vormen van besturen meer 

aandacht. De samenleving bleek in toenemende mate gedifferentieerd en stedelijke problemen konden 

niet opgelost worden door sectoraal overheidsbeleid (Kokx & van Kempen, 2009). De traditionele 

hiërarchische structuur van de overheid had geen goed antwoord op deze complexiteit en er ontstond 

een tekort in implementatiekracht, legitimiteit en lerend vermogen (Sandström & Carlsson, 2008; 

Boutellier, 2011). Het netwerkdenken zag dat publieke en niet-publieke organisaties steeds meer 

afhankelijk van elkaar raakten en werd gedreven door toenemende complexiteit (Sandström & Carlsson, 

2008). ‘’Nodes and links, knooppunten en relaties daartussen, vormen de ogenschijnlijk ongrijpbare 

ingrediënten van de huidige samenleving’’ (Boutellier, 2011, p. 103). Grote processen zoals globalisering, 

individualisering en informatisering lagen ten grondslag aan het netwerkdenken (Boutellier, 2011). Steeds 

meer verschillende partijen raakten betrokken bij beleidsprocessen en de stedelijke vernieuwing. Door 

privatisering en decentralisatie worden beslissingen over de stedelijke ontwikkelingen steeds minder 

gemaakt door overheden, maar door een mix van organisaties en individuen (Wassenberg e.a., 2007). 

Deze trend waarbij steeds meer partijen invloed hebben gekregen op de besluitvorming staat bekend als 

governance. Dit heeft geleid tot een toenemende samenwerking tussen zowel publieke partijen als 

publieke en private partijen, voornamelijk om ruimtelijk beleid, plannen of projecten uit te voeren 

(Daamen, 2010). Met de verschuiving van government naar governance wordt een verschuiving van 

overheidssturing naar samenlevingssturing bedoeld. Hiermee treedt ook een verschuiving op van een 
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hiërarchische sturing door de overheid naar een meer pluriform stelsel waar niet alleen de overheid 

stuurt (Eshuis, 2006). De overheid maakt niet meer de stad, maar bottom-up processen tussen de 

publieke en private sector maken steeds meer de stad (Jacquier, 2005). Governance is een breed begrip 

en er gaan meerdere interpretaties rond, dit onderzoek zal de definitie van Pierre (2005) aanhouden: ‘’

urban governance can be defined as the processes of steering and coördinating urban policies between 

the public, private, and voluntary sectors to achieve collectively-agreed goals’’. Volgens Rhodes (2007) 

kan governance gekenmerkt worden door wederzijdse afhankelijkheid tussen organisaties, treden er 

continu interacties op door middel van rondes op basis van vertrouwen en zijn netwerken in significante 

mate autonoom van de staat. 

Hoewel de overheid niet meer de enige partij is heeft het Rijk nog steeds een belangrijke rol in de 

stedelijke vernieuwing. In het GSB stelde het Rijk de kaders vast en sloot convenanten met steden waarin 

stond beschreven hoe de steden de problematiek wilden oplossen en welke resultaten zij beoogden. Dit 

gebeurde in Meerjaren Ontwikkelingsplannen (MOP) en later in de Actieplannen Krachtwijken. De 

nationale doelen werden vervolgens gemonitord in concrete en meetbare outputcriteria (Kokx & van 

Kempen, 2010a). Om de projecten te financieren moest geput worden uit privaat geld, zoals van 

woningcorporaties, ontwikkelaars en eigenaren. Het idee was dat voor elke euro die de overheid 

investeerde er 10 euro door private partijen zou worden geïnvesteerd (Kokx & van Kempen, 2009). De 

overheidsfinanciering voor de stedelijke vernieuwing is gebundeld in het Investeringsbudget Stedelijke 

Vernieuwing (ISV). Gemeenten zijn voor een groot deel afhankelijk van deze financiering door het Rijk. 

Echter, het budget voor stedelijke vernieuwing in de ISV neemt steeds meer af. Tijdens ISV1 die liep van 

2000-2004 was er nog € 2,01 miljard beschikbaar. Voor ISV2 die liep van 2005-2009 was een budget 

beschikbaar van € 1,3 miljard. En voor de huidige periode 2010-2014 is ongeveer € 800 miljoen 

beschikbaar (Kei-centrum, z.j., b). Door die afname zijn steden steeds meer aangewezen op andere 

partijen, zoals woningcorporaties (Priemus 2007, geciteerd in Kokx e.a., 2009). Maar ook 

woningcorporaties kunnen wegens de huidige economische omstandigheden minder investeren (Bolt e.a., 

2011), bovendien snijdt de verhuurderheffing van € 1,7 miljard in de begroting van woningcorporaties 

(Ministerie BZK, 2013). Dit komt ook naar voren in de Midterm Review ISV-3 (Rigo, 2012). Deze evaluatie 

laat een algehele achteruitgang zien van fysieke maatregelen zoals nieuwbouw, renovatie en sloop. 

Bovendien zijn er tal van herstructureringsprojecten in de wacht gezet. Het investeringsvermogen van 

vrijwel alle partijen is dus afgenomen, en bovendien houdt het ISV in 2014 helemaal op te bestaan (Kei-

centrum & Nicis, 2012b). Men zou zich af kunnen vragen of zonder ISV-bijdrage andere partijen, zoals 

gemeenten of woningcorporaties, dit gat op zouden kunnen vullen (Joolingen e.a., 2011). 

2.1.5 ALGEMENE BELEIDSTHEORIE 

Het beleidsoverzicht heeft een overzicht gegeven van hoe het beleid ten aanzien van stedelijke 

vernieuwing zich vanaf de jaren vijftig heeft ontwikkeld. De ontwikkeling van het beleid van stedelijke 

vernieuwing zal uiteengezet worden in abstractere theorieën over beleidsvorming om de opkomst van 

stedelijke vernieuwing op uitnodiging te verklaren. Er zijn meerdere modellen die het proces van 

beleidsvorming beschrijven.  

De rationele keuzetheorie gaat er vanuit dat er volstrekt rationele beslissingen worden genomen door een 

afweging van alle relevante factoren. Actoren maken volgens dit model keuzes op grond van zo volledig 

mogelijke informatie (Pal, 2011). Door deze rationele afwegingen kunnen actoren een optimale keuze 

maken. Beleidsprocessen zijn volgens de rationele keuzetheorie uitkomsten van rationele afwegingen. Op 

dit model was echter kritiek. Herbert Simon gaf aan dat het niet mogelijk was om alle mogelijkheden te 

bestuderen maar dat er slechts enkele mogelijkheden bekeken zullen worden op basis van niet rationele 

redenen (Spillemaeckers & Bachus, 2007). In plaats van dat het bereiken van een optimale oplossing komt 



men in de werkelijkheid tot ‘satisfycing results’ (Simon, 1956). Besluitvorming vindt volgens Simon plaats 

onder ‘bounded rationality’, wat wil zeggen dat er niet over alle informatie kan worden beschikt en dat 

niet alle gevolgen kunnen worden overzien. Lindblom voegde daar aan toe dat het komen tot optimale 

oplossingen amper mogelijk is door gebrek aan tijd, middelen, intelligentie en informatie (Pal, 2011). 

Volgens Lindblom (1959) gaat het rationele model uit van intellectuele capaciteiten en bronnen van 

informatie die mensen simpelweg niet bezitten. Ook houden actoren vaak vast aan routines en 

gewoontes. Voor stedelijke vernieuwing kan dit bijvoorbeeld betekenen dat actoren vasthouden aan hun 

bekende manier van werken waardoor initiatieven moeilijk van de grond komen. Lindblom lanceerde het 

model van incrementalisme, wat inhoudt dat veranderingen in democratische systemen normaal gezien 

slechts stapsgewijs gerealiseerd kunnen worden. Wachten of niets doen wordt vaak gezien als een 

redelijk alternatief (Keeler, 1993). Ook worden de resultaten van het beleid beïnvloedt door een grote 

groep deelnemers en belangen, ook wel bekend als ‘partisan mutual adjustment’ (Spillemaeckers & 

Bachus, 2007). De opeenvolging van beleid ten aanzien van stedelijke vernieuwing tot nu toe kan 

geschaard worden onder het incrementalisme. Het beleid is decennialang doorontwikkeld en aangepast, 

maar van grote hervormingen is geen sprake geweest. 

Een andere belangrijke visie op beleidsprocessen is het ‘garbage can’ model ontwikkeld door Cohen en 

collega’s (1972). In plaats van één actor die rationele beslissingen maakt zijn er verschillende actoren 

betrokken bij beleidsvorming. In het besluitvormingsproces is sprake van ambiguïteit en 

onvoorspelbaarheid, dat slechts beperkt te maken heeft met het zoeken naar oplossingen om bepaalde 

doelstellingen mee te kunnen verwezenlijken (Spillemaeckers & Bachus, 2007). Een beslissing is de 

uitkomst van vier verschillende relatief onafhankelijk stromen, namelijk stromen van problemen, 

oplossingen, deelnemers en keuzes. Wanneer er een match is tussen de stromen van problemen, 

oplossingen en er steun is van deelnemers kunnen er keuzes worden gemaakt (Cohen e.a., 1972). Hier kan 

de relatie gelegd worden met het stromenmodel van Kingdon (1984). Ook Kingdon onderscheidt stromen 

in het besluitvormingsproces, namelijk een stroom van problemen, beleidsalternatieven en een politiek-

bestuurlijke stroom. Deze stromen opereren los van elkaar maar komen op bepaalde momenten ook bij 

elkaar. Dit kan gebeuren doordat er iets gebeurt in één van de stromen, bijvoorbeeld door een crisis. 

Wanneer de stromen gekoppeld worden ontstaat er een beleidsraam. Keeler (1993) onderscheidt binnen 

deze beleidsramen micro- en macrobeleidsramen. Onder ‘normale’ beleidsvorming zijn de beleidsramen 

van kleine grootte en ontstaan er incrementele veranderingen. Maar er is bij beleidsveranderingen niet 

altijd sprake van incrementalisme. Bij een grotere crisis en een machtigere overheid kan een macro-

beleidsraam openen, welke kunnen leiden tot grootschalige hervormingen. Dit sluit aan bij de punctuated 

equilibrium theorie van Baumgartner en Jones (1993, in Jones & Baumgartner, 2005). Deze theorie houdt 

in dat langere perioden van stabiliteit en incrementele beleidsveranderingen zich afwisselen met 

instabiele momenten die kunnen leiden tot radicale veranderingen. In deze instabiele momenten kan er 

een keerpunt optreden waarin bestaand beleid, beleidsdoelen en institutionele arrangementen onder 

druk komen te staan (Boin & ’t Hart, 2003). 

Het incrementalisme verklaart dus niet alle beleidsveranderingen, door macro beleidsramen kunnen 

beleidsvelden grotere hervormingen doormaken. De relatie tussen crisis en grote hervormingen kunnen 

terug geleid worden naar de crisis-hervormingsthese. Deze crisis-hervormingsthese gaat er van uit dat 

tijdens een crisis belangrijke institutionele beperkingen die normaliter non-incrementele hervormingen in 

de weg staan weggenomen worden (Alink e.a., 2001). Door een crisis kan een beleidsraam ontstaan voor 

hervormingen omdat er meer ruimte ontstaat om af te wijken van de gangbare routines (Boin & ’t Hart, 

2003). Kijkend naar stedelijke vernieuwing is hier ook een crisis waar te nemen, namelijk de financiële 

crisis. Niet alleen de woningmarkt is hierdoor in het slop geraakt maar ook het investeringsvermogen van 

partijen binnen de stedelijke vernieuwing is sterk afgenomen. De stedelijke vernieuwing is hierdoor 



 
13 Theoretisch kader stedelijke vernieuwing op uitnodiging 

vastgelopen. Er lijkt een macro-beleidsraam te zijn ontstaan waardoor een grotere hervorming in de 

stedelijke vernieuwing mogelijk is.  

2.2 COMPLEXITEIT IN DE STEDELIJKE VERNIEUWING 

In paragraaf 2.1 is naar voren gekomen dat de toekomst van de stedelijke vernieuwing onzeker is. Onder 

het Kabinet Rutte is de aandacht voor achterstandswijken kleiner geworden en bovendien is het 

investeringsvermogen van vrijwel alle partijen in de stedelijke vernieuwing afgenomen. De vraag ontstaat 

of stedelijke gebieden, gekarakteriseerd door de eerder beschreven problematiek, de onzekerheid en de 

risico’s, nog wel geschikt zijn voor ontwikkeling op basis van grootschaligheid en integraliteit (Buitelaar & 

van der Wouden, 2012). Er kan niet niets gedaan worden. Niets doen in de stedelijke vernieuwing leidt tot 

sociale verpaupering waardoor de werkgelegenheid en scholing daalt en de criminaliteit toeneemt (van 

Joolingen e.a., 2011). Deze paragraaf gaat eerst in op de complexiteit waarin stedelijke vernieuwing zich 

afspeelt en hoe stedelijke vernieuwing op uitnodiging beoogt om te gaan met deze complexiteit.  

Hedendaagse besluitvorming wordt getypeerd door complexiteit. Besluitvorming vindt plaats in een grote 

hoeveelheid arena’s en netwerken, welke bestaan uit een enorme hoeveelheid actoren die in hun 

beslissingen afhankelijk van elkaar zijn (Klijn, 2007). Processen in de samenleving bestaan uit zo een groot 

aantal componenten en interacties dat deze amper te managen zijn (Klijn & Snellen, 2009). Stedelijke 

vernieuwing is complex omdat de doorlooptijd lang is, er veel partijen met uiteenlopende belangen 

betrokken zijn en er samenwerking nodig is om de sociaal-economische problemen op te lossen. 

Daarnaast is stedelijke vernieuwing kostbaar, omdat het gaat om investeringen die pas op de lange 

termijn of helemaal geen maatschappelijk of financieel rendement opleveren (Ecorys, 2012). Het in de 

toekomst niet aanwezig zijn van één geldbron maakt het nog ingewikkelder. Vaak spelen er ‘wicked 

problems’. Dit komt doordat er meerdere visies zijn op de problemen en oplossingen, kunnen de 

uitkomsten door een proces door ieder verschillend beoordeeld worden en is elk probleem uniek (Rittel & 

Webber, 1973). Het is geen uitzondering dat door de complexiteit stedelijke vernieuwingsprojecten 

vastlopen (Swyngedouw, 2005). Op dit moment proberen beleidsmakers vat te krijgen op de complexiteit 

door projecten vast te leggen in uitvoeringscontracten en prestatieafspraken. Dit levert echter starre 

plannen op die in de uitvoeringsfase al verouderd zijn (van der Schaar, 2005). De complexiteit in de 

stedelijke vernieuwing lijkt moeilijk te reduceren naar gedetailleerde contracten. Nu worden 

woonlocaties, werklocaties, winkels, stedelijk groen, infrastructuur en de openbare ruimte zoveel 

mogelijk gezamenlijk ontwikkeld (Buitelaar & van der Wouden, 2012). Dit maakt alles complex. Er is 

afstemming nodig tussen vele betrokken publieke en private actoren. Stedelijke vernieuwing op 

uitnodiging probeert de complexiteit eerder behapbaar te maken: niet één grote vernieuwingsopgave 

maar een continue vernieuwing. Een continue transformatie van de stad moet er voor zorgen dat er niet 

één moment komt waar een enorme transformatieopgave nodig is (Buitelaar & van der Wouden, 2012).  

Er is reeds naar voren gekomen dat overheden moeite hebben om sturing te geven aan de huidige 

complexiteit met de hiërarchische instrumenten die zij nu benutten. Volgens Kemp en collega’s (2007) zijn 

andere vormen van governance nodig: meer open, adaptief en georiënteerd op leren en experimenteren. 

De manier om met deze complexiteit om te gaan bij stedelijke vernieuwing op uitnodiging kan vergeleken 

worden met ‘adaptive governance’. Lee (2003, in Folke e.a., 2005, p. 449) definieert adaptive governance 

‘’as a polycentric form of social coördination in which actions are coördinated voluntarily by individuals 

and organizations with self-organizing and self-enforcing capabilities’’. In plaats van het controleren en 

‘maken’ van de maatschappij is adaptive governance een benadering die is gericht op samenwerking, 

flexibiliteit en leren. Projecten kunnen worden gezien als experimenten waarmee inzicht wordt gekregen 

in de processen en structuren die projecten vormen. Aan de hand van die experimenten kunnen betere 



experimenten opgezet worden en beleid vorm krijgen (Lee, 1999). Voor stedelijke vernieuwing betekent 

dit dat er geen sprake is van een eenmalige grootschalige stedelijke vernieuwingsproject, maar van een 

constante vernieuwing door kleinschalige initiatieven. Initiatieven genomen door bewoners, 

ondernemers, organisaties kunnen deze lokale problemen oplossen. Het gebruikt hiermee de ervaring en 

kennis van de lokale samenleving, dat wordt georganiseerd in netwerken om op te schalen wat werkt en 

te stoppen wat niet werkt (Brunner, 2011). Volgens Healey (1998) is kennis niet alleen aanwezig binnen 

instituties maar ook in de samenleving: mensen die dagelijks met een bepaalde omgeving in aanraking 

komen hebben kennis opgebouwd over deze specifieke omgeving. Zij noemt deze kennis ‘practical 

knowledge’. Daarnaast heeft de samenleving ook een mate van geformaliseerde en theoretische kennis, 

samen met de praktische kennis vormt dit ‘local knowledge’. Hier moet wel ingezien worden dat er sprake 

is van ambiguïteit: ‘de samenleving’ is geen homogene groep is en een situatie kan op verschillende 

manieren worden geïnterpreteerd door verschillende actoren (March & Olsen, 1976), er zijn dus enorm 

veel vormen van lokale kennis. Planning wordt meer adaptief omdat het kan reageren op de verschillen 

en veranderingen die lokaal optreden. Adaptive governance verkent manieren waarop de overheid en 

door de gemeenschap gevormde institutionele arrangementen elkaar aan kunnen vullen om zo 

wetenschappelijk kennis met lokale kennis te vervlechten (Nelson e.a., 2008).  

Wat dit betekent voor de stedelijke vernieuwing is dat er een verschuiving nodig is in de huidige 

planningpraktijk: ‘’It will mean going from an approach based on averages to an approach based on 

differences; from an approach based on generic aspects (such as instruments or indicators) to an 

approach based on the specific; from an approach based on planned and measurable outcomes, to an 

approach based on unexpected, unplanned and unforeseen outcomes; from an approach based on the 

reduction of complexities and the stabilization of dynamics to an approach based on the embracing of 

complexities and processes of ‘becoming’ ’’ (Boonstra & Boelens, 2011, p.118). De kern van dit citaat is 

dat er een verschuiving naar maatwerk nodig is. De leefomgeving is complex, geen enkele wijk is 

hetzelfde. In verschillende wijken spelen verschillende problemen en daarom is er per wijk ook een 

andere aanpak nodig. Het gelijkheidsdenken van de huidige stedelijke vernieuwing waarbij alle wijken 

naar een bepaald gemiddelde moeten worden getrokken past daar niet in, sommige wijken zijn juist 

springplankwijken, starterswijken of doorstroomwijken (Jansen e.a., 2012). Dit heeft als consequentie dat 

algemene werkwijzen en one-size-fits-all oplossingen minder goed toepasbaar zijn. Stedelijke vernieuwing 

op uitnodiging biedt een geleidelijke vorm van ontwikkelen. Dit biedt de mogelijkheid om sneller en 

flexibeler in te spelen op veranderingen in behoeften. Ook een verminderde fixatie op integraliteit kan 

leiden tot meer flexibiliteit (van der Schaar, 2005). 

2.3 NIEUWE ROLVERDELING TUSSEN OVERHEID EN SAMENLEVING 

In paragraaf 2.2 is uiteengezet hoe binnen de stedelijke vernieuwing werd geprobeerd om te gaan met 

complexiteit. Dit gebeurde vaak door het proces vast te leggen in contracten en procedures. Een andere 

manier om naar de complexiteit te kijken was aan de hand van adaptive governance. Hiermee staat de 

overheid niet langer centraal, maar staan lokale partijen centraal die aan de hand van experimenten tot 

verbetering van hun leefomgeving komen. Doordat de focus niet meer ligt op de overheid maar op niet-

publieke partijen, zal de rolverdeling tussen beide ook veranderen. In paragraaf 2.3.1 gaat in op hoe de 

nieuwe rolverdeling de laatste jaren vorm heeft gekregen in de stedelijke vernieuwing. Paragraaf 2.3.2 

introduceert vervolgens zelforganisatie, waarin initiatieven van burgers, ondernemers of organisaties die 

onafhankelijk van overheidsbemoeienis zijn ontstaan centraal staan. Het heeft hiermee een sterke relatie 

met stedelijke vernieuwing op uitnodiging. Paragraaf 2.3.3 gaat vervolgens in op de capaciteit van de 

samenleving om zich te organiseren. Er wordt kritisch gekeken naar het zelforganiserend vermogen in het 
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licht van de stedelijke vernieuwing. In hoeverre zijn burgers, ondernemers en organisaties in staat om zich 

te organiseren? Biedt elk gebied hier wel mogelijkheden voor? 

2.3.1 EMPOWERMENT IN DE STEDELIJKE VERNIEUWING 

Van oudsher werd de overheid, en voornamelijk de gemeente, gezien als de partij die werkt aan de 

ontwikkeling van de stad. Er is echter steeds meer aandacht vanuit de politiek en beleidsmakers voor 

andere partijen omdat overheidsinstellingen steeds meer moeite hebben om zichzelf en hun 

beleidskeuzen te legitimeren (Van der Arend, 2007). Het gevolg van deze legitimiteitscrisis is een 

toenemende kloof tussen de burger en de overheid. Volgens van Kempen en collega’s (2005) is een 

complete shift in overheidsbeleid nodig, omdat burgers niet langer behandeld kunnen worden als 

objecten. De overheid moet niet alleen luisteren naar burgers, maar ze ook actief betrekken in alle stadia 

van het beleidsproces. Tot voor kort werd de oplossing gezocht in interactief beleid waarin burger en 

overheid samenwerken. Een belangrijk argument hiervoor is empowerment, wat door Craig (2002, p.3) 

wordt omschreven als ‘’the creation of sustainable structures, processes, and mechanisms, over which 

local communities have an increased degree of control, and from which they have a measurable impact 

on public and social policies affecting these communities’’. Empowerment moet echter wel als een top-

down begrip worden gezien, waarbij burgers meer macht krijgen van de machthebbers (van Marissing, 

2008). Burgerparticipatie zou moeten leiden tot een hogere ruimtelijke kwaliteit en meer draagvlak voor 

besluiten (Boonstra & Boelens, 2011). De traditionele rolverdeling tussen overheid en samenleving houdt 

daarmee op te bestaan. Er bestaat niet meer zoiets als een rolverdeling, alle partijen en daarmee ook de 

overheid worden geschaard onder één noemer, namelijk die van stakeholder, actor of participant (Klijn 

e.a., 1993, in Van der Arend, 2007).  

De praktijk bleek echter weerbarstiger. Participatie blijkt vaak slechts een ‘draagvlakmachine’ te zijn om 

beslissingen die al lang zijn genomen te legitimeren (Woltjer, 2002). Zwakke actoren worden amper 

betrokken omdat de balans vaak doorslaat naar efficiëntie in plaats van bewonersinvloed (van der 

Pennen, 2009). Zo bleek uit onderzoek van Kokx en van Kempen (2010b) dat een ‘power-driven narrative’ 

vanuit enkele centrale actoren zoals overheden en woningcorporaties de dominante discours vormen in 

de stedelijke vernieuwing. Dit terwijl de bewoners van die wijken vaak een heel andere perceptie hebben 

van de problematiek in de wijk. De belangen van de bewoners worden niet altijd meegenomen in de 

besluitvorming, omdat dit de strategieën en belangen van de dominante actoren zou tegenwerken (Van 

Hulst e.a., 2008, in Van Bortel, 2009). ‘’Therefore, it would be illusive to maintain that such a thing as fair 

and legitimate processes open to everyone exist in the real world of area-based urban regeneration 

programmes. Exclusion takes place, it occurs in different forms and it is operated on the basis of economic 

or political power’’ (Agger & Larsen, 2009). Deze tegenvallende resultaten van interactief beleid worden 

door Boonstra en Boelens (2011) verklaard door de focus op de overheid als initiatiefnemer. De controle 

blijft liggen bij de overheid, terwijl de overheid niet flexibel genoeg is om met de huidige complexiteit en 

dynamiek uit de samenleving om te gaan.  

Onder stedelijke vernieuwing op uitnodiging verschuift de focus op gemeenten naar een focus op niet-

publieke partijen. Andere partijen, zoals bewoners, ondernemers en organisaties krijgen meer ruimte en 

er wordt meer van hen verwacht (Kei-centrum & Nicis, 2012a). Burgers worden mondiger en bovendien 

wordt er meer van hen verwacht (WRR, 2012). Stedelijke vernieuwing op uitnodiging wil initiatieven 

ontlokken uit burgers, ondernemers en organisaties. Hiermee komt de focus dus niet te liggen bij de 

overheid maar bij de samenleving. Initiatieven die autonoom van overheidsbemoeienis ontstaan, staan 

ook wel bekend als zelforganisatie.  

 



2.3.2 ZELFORGANISATIE 

De afgelopen jaren zijn de contouren zichtbaar geworden van een andere planning. Grootschalige 

stedelijke vernieuwingsprojecten zijn vastgelopen, de financiering van veel projecten is vastgelopen en de 

overheid kan het voortouw niet meer nemen. De gemeentelijke ontwikkelingsplanologie is anno 2012 in 

een crisis geraakt (Fontein e.a., 2012). Hierdoor is duidelijk geworden dat er een noodzaak is voor een 

andere vorm van ontwikkeling. Niet langer gebeurt dat alleen op de uitnodiging van beleidsmakers, maar 

komt de nadruk steeds meer te liggen bij initiatieven van burgers en ondernemers. Burgers, organisaties 

en bedrijven krijgen de ruimte om zelf hun omgeving te ontwikkelen. De nieuwe stad heeft dus geen 

blauwdruk; ‘’het proces dat moet leiden tot de stad van de eenentwintigste eeuw zal meer ruimte 

moeten bieden voor nieuwe aanbieders van nieuwe ideeën. Hoe om te gaan met die noodzakelijke 

nieuwe creativiteit wordt een kernvraag voor de planning’’ (Hajer, 2011). Ontwikkelingsplanologie krijgt 

volgens van Rooy (2011, p. 2) een vervolg in uitnodigingsplanologie. ‘’Hierbij bepalen overheden op 

hoofdlijnen waar ruimtelijk wel of geen veranderingen gewenst zijn met het oog op lange termijn 

prognoses en te beschermen waarden’’. Er moet dus gebruik gemaakt worden van de energie die vrijkomt 

uit de samenleving. Dit gebeurt momenteel volgens Hajer (2011) te weinig. Dit komt doordat de 

samenleving vol traagheid zit door de inbedding in bestaande institutionele, technische of sociale 

structuren.  

Het gebruikmaken van de energie uit de samenleving door middel van initiatieven uit de samenleving 

staat bekend als zelforganisatie. Boonstra en Boelens (2011) omschrijven zelforganisatie als “*i+nitiatives 

that originate in civil society from autonomous community-based networks of citizens, who are part of 

the urban system but independent of government procedures”.  Het gaat hier dus om initiatieven uit 

autonome netwerken van burgers die onafhankelijk van overheidsbemoeienis ontstaan. Dit betekent 

echter niet dat de overheid totaal buitengesloten wordt, ze kunnen nog altijd betrokken worden in het 

proces, het initiatief ligt echter niet bij hen. Zelforganisatie gaat uit van een complexe samenleving, 

waarbij er een continue interactie plaatsvindt tussen mensen, plaatsen en instituties. Voor stedelijke 

ontwikkeling betekent dit dat burgers en andere stakeholders bijdragen aan stedelijke ontwikkeling 

vanwege hun eigen beweegredenen en interesses in netwerken van actoren, mogelijk gefaciliteerd, maar 

niet gestuurd, door planners en de overheid. Doordat de initiatiefnemers ook vaak de eindgebruikers zijn, 

zijn de initiatieven min of meer gebaseerd op het belang van de gemeenschap (Boonstra & Boelens, 

2011). Een kritische noot hierbij is dat de roep om zelforganisatie vaak gemotiveerd is vanuit het belang 

van de overheid: we kunnen niet alles meer en de financiën zijn eindig (Schmitz, 2011). 

2.3.3 ZELFORGANISEREND VERMOGEN 

Zelforganisatie is afhankelijk van de capaciteit van de samenleving om zich te organiseren. “Community 

capacity is the interaction of human capital, organizational resources, and social capital existing within a 

given community that can be leveraged to solve collective problems and improve or maintain the well-

being of a given community. It may operate through informal social processes and/or organized effort’’ 

(Chaskin, 2001, p. 295). Sociaal kapitaal blijkt echter niet evenwichtig maatschappelijk verdeeld (Cattel, 

2001). Om zelforganisatie mogelijk te maken is er een sterk ontwikkelde civiele maatschappij nodig 

waarin burgers de mogelijkheid hebben de dialoog met elkaar aan te gaan (Innes & Booher, 2003). 

Uitermark (2012) geeft aan dat zelforganisatie problematisch is als middel om sociale problemen op te 

lossen, omdat de capaciteit tot zelforganisatie vaak juist zwak is waar sociale problemen zich afspelen. De 

vraag is in hoeverre zelforganiserend vermogen aanwezig is in stedelijke vernieuwingsgebieden. 

Achterstandswijken worden immers gekenmerkt door een kwetsbare bevolking die minder actief is en 

cultureel divers. Gemeenschappen die het meest open staan voor betrekking in de lokale besluitvorming 

bestaan vaak uit rijkere groepen en deze groepen bevinden zich amper in achterstandswijken (Sloam, 
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2012). Instituties zijn op het moment nog afwezig in zelforganisatie, dit leidt er toe dat vooral minder 

kansrijke burgers zich in de steek gelaten voelen en actief burgerschap zich beperkt tot een kleine groep 

hoger opgeleide personen. Ook is de potentie van het gebied niet altijd sterk, bijvoorbeeld door een 

slechte reputatie of ligging. 

2.3.3.1 POTENTIES VAN ACTOREN 

Vaak is het voor individuele bewoners ingewikkeld om zichzelf te organiseren. Dit heeft voor een deel te 

maken met het feit dat ze een kleine speler zijn en ze een gebrek aan expertise hebben (Kei-centrum & 

Nicis, 2011a). Bovendien heeft de overheid in de loop van de tijd steeds meer verantwoordelijkheden uit 

de handen van burgers genomen. Een voorbeeld hiervan is de ruimtelijke ordening van Nederland die 

sterk top-down is georganiseerd. De eindgebruikers worden vaak geconsulteerd en geïnformeerd, maar 

echt invloed uitoefenen is meestal beperkt tot het stemhokje (van der Velden, 2010).  

De wil van burgers, ondernemers en organisaties om zich in te zetten en verantwoordelijkheid te nemen 

is van belang in zelforganiserende netwerken. Die wil is wel degelijk aanwezig, in het rapport ‘Vertrouwen 

in de buurt’ is de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2005) daar niet pessimistisch over. 

Volgens van de Brink en collega’s (2007, p. 333) zijn ook bewoners in achterstandswijken actief. Mensen 

nemen initiatieven in hun buurt en dit gebeurt in het hele land. Ook de Deventer Wijkaanpak laat zien dat 

een grote groep mensen actief is in zijn leefomgeving. In de Deventer Wijkaanpak gaan bewoners zelf aan 

de slag met ideeën, wensen, kansen of knelpunten die zij signaleren in de eigen straat, buurt, wijk of dorp 

(DSP-Groep, 2012). Toch zijn het mensen met een groot sociaal kapitaal die eerder geneigd zijn 

initiatieven te nemen (Tonkens & Verhoeven, 2011; Folke e.a., 2005). Niet elke burger is actief, wat ook 

blijkt uit het onderscheid dat Verhoeven (2004) maakt tussen de actieve, de afwachtende, de afhankelijke 

en de afzijdige burger. Initiatieven zonder overheidsinterventie blijken vooral een zaak te zijn van hoger 

opgeleiden (Hurenkamp e.a., 2006). Toch blijkt uit een studie van Tonkens en Verhoeven (2011) naar 

bewonersinitiatieven in de Amsterdamse wijkaanpak dat ook lager opgeleiden en allochtonen initiatieven 

nemen.  

2.3.3.2 POTENTIES VAN GEBIEDEN 

Daarnaast zijn de potenties van gebieden voor belang voor het zelforganiserend vermogen. Gebieden 

moeten een bepaalde voedingsbodem hebben waarop de initiatieven kunnen floreren. Potenties kunnen 

voortkomen uit de geschiedenis van de plek, de ligging, het imago, de bevolkingssamenstelling en de 

bestaande of potentiële ruimtelijke, sociale, culturele en economische kwaliteiten (Kei-centrum & Nicis, 

2012a). Gebieden met hoge potenties zullen meer mogelijkheden bieden voor initiatieven dan gebieden 

met lage potenties. Zo zullen bewoners minder snel initiatieven starten in een wijk wanneer zij 

verhuisplannen hebben, daarom bieden homogene en stabiele buurten meer kansen voor 

bewonersorganisaties (van Stokkom & Toenders, 2010). Een belangrijke factor in de potenties van 

gebieden is de reputatie van de wijk. Hier kan de interne en de externe buurtreputatie onderscheiden 

worden, waarin de beoordeling van bewoners zelf de interne buurtreputatie is en de beoordeling van 

buitenstaanders de externe buurtreputatie wordt genoemd (Permentier, 2007). Een slechte reputatie kan 

een negatieve invloed hebben op sociale kansen en kansen op een baan, op het gedrag van bewoners en 

daarnaast kijken mensen naar de reputatie van de wijk wanneer zij een keuze maken waar te wonen, 

werken en hun bedrijf te vestigen (Permentier e.a., 2008). Bovendien hebben bewoners van de wijk 

eerder de neiging de wijk te verlaten vanwege de slechte reputatie, ook al zijn zij verder wel tevreden 

over de wijk (Permentier e.a., 2009). Ten slotte zullen bewoners die een negatief beeld hebben van de 

buurt of andere buurtbewoners minder snel geneigd zijn om een initiatief te nemen (Tonkens & 

Verhoeven, 2011). Maar naast de negatieve invloed van een slechte reputatie kan het bewoners er ook 

toe aanzetten om juist te proberen de buurt te verbeteren (Permentier e.a., 2007).  



2.4 MACHT EN STEDELIJKE VERNIEUWING 

In de vorige paragraaf werd gesproken over een nieuwe rolverdeling tussen de overheid en de 

samenleving. Deze paragraaf zet stedelijke vernieuwing in een breder perspectief. Er wordt ingegaan op 

de rol van macht binnen planningsprocessen. De roep om zelforganisatie suggereert namelijk een 

machtsverschuiving van de overheid naar de samenleving. Deze paragraaf geeft een schets van de 

verdeling van macht bij stedelijke vernieuwing en er wordt ingegaan op hoe stedelijke vernieuwing op 

uitnodiging de macht beoogt te verdelen. De verdeling van macht is volgens Foucault gelegen in conflict en 

volgens Habermas in consensus. De twee visies dienen als een wetenschappelijk raamwerk voor het 

onderzoek.  

2.4.1 VERDELING VAN MACHT 

Een centrale discussie in de literatuur over planologie is hoe de rol van macht binnen huidige 

planningsprocessen kan worden begrepen. Binnen stedelijke vernieuwing op uitnodiging krijgt de 

samenleving meer verantwoordelijkheid voor de inrichting van hun leefomgeving. Het lijkt daarmee ook 

een verschuiving van de macht in te houden: overheden laten los en burgers gaan aan de slag. Als 

onderliggend kader zal onderzocht worden hoe de macht verdeeld is bij stedelijke vernieuwing op 

uitnodiging. De discussie over de verdeling van macht wordt vaak gevoed vanuit het werk van twee 

richtinggevende denkers, namelijk Michel Foucault en Jürgen Habermas (Daamen, 2010). Beide hebben 

een visie op hoe de macht in de samenleving is verdeeld. ‘’Habermas is the philosopher of Moralitat 

based on consensus. Foucault, following Nietzsche, is the philosopher of wirkliche Historie (real history) 

told in terms of conflict and power’’ (Flyvbjerg, 2000, p. 1). Onder consensus is vertrouwen een 

belangrijke waarde en onder conflict is controle een belangrijke waarde. Dit heeft ook gevolgen voor hoe 

er met onzekerheid en complexiteit wordt omgegaan. Vertrouwen doet dit door zekere mogelijke 

ontwikkelingsrichtingen uit te sluiten van consideratie en controle doet dit door regulatie (Teisman e.a., 

2009). Deze onderverdeling kan inzicht geven in hoe binnen stedelijke vernieuwing op uitnodiging macht 

is verdeeld. 

2.4.1.1 CONSENSUS EN VERTROUWEN 

Habermas’ ideaal is vrijheid van dominantie, meer democratie en een sterk maatschappelijk middenveld 

(Flyvbjerg, 1998). De communicatieve rationaliteit van Habermas is niet gericht op het behalen van doelen 

op de meest efficiënte manier maar op het bereiken van consensus, zonder subjectiviteit en zonder 

gebruik te maken van macht en manipulatie (Rodriguez, 2011; Gezelius & Refsgaard, 2007; Davies, 2007). 

Beleidsontwikkeling en planvorming wordt volgens Habermas gemaakt met het beste argument (1990, 

geciteerd in Flyvbjerg, 1998). Iedereen participeert hierbij vrij en op basis van gelijkwaardigheid, waarbij 

wordt samengewerkt op zoek naar de waarheid en waarbij niemand elkaar dwingt behalve de kracht van 

het beste argument. Het Nederlandse poldermodel en de planningscultuur hebben hier sterke 

verwantschap mee door de sterke focus op consensus (Daamen, 2010). De communicatieve rationaliteit is 

een ideaal maar wordt in de praktijk nooit compleet behaald. Het geeft vooral een mal waartegen de 

daadwerkelijke communicatieve praktijk gemeten kan worden (Innes & Booher, 1999). 

Het werk van Jürgen Habermas vormt de basis voor de collaboratieve planningsbenadering van Healey. In 

deze planningsbenadering worden strategieën en beslissingen genomen op basis van interactie en debat 

(Healey, 1997). “*This+ leads away from competitive interest bargaining toward collaborative consensus-

building … *which+ can build the capacity to transform ways of organising and ways of knowing (Healey, 

1997, p.30). De collaboratieve planning is hiermee een interactief proces tussen een netwerk van actoren 

met als doel om gezamenlijk tot consensus te komen. Het doel is om situaties te veranderen, net als bij 

Habermas aan de hand van het beste argument en door de kracht van ideeën, metaforen, beelden en 
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verhalen (Healey, 1996). Mensen krijgen hierdoor de mogelijkheid om hun visie te uiten en om 

beslissingen die namens hen genomen worden uit te dagen, waarmee sociaal en intellectueel kapitaal 

wordt gecreëerd (Healey, 1997; Innes e.a., 1994, in Healey, 1996). Een groter deel van de besluitvorming 

moet volgens Healey (1997) naar kleinere groepen, lokale leiders, bestuurders of experts. In de 

collaboratieve benadering komt de nadruk te liggen op sociale relaties, sociaal leren, consensus, 

vertrouwen en lokale kennis. De collaboratieve planningsbenadering beoogt een omslag van een 

technisch rationeel planningsmodel naar een communicatief planningsmodel (Healey, 1996). Dit 

communicatieve model moet de range en reikwijdte van actoren erkennen en aandacht hebben voor de 

verschillende referentieraamwerken en de machtsrelaties tussen actoren. Daarnaast moet erkent worden 

dat een deel van de governance processen zich buiten de formele instituties afspelen, ook wel 

zelfregulering genoemd. ‘’It should open up opportunities for informal invention and for local initiatives 

[and] it should enable and facilitate, encouraging diversity in routines and styles of organising, rather than 

imposing single ordering principles’’ (Healey, 1997, p. 288). Deze openheid voor lokale initiatieven is ook 

wat er in stedelijke vernieuwing op uitnodiging wordt gezocht. Stedelijke vernieuwing op uitnodiging kan 

dan ook als een collaboratieve benadering gezien worden. 

Wederzijds vertrouwen is binnen de communicatieve rationaliteit een belangrijke waarde (Kokx, 2010). 

Ook bij stedelijke vernieuwing op uitnodiging is vertrouwen van belang (Kei-centrum, 2012b). Binnen 

stedelijke vernieuwing op uitnodiging moeten we vertrouwen op het zelforganiserende vermogen: 

‘’vanwege de onmogelijkheid van directe en omvattende controle wordt vertrouwen een kernelement 

van zelforganisatie’’ (van Gunsteren, 2006, p. 60, in Boutellier, 2011). Volgens Bachmann (2001, in 

Williams, 2002) is vertrouwen een mechanisme om met complexiteit en onzekerheid om te gaan. 

Vertrouwen is gebaseerd op de verwachting dat iets volgens verwachting zal verlopen. Vertrouwen is in 

governance netwerken belangrijk om tot zowel betere inhoudelijke- als procesuitkomsten te komen (Klijn 

e.a, 2010). Inherent aan vertrouwen is een bepaalde mate van onvoorspelbaarheid en onzekerheid. 

Dankzij vertrouwen kunnen mensen beslissingen nemen in het geval van onzekerheid en beter 

onzekerheid tolereren. Bij interactie tussen actoren blijkt vertrouwen pas wanneer er vertrouwend wordt 

gehandeld, bijvoorbeeld als een actor dingen aan een ander overlaat (Eshuis, 2006). In het geval van 

stedelijke vernieuwing dus wanneer de overheid de verantwoordelijkheid van de leefomgeving 

toevertrouwt aan lokale partijen. Betrouwbaarheid van anderen wordt pas relevant wanneer een actor 

voor het bereiken van zijn doelen afhankelijk is van andere actoren (Lane, 1998, in Eshuis, 2006). Omdat 

stedelijke vernieuwing onzeker en complex is en partijen van elkaar afhankelijk zijn is vertrouwen van 

groot belang.  

Voordat actoren vertrouwen krijgen in een goed verloop en resultaat van een proces moeten ze eerst 

vertrouwen hebben in de mensen die er bij betrokken zijn, de institutionele arrangementen en de 

instituties die een rol spelen in het beleidsproces. Vertrouwen in individuen is gebaseerd op persoonlijke 

contacten, dat gerelateerd is aan vertrouwen in de intenties en competenties van de ander (Nooteboom, 

2002, in Eshuis, 2006). Individueel vertrouwen is gebaseerd op persoonlijke contacten en langdurige 

samenwerking (Bähre en Smets, 1999, in Eshuis, 2006, p. 44). Vertrouwen in institutionele arrangementen 

is gebaseerd op openheid en transparantie en zorgen daarmee voor voorspelbaarheid, begrip en 

vertrouwen. Hier is een onderscheid te maken tussen vertrouwen in organisaties waar je lid van bent en 

in contracten, convenanten etc. De laatste vorm is vertrouwen in instituties waarin congruentie tussen 

instituties en lokale omstandigheden belangrijk is. (Eshuis, 2006). Zo kan door het structureel niet goed 

betrekken van lokale partijen er wantrouwen kan ontstaan tegenover overheden. Vertrouwen kan leiden 

tot vermindering van transactiekosten, tot een vergrote kans op medewerking van actoren en kan het 

leervermogen, kennisuitwisseling en innovatie stimuleren (Klijn e.a., 2010). 



2.4.1.2 CONFLICT EN CONTROLE 

Er is echter kritiek op de op consensus gerichte benadering van Habermas, omdat macht en conflicten 

vaak onontkoombaar zijn in planningsprocessen (McGuirk, 2001, in Gezelius & Refsgaard, 2007). 

Communicatie is altijd gepenetreerd door macht, zoals Foucault (1988, geciteerd in Flyvbjerg, 1998, 

p.216) aangeeft: ‘’power is always present’’. ‘’Power is therefore not seen by Foucault as an object or a 

quality that one has or has not, rather is seen as an omnipresent field ‘*that+ is produced from one 

moment to the next, at every point, or rather in every relation from one point to another’ and is 

everywhere ‘not because it embraces everything but because it comes from everywhere’’’ (Martire, 2012, 

p. 125). Deze vorm van macht beperkt de vrijheid van burgers niet, maar veronderstelt en produceert juist 

hun weerstand (van der Arend, 2007). Weerstand en verzet zijn in tegenstelling tot consensus voor 

Foucault de meest solide basis voor vrijheid (Flyvbjerg, 1998). Dit betekent niet dat de burger machtig is, 

‘’de notie van de individuele, menselijke wil is een effect van ‘subjectificatie’: de wijze waarop de taal 

mensen - valselijk - presenteert als en vormt tot autonome, verantwoordelijke subjecten’’ (Smart 2000, in 

van der Arend, 2007, p. 53). Door subjectivatie lijkt het of burgers en organisaties doen wat zij willen 

terwijl dat eigenlijk tot stand komt door de werking van macht. De vraag is of deze subjectivatie ook 

optreedt bij stedelijke vernieuwing op uitnodiging: heeft het doel om macht bij niet-publieke partijen te 

leggen vooral te maken met de wil om burgers meer invloed te geven op hun leefomgeving? Of is het 

gebrek aan geld de grootste motivatie (Huygen e.a., 2012)? Methoden om participatie te bevorderen, 

zoals bij stedelijke vernieuwing op uitnodiging waar burgers meer ruimte om hun eigen leefomgeving 

vorm te geven, leiden volgens Dean (1999, in van der Arend, 2007) niet tot meer individuele vrijheid en 

macht, maar alleen tot een efficiëntere besturing van de samenleving. Governance-methoden zijn 

hiermee een voortzetting van de top-down structuur van moderne staten, in plaats van een breuk 

daarmee.  

De aanwezigheid van machtige partijen is een belangrijke factor in governance netwerken. Volgens 

Foucault (1982, in Kokx, 2010) zijn machtsrelaties genesteld in het systeem van sociale netwerken, net als 

bij governance processen in de stedelijke vernieuwing. Gemeenschappen kunnen invloed uitoefenen op 

de politieke agenda, maar centraal gestuurd beleid kan dit belemmeren (Kokx, 2010). De mate waarin 

actoren de mogelijkheid hebben om invloed uit te oefenen op het beleid is hiermee afhankelijk van hun 

centraliteit in governance netwerken (Kokx, 2010). Actoren met een centrale positie kunnen meer macht 

uitoefenen. De manier waarop machtige partijen, ook in de stedelijke vernieuwing, vaak hun macht 

uitoefenen is door middel van controle. Controle kan worden gezien als een regulerend proces waarbij de 

verschillende elementen binnen het systeem voorspelbaar worden gemaakt door standaardisatie (Leifer 

& Mills, 1996, in Teisman e.a., 2009). Er kunnen vier vormen van controle onderscheiden worden 

(Teisman e.a., 2009): 

 Informele controle: controle door middel van socialisatie en informele monitoring die in de 

dagelijkse omgang plaatsvindt. 

 Formele controle: hier gaat het om formele regels en procedures en betreft vaak indicatoren en 

geïnstitutionaliseerde vormen van monitoring.  

 Interne controle: hierin controleren systemen, actoren en groepen zichzelf. Dit kan zowel 

gebeuren op basis van socialisatie of meer gericht op het meten met indicatoren. 

 Externe controle: de controle komt van buiten het systeem. 

2.4.1.3  CONTROLE VERSUS VERTROUWEN IN DE STEDELIJKE VERNIEUWING 

Staat consensus of conflict centraal in de stedelijke vernieuwing en hoe wordt er met onzekerheid en 

complexiteit omgegaan? Is dat aan de hand van vertrouwen of aan de hand van controle? En hoe zit dit bij 

stedelijke vernieuwing op uitnodiging? Volgens de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2000) 
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wordt op dit moment vooral controle nagestreefd door gemeenten door middel van een procedureel-

bureaucratische organisatie. Controle vindt vaak plaats door prestatieafspraken en 

uitvoeringsovereenkomsten. Maar het nieuwe uitgangspunt dient vertrouwen te zijn (RMO, 2000). Ook in 

de nieuwe omgevingswet wordt vertrouwen als kernpunt gezien (Ministerie van I en M, 2012). 

Vertrouwen van beleidsmakers in bewoners is van belang. Dit schiet momenteel nog te kort, uit 

onderzoek van de Nationale Ombudsman (2012) kwam naar voren dat een kwart tot een derde van de 

ondervraagde ambtenaren negatief is over de mogelijkheid tot vertrouwen in burgers. Bewoners hebben 

vaak een zwakke positie in stedelijke vernieuwingsprojecten. Bewoners worden geconsulteerd over 

bepaalde beslissingen maar zijn niet of nauwelijks betrokken bij de formulering van 

herstructureringsplannen (Aalbers & van Beckhoven, 2009). Vaak worden traditionele en starre vormen 

van participatie gehanteerd met vergadercircuits met vaste deelnemers. Het doel is echter om de 

betrokkenheid van burgers te organiseren en condities te geven voor burgers om hun ‘burgerschap’ te 

optimaliseren (Visitatiecommissie Wijkaanpak, 2011). De samenwerking in stedelijke 

vernieuwingsprojecten wordt echter gekarakteriseerd door tegenstrijdige doelen en scheve 

machtsposities. In plaats van een initiërende en sturende gemeente, is er vaak sprake van een 

hiërarchische bestuursstijl om de doelen die in de MOP’s en Actieplannen Krachtwijken zijn geformuleerd, 

te halen. Lokale partijen mogen nu vaak pas hun verhaal doen op het moment dat het vernieuwingsplan 

al is uitgewerkt en besloten. Daarnaast kan het leiden tot conflicten en op de lange termijn tot ‘exit-

gedrag’ van lokale partijen omdat zij zich niet gehoord voelen. Hierdoor ontstaat wantrouwen; de 

beleidsmakers doen volgens lokale partijen toch wel wat ze zelf willen, en lokale partijen denken volgens 

de beleidsmakers enkel aan de korte termijn (van Bergeijk e.a., 2008). Bewoners hebben dan ook vaak 

weinig vertrouwen in de overheid en voelen zich soms in de steek gelaten (van der Graaf, 2006). Willen 

lokale partijen initiatieven nemen zal in sommige gevallen eerst het wantrouwen weggenomen moeten 

worden.  

Macht lijkt dus voor een groot deel in de stedelijke vernieuwing in handen te liggen bij overheden en 

woningcorporaties. Stedelijke vernieuwing op uitnodiging gaat echter uit van een machtsverschuiving 

richting de samenleving. Initiatieven worden volgens stedelijke vernieuwing namelijk steeds meer 

genomen door ondernemers en burgers, en juist minder door de gemeente of de woningcorporatie. Het is 

echter onwaarschijnlijk dat overheden en woningcorporaties de macht volledig uit handen geven. Want 

wie bepaald of een initiatief uitgevoerd mag worden? Dat zal de partij zijn die er over gaat, in veel 

gevallen zal dat de gemeente zijn aangezien zij de aanvraag moeten toetsen of de woningcorporatie 

omdat zij een woning bezitten. Er zullen dus toch nog partijen zijn die de macht houden binnen de 

stedelijke vernieuwing omdat zij beslissingsmacht hebben. Er moet opgepast worden voor een 

overheersende rol van grote marktpartijen en de beperkte rol van burgers. Grote partijen kunnen ook 

grootschaligere initiatieven nemen. Een centrale positie in een beleidsnetwerk geeft meer mogelijkheden 

om invloed uit te oefenen (Kokx, 2010). Door deze scheve machtsverhoudingen kunnen initiatieven van 

bijvoorbeeld burgers weg worden gedrukt. Ten slotte wordt participatie niet altijd gezien als gewenst 

door beleidsmakers en wordt het soms zelfs beperkt, omdat zij hun macht niet uit handen willen geven 

(van Marissing, 2008). Macht weggeven bij participatie is soms al lastig, laat staan in het geval van 

stedelijke vernieuwing op uitnodiging, waarbij de macht juist bij de samenleving zou moeten liggen. 

Dit betekent niet dat vertrouwen controle geheel zal vervangen. Controle garandeert nu eenmaal een 

zekere verantwoording en legitimiteit. Uit een studie van Tonkens en Verhoeven (2011) blijkt dat een deel 

van de initiatiefnemers juist verlangen naar bureaucratie. Zij willen meer controle, meer verantwoording, 

striktere procedures en duidelijkere richtlijnen. Een kleiner deel van initiatiefnemers verlangt juist naar 

minder bureaucratie.  



2.5 NIEUWE ROLOPVATTING GEMEENTEN 

Overheden zijn in de laatste jaren meer afhankelijk geworden van maatschappelijke actoren om hun 

doelen te bereiken door de toegenomen complexiteit. Private partijen, organisaties en burgers hebben elk 

hun eigen middelen en de macht om beleidsinterventies tegen te houden of te vertragen (Klijn, 2008b). 

Veel interacties tussen overheden en andere partijen vinden plaats via min of meer formele rollen en 

relaties. Een partij kan een veelheid aan rollen spelen, zo kan een burger een kiezer, belanghebbende of 

huizenbezitter zijn. ‘’Al deze rollen zijn verbonden met regels, gebruiken, hulpbronnen en posities, die 

maken dat interacties tussen overheden en burgers min of meer geordend kunnen verlopen’’ (van der 

Arend, 2007, p. 4). Ook in de stedelijke vernieuwing is er een bepaalde rolverdeling te vinden. Deze 

verschilt per project, maar er kunnen enkele algemeenheden geïdentificeerd worden. De gemeenten en 

woningcorporaties hebben de regie over de stedelijke vernieuwing, terwijl bewoners participeren. Onder 

stedelijke vernieuwing op uitnodiging spelen projecten zich echter meer af in zelforganiserende netwerken 

waarbij partijen initiatieven kunnen nemen. Dit betekent ook dat de rolverdeling veranderd, van een focus 

op de overheid naar een focus op burgers, ondernemers en organisaties (Boonstra & Boelens, 2011). 

Wanneer de stedelijke ontwikkeling afhankelijk is van initiatieven van niet-publieke partijen is er niet één 

partij, zoals de gemeente of een woningcorporatie, die stedelijke vernieuwing stuurt. De gemeente krijgt 

hiermee een meer uitnodigende, stimulerende en faciliterende rol. Deze paragraaf zal specifiek ingaan op 

de rol van de gemeente, omdat deze op dit moment samen met de provincies het voortouw hebben 

gekregen voor de continuatie van de stedelijke vernieuwing (Ministerie BZK, 2012). 

2.5.1 UITNODIGENDE ROL GEMEENTEN 

Door het subsidiariteitsbeginsel en de voortschrijdende decentralisatie hebben gemeenten redelijk veel 

vrijheid om hun eigen beleid te voeren. Dit geldt ook in toenemende mate voor de stedelijke vernieuwing. 

Gemeente hadden vroeger een dominante rol in de stedelijke vernieuwing doordat zij beschikking hadden 

over relatief veel geld en grond. Er was veelal sprake van top-down beleidssturing vanuit de ‘backoffice’ 

van de gemeente, gebaseerd op politieke, beleidsmatige en extern georiënteerde doelstellingen vanuit 

sturing, controle en verantwoording (Hartman & Tops, 2005). Door de verzelfstandiging van de 

woningcorporaties en de toenemende complexiteit zijn gemeenten meer afhankelijk geworden van 

andere partijen. Burgers, ondernemers en organisaties krijgen onder zelforganisatie meer ruimte om hun 

eigen leefomgeving vorm te geven en de overheid zal dan ook een andere rol krijgen (Hajer, 2011). 

Stedelijke vernieuwing op uitnodiging en het governance arrangement van adaptive governance vereist 

een ‘nieuwe’ rol van de overheid. ‘’*T+he conditions creating the opportunities for adaptive 

comanagement to self-organize, such as enabling legislation, flexible institutions, and recognition of 

bridging organization, are good candidates for governmental actions’’ (Folke e.a., 2005, p.463). De Raad 

voor Maatschappelijke Ontwikkeling pleitte er dan ook al in 2000 voor om het zwaartepunt van de 

primaire en dagelijkse processen en activiteiten, zoals burgerinitiatieven, binnen een organisatie te leggen 

bij de voorpost waarin direct contact is tussen burgers en gemeente. Volgens van der Graaf en collega’s 

(2006) is een actieve betrokkenheid van het bestuur en de bereidheid om de cultuur aan te passen aan de 

stijl van de bewoners essentieel om bewoners aan zet te krijgen. 

De overheid krijgt hiermee een faciliterende en uitnodigende rol. De faciliterende overheid vereist een 

andere manier van werken. Dit betekent ook verschillende dingen voor de taken die een overheid 

toebedeeld krijgt. Een overheid is geen ontwikkelaar meer, maar een facilitator. Het bestuur stelt zich 

terughoudend op en biedt ondersteuning in de vorm van tijd, geld, deskundigheid, materiële middelen en 

het leggen van contacten (Pröpper, 2009). Zij houden zich bij een organische ontwikkeling dan ook minder 

bezig met projectmanagement en meer met procesmanagement waarin zij opener zijn en meer extern 

georiënteerd (PBL & UUD, 2012).  
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De frontlijn wordt voor de gemeentelijke organisatie onder stedelijke vernieuwing op uitnodiging 

belangrijker. De frontlijn staat in directer contact met het publiek/de burgers in omstandigheden die niet 

routinematig van karakter zijn en een zekere spanning met zich mee brengen. Bij frontlijnsturing staat de 

relatie tussen burger en bestuur gericht op effectieve interventies centraal, hiermee is het een bottom-up 

benadering met een actielogica (Hartman & Tops, 2005). De gemeente staat hiermee in direct contact 

met de initiatiefnemer. ‘’Frontlijnsturing is in zijn kern een concrete activiteit: vanuit de situatie zoals die 

wordt aangetroffen, wordt onderzocht welk handelen productief is en wat voor ondersteuning daarbij 

past’’ (Hartman & Tops, 2005, p.21). Maar naast frontlijnsturing blijft beleidssturing met korte lijnen naar 

het bestuur belangrijk (Gerritsen, 2011, p. 121). Tussen deze vormen bevinden zich echter allerlei routines 

en belangen die deze complementariteit belemmeren (Hartman & Tops, 2005).  

De nadruk op de frontlijn van de gemeente betekent een cultuuromslag naar een adaptieve 

gemeentelijke organisatie. Het vraagt om een gemeente die zelf met kennis, kunde en regels bijdraagt aan 

het faciliteren van initiatieven en die de institutionele randvoorwaarden schept waardoor een klimaat 

ontstaat waarin burgers, organisaties en ondernemers initiatieven kunnen starten. ‘’Faciliteren staat voor 

loslaten zonder in de steek te laten. Voor verrijken en verbinden van initiatieven in de context van de 

betreffende ruimte. Voor sturen door ondersteunend opwerken, zodanig dat recht wordt gedaan aan 

initiatieven en een aanvaardbare basis voor een verrijkende sprong in denken ontstaat’’ (van Rooy, 2011, 

p. 2). Volgens Hurenkamp en collega’s (2006, p.58) komen kleinschalige initiatieven niet tot bloei door 

een terugtredende overheid, maar door een overheid die zijn rol definieert als uitnodigend en betrokken 

en juist niet als faciliterend. Een kritisch punt is dat volgens Davies & Pill (2012) het terugtrekken van de 

overheid niet leidt tot een cultuur van vrijwilligers.  

2.5.2 GEBIEDSSPECIFIEKE ROL GEMEENTE 

De precieze invulling van de gemeentelijke rol is echter afhankelijk van lokale omstandigheden. Dit is 

belangrijk omdat ‘’zelforganisatie en ongelijkheid hand in hand gaan, des te meer omdat participatie, 

burgerkracht en netwerken vaak gezien worden als oplossing voor problemen en ongelijkheid’’ 

(Uitermark, 2012, p.7). Of er daadwerkelijk initiatieven opkomen is afhankelijk van de potenties van 

actoren en gebieden. Zo zijn mensen met veel sociaal kapitaal die sterk zijn geworteld in hun buurt eerder 

geïnteresseerd in het nemen van initiatieven (Tonkens & Verhoeven, 2011). Bovendien zullen partijen 

eerder investeren in hoog dynamische gebieden als Amsterdam dan in krimpgebieden. Dit sluit aan bij het 

rapport van de WRR (2005, in van Stokkom & Toenders, 2010), volgens de WRR zou de overheid zelf het 

heft in handen moeten nemen in achterstandswijken met een daadkrachtige aanbod gestuurde 

beleidsaanpak. Maar in wijken zonder een grote problematiek volstaat een kansgedreven buurtbeleid 

waarin wordt ingespeeld op de spontane initiatieven van bewoners. De wisselwerking tussen de potenties 

van de actoren en gebieden en de rol van de overheid is in figuur 1 weergegeven. Bij gebieden met hoge 

potenties van zowel actoren als gebieden kan de overheid afwachten en loslaten. Bij lage potenties van 

zowel gebied als partijen heeft de overheid een zwaardere rol om zelf te regelen en te initiëren om toch 

een minimumkwaliteit van het gebied te behouden. Bij gebieden met lage potenties maar hoge potenties 

van actoren willen actoren wel iets maar zijn de mogelijkheden beperkt. Hier zal de overheid moeten 

stimuleren, ondersteunen en afstemmen. Ten slotte kunnen er gebieden met hoge potenties zijn maar 

waar amper actoren met initiatieven komen. Hier kunnen initiatieven van buitenaf soelaas brengen. 

Gebieden met lage potenties zullen een andere rol vereisen, bijvoorbeeld door steun op organisatorisch, 

financieel of juridisch gebied (Kei-centrum & Nicis, 2012a). 



 

FIGUUR 1: POTENTIES VAN GEBIEDEN EN ACTOREN EN DE ROL VAN DE OVERHEID (KEI-CENTRUM & NICIS, 2012A) 

2.6 NETWERKMANAGEMENT 

In paragraaf 2.1 kwam naar voren dat we ons momenteel in een netwerksamenleving bevinden. De 

traditionele hiërarchische sturingsmechanismen worden dan ook vervangen door mechanismen gericht op 

het beïnvloeden van netwerken. Het kan bijvoorbeeld gaan om het activeren van actoren, het stimuleren 

van initiatieven en het in contact brengen van actoren. Door de aanwezigheid van meerdere actoren en 

doordat het onmogelijk is om iedere actor zijn eigen gang te laten gaan is een zekere mate van 

netwerkmanagement gewenst. Het komen tot positieve resultaten is zonder netwerkmanagement vrijwel 

onmogelijk (Klijn e.a., 2010). Wie het netwerk managet is de vraag, omdat de overheid niet per definitie 

een rol heeft in het managen van initiatieven. Omdat de literatuur over netwerkmanagement zich niet 

expliciet richt op initiatieven, wordt deze literatuur gekoppeld aan literatuur over zelforganisatie. 

Paragraaf 2.6.1 zal ingaan op de verschillende rollen die aanwezig kunnen zijn in een netwerk. De 

instrumenten van netwerkmanagement worden in paragraaf 2.6.2 uiteengezet. Paragraaf 2.6.3 geeft een 

korte samenvatting. 

2.6.1 ROLLEN BIJ NETWERKMANAGEMENT 

Om netwerkmanagement uit te voeren is een netwerkmanager nodig. Een netwerkmanager kan de 

structuur en cultuur binnen een netwerk beïnvloeden en daarmee ook het besluitvormingsproces en de 

oplossingsrichtingen (Kickert, 1997). Een netwerkmanager houdt zich bezig met het bij elkaar brengen van 

actoren en het begeleiden van de interacties tussen verschillende actoren (Klijn, Steijn & Edelenbos, 

2010). Netwerkmanagers moeten omgaan met het dynamische karakter van netwerken waarin partijen 

actief zijn die wederzijds afhankelijk zijn en amper gevoelig zijn voor hiërarchische sturingsmechanismen 

(De Bruin & Ten Heuvelhof, 2007, in Delissen, 2010). Een netwerkmanager kan een adviseur, ambtenaar, 

onderzoeker, project- of procesmanager of bestuurder zijn (van Twist e.a., 2003, in van der Arend, 2007). 

Netwerkmanagers bevinden zich vaak op een tussenfunctie en hebben te maken met twee logica’s, 

namelijk de logica van de bureaucratie en de logica van het netwerk waarin ze acteren (Peeters e.a., 

2010). Netwerkmanagers op deze tussenfunctie zijn ‘boundary spanners’. Boundary spanners verbinden 

en overbruggen de grens tussen de interne en externe wereld op basis van communicatie en vertrouwen. 

Boundary spanners zijn actoren die zich bezighouden met het managen van multi-actor netwerken. Intern 

brengen boundary spanners actoren samen, bijvoorbeeld ambtenaren binnen een gemeente. Extern 

gezien vormen boundary spanners de schakel tussen burgers, beleidsmakers, organisaties etc. (Peeters 
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e.a., 2010). Sterke persoonlijke relaties zijn van belang. Zij managen het netwerk door onderhandeling, 

bemiddeling en beïnvloeding en door te netwerken (Williams, 2002).  

Netwerkmanagers en boundary spanners kunnen in het licht van stedelijke vernieuwing op uitnodiging 

ook wel gezien worden als frontlijnprofessionals. Frontlijnprofessionals houden zich bezig met gelaagde 

problemen, zijn interdisciplinair, improviseren en verbinden, maken en combineren informatie, zijn 

resultaatgericht, zijn streetwise, vernieuwen op basis van operationele creativiteit en leren samen met 

anderen (van Delden, 2011). Professionals zijn nodig om initiatieven te activeren, omdat 

burgerinitiatieven zonder betrokkenheid van professionals amper worden gevonden. Het is belangrijk dat 

een frontlijnprofessional sectoroverstijgend is omdat initiatieven door meerdere sectoren in de gemeente 

kunnen snijden (PBL & UUD, 2012). Een initiërende overheid is ook nodig om lager opgeleide burgers te 

betrekken (Hurenkamp e.a., 2006). Verschillende partijen kunnen een rol vervullen bij de 

netwerkvorming. Zo kan een woningcorporatie door hun lange aanwezigheid in wijken en hun uitgebreide 

netwerk partijen met elkaar verbinden (WRR, 2012). 

Een succesvol maatschappelijk initiatief heeft minimaal één trekker die bereid is om aan een project te 

‘sleuren’. Het zijn mensen die zich inhoudelijk verbinden met een onderwerp en anderen in hun 

enthousiasme meenemen. Steden richten zich vaak op deze actieve bewoners, vanwege hun 

zichtbaarheid en toegang tot bewonersnetwerken. Het gevaar is echter wel dat de gemeente zich teveel 

richt op deze al actieve bewoners, hierdoor kunnen zij overvraagd raken en andere bewoners minder 

zichtbaar worden. Ook kunnen projecten stilvallen wanneer deze trekker ineens wegvalt (van der Graaf 

e.a., 2006). Een laatste te onderscheiden rol is een ‘strong leader’, zij zijn nodig omdat beleidsprocessen 

zonder een strong leader vaak in desorganisatie uitmonden. Strong leaders hebben volgens Van Marissing 

(2008) de capaciteit om sturing te geven aan beleidsprocessen en kunnen belangrijke beslissingen nemen 

en forceren. 

2.6.2 INSTRUMENTEN NETWERKMANAGEMENT 

Het doel van netwerkmanagement is volgens Klijn en collega’s (2010) het initiëren en faciliteren van 

interactieve processen tussen actoren, het creëren en veranderen van het arrangement van het netwerk 

voor betere coördinatie, het creëren van nieuwe inhoud en ideeën en het begeleiden van interacties. Het 

betreft bewuste pogingen om het proces en de inhoud in governance netwerken te sturen, te begeleiden 

en de besluitvorming te faciliteren en te versnellen (Klijn, 2008a). Door de complexiteit is er niet één vaste 

manier om het netwerk te managen. Ten eerste moet de strategie flexibel zijn om om te kunnen gaan met 

de grote hoeveelheid interacties, actoren en onverwachte gebeurtenissen. Ten tweede moet de strategie 

adaptief zijn om om te gaan met veranderende omstandigheden en daarom is het lerend vermogen van 

managers van belang. Ten slotte moeten strategieën specifiek zijn om de dynamiek van de actoren te 

kunnen beïnvloeden om zo invloed te hebben op de dynamische patronen die voortkomen uit de 

interacties tussen verschillende actoren. Door deze flexibele, adaptieve en specifieke vorm van managen 

kan verwacht worden dat managers een meervoud aan netwerkactiviteiten ontplooien (Teisman e.a., 

2009). Er kan onderscheid worden gemaakt tussen twee typen van netwerkmanagement, namelijk 

procesontwerp en procesmanagement. Deze twee typen van netwerkmanagement zullen hieronder 

uiteengezet worden, inclusief de bijbehorende instrumenten van netwerkmanagement.  

2.6.2.1 PROCESONTWERP 

Bij het procesontwerp gaat het om de structuur waarbinnen het netwerk functioneert, de rollen van 

actoren, toetredingsregels, et cetera (Koppenjan & Klijn, 2004, in Klijn e.a., 2010). Het richt zich op het 

veranderen van het netwerk zelf en er wordt beoogd om de institutionele karakteristieken van het 

netwerk te beïnvloeden met als doel het netwerk beter te laten presteren. Dit kan door de positie van 



actoren in het netwerk te veranderen, nieuwe actoren te introduceren of door de machtsbalans binnen 

het netwerk te beïnvloeden. Een belangrijke factor in netwerkmanagement is het hebben van goede 

contacten met andere actoren in het netwerk. Deze inbedding in het netwerk is belangrijk om te komen 

tot resultaten en innovatie (Klijn, Steijn & Edelenbos, 2010). Meerdere auteurs onderschrijven het belang 

van procesontwerp bij de start van het samenwerkingsproces omdat op dit moment beslissingen worden 

genomen over het betrekken van actoren, hun mate van invloed en de rollen en taken die actoren 

moeten vervullen (Klijn & Koppenjan, 2000; Lowndes & Wilson, 2001; Edelenbos & Klijn, 2005, in Kokx 

e.a., 2009). Onder procesontwerp kunnen drie instrumenten van netwerkmanagement worden 

onderscheiden, namelijk activering, formele en informele regels en framing. 

ACTIVERING  

Activering van actoren is een belangrijke stap, welke zich richt op het beïnvloeden van de samenstelling 

van een netwerk, door deelnemers te identificeren en te benaderen om deel te nemen aan het netwerk. 

Aangezien burgers, ondernemers en organisaties initiatieven moeten gaan nemen onder stedelijke 

vernieuwing op uitnodiging moeten zij ook geactiveerd worden, of uitgenodigd worden. Verbondenheid 

met de buurt is volgens van Stokkom en Toenders (2010) de grootste voorspeller voor activisme. 

Initiatiefnemers wonen vaak al langere tijd in de buurt. Mensen die verbonden zijn met de buurt of 

buurtgenoten participeren vaker op informele wijze. Voor het stimuleren van bewonersactivisme is geen 

eenduidige manier (van der Graaf, 2006). Dit is volgens van Stokkom en Toenders (2010, p.81) ook lastig 

in achterstandsbuurten omdat het alleen mogelijk is als professionals een stimulerende rol spelen. Wijken 

zonder al actieve burgers hebben een tijdrovende voorfase nodig om burgers te activeren (Davelaar & de 

Meere, 2005). In een studie van Ankeren en collega’s (2010) troffen zij drie vormen van activering aan. 

Ten eerste ging het om publiciteitscampagnes met posters, slogans en evenementbezoeken. Ten tweede 

werden actoren persoonlijk gemobiliseerd via de netwerken van professionals en bewoners. Ten derde 

ging het om het weer tot leven wekken van sluimerende initiatieven. Van belang voor het ontstaan van 

initiatieven is een gevoel van urgentie, bijvoorbeeld een gedeeld gevoel dat een wijk achteruit gaat. Een 

gedeelde visie kan bij stedelijke vernieuwing op uitnodiging van belang zijn. Deze gedeelde visie is geen 

ouderwets blauwdrukplan, maar meer een ‘stip op de horizon’ welke laat zien hoe een gebied er in de 

toekomst mogelijk uit komt te zien (Kei-centrum & Nicis, 2012a). Dit kan partijen verleiden initiatieven te 

nemen en zekerheid bieden voor investeringsbeslissingen (PBL & UUD, 2012).  

FORMELE EN INFORMELE REGELS 

De structuur van het netwerk kan daarnaast worden beïnvloed door de formele en informele regels van 

het netwerk te beïnvloeden, wat van invloed is op de interactie binnen een netwerk (Delissen, 2010). Van 

belang voor het slagen van initiatieven is bewegingsruimte. Regels en procedures werken vertragend en 

zijn slecht voor de moraal van initiatiefnemers. De meeste problematische ervaringen van initiatiefnemers 

hebben te maken met de institutionele ondersteuning (Tonkens & Verhoeven, 2011). De formele 

institutionele regels komen vooral voort uit het omgevingsrecht, zoals bestemmingsplannen. De informele 

institutionele regels hebben vooral te maken met de planningscultuur (Buitelaar & van der Wouden, 

2012). 

FORMELE INSTITUTIONELE REGELS 

‘’Wanneer gesproken wordt over het disfunctioneren van de bureaucratie, dan gaat het om te ver 

doorgeschoten regelgeving en verkokering, ook wel bureaucratisme genoemd’’ (Gerritsen, 2011, p. 19). 

Zelforganisatie kan nog wel eens worden tegengewerkt door institutionele barrières. Zo kenmerken 

bestemmingsplannen en structuurvisies zich door een zeer gedetailleerde opsomming van wat wel en niet 

mag. Partijen stuiten dan ook snel op regels en beleid (van der Velden, 2010). Aan de ene kant biedt dit 

rechtszekerheid, maar aan de andere kant ook starheid. Zelforganisatie gaat uit van het ongeplande en dit 
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botst met de starheid in de voorschriften en plannen van de overheid (Boonstra, 2010). Ook stedelijke 

vernieuwing op uitnodiging gaat uit van het ongeplande. Het verschilt hierdoor wezenlijk met de huidige 

vorm van stedelijke vernieuwing. Het huidige instrumentarium is hierdoor minder geschikt. Deze zijn 

teveel gericht op wel of niet toelaten, op regelen en op vastleggen. Zo is het bestemmingsplan gericht op 

zekerheid ten aanzien van de uitvoering, de mate van geluidhinder en luchtkwaliteit. Dit terwijl 

organische ontwikkeling vraagt om kaders die ruimte laten voor initiatieven waarvan de inhoud nog 

onbekend is (Buitelaar & van der Wouden, 2012). Initiatiefnemers verlangen vooral een snelle 

besluitvorming, minder bonnetjescultuur en eenvoudigere procedures (Tonkens & Verhoeven, 2011). De 

overheid is vaak te log en te bureaucratisch voor mensen die iets voor elkaar willen krijgen (van Ankeren 

e.a., 2010).  

De huidige gemeentelijke organisatie levert meerdere problemen op. Zo passen initiatieven vaak niet 

binnen de bestaande beleidskaders en zijn ambtenaren van verschillende beleidsterreinen niet gewend 

samen te werken (Ministerie BZK, 2010). Deze verkokering kan een probleem vormen. Ook in de 

wijkaanpak is dit een probleem doordat er gebrekkig wordt samengewerkt tussen verschillende sectoren 

en actoren. Dit is te wijten aan een gebrek aan afstemming, coördinatie en samenhang. Door de schotten 

tussen de sectoren zou het onmogelijk zijn de problemen integraal aan te pakken (RMO, 2008). 

Problemen door verkokering kunnen opgelost worden door het herontwerpen van werkprocessen, het 

wegnemen van financiële prikkels die samenwerking tussen kokers belemmerd door ontschotting van 

geldstromen en frontlijnsturing (Gerritsen, 2011). Ook moeten besluitvormingsprocedures transparant 

zijn en de reactietermijn kort. Er moet kennis en informatie aanwezig zijn in de gemeente over initiatieven 

en over het netwerk dat de gemeente heeft en moet er draagvlak aanwezig zijn onder collega-

ambtenaren, de raad en het college.  

INFORMELE INSTITUTIONELE REGELS 

Een belangrijke vraag is of de gemeentelijke organisatie wel in staat is om met initiatieven van andere 

partijen om te gaan. Volgens Buitelaar & van der Wouden (2012) moet de grootste omslag gemaakt 

worden in de informele instituties. Wanneer gemeenten zelf geen grond hebben en afhankelijk zijn van 

initiatieven heeft dat gevolgen voor de gemeentelijke organisatie. Stedelijke vernieuwing op uitnodiging 

vraagt om een andere relatie tussen gemeente en initiatiefnemer en dus ook tot een ander type 

ambtenaar. Medewerkers van gemeenten zijn vaak gewend aan projectmatige gebiedsontwikkelingen 

waarin ze zelf het voortouw hebben (PBL & UUD, 2012). Frontlijnwerkers zullen op een andere manier 

moeten werken: ‘’oplossingen vereisen vaak een vorm van ‘bending the rules’, dus het bedenken van 

nieuwe wegen in een bureaucratische omgeving of het snel kunnen wegnemen van praktische 

belemmeringen’’ (van Delden, 2011). 

Initiatieven zullen niet altijd makkelijk opkomen, ze moeten actief gestimuleerd worden. Dit vraagt om 

ondernemende, enthousiasmerende en vasthoudende gemeenteambtenaren die partijen weten te 

verbinden. Dit verschilt met de toetsende of ontwikkelende ambtenaar van nu (Buitelaar & van der 

Wouden, 2012). Een probleem ligt in de negatieve beelden die beleidsmakers hebben van burgers en hun 

geloof in de beperkte vaardigheden van burgers. Volgens veel ambtenaren zijn burgers slechts beperkt op 

de hoogte van de taken van publieke organisaties en missen ze de capaciteit om publieke vraagstukken te 

kunnen beoordelen. Bovendien communiceren burgers niet helder en zijn ze teveel op eigenbelang 

gericht. Ook weten beleidsmakers niet altijd raad weten met de actieve burger (Bentayeb & Kalkan, 

2008). Belangrijk is dat er een cultuuromslag nodig is. Gemeenten blijven soms hangen in hun oude rol en 

het bestaande instrumentarium (Fontein e.a., 2012). Als de organisatiecultuur niet in overeenstemming 

wordt gebracht met de structuur en strategie van de organisatie verandert enkel het formele werkproces 

maar zal het informele werkproces hetzelfde blijven (Boonstra e.a., 1989, in Pouwelse, 2007). Volgens 



Hartman en Tops (2005) is er een botsing tussen twee logica’s, namelijk de logica van de lokale situatie en 

de logica van de bureaucratie. De lokale logica vertrekt vanuit de potenties van bewoners en de buurt 

terwijl de bureaucratische logica vanuit de principes en routines van grote organisaties vertrekt die vooraf 

afgesproken doelstellingen willen halen. Planning, beheersing, controle en voorspelbaarheid zijn hierin 

dominant. Politici moeten minder beloven dat zij alles wel oplossen. Hun natuurlijke neiging om voor elk 

probleem een overheidsoplossing te verzinnen werkt enkel verstikkend voor het vermogen tot 

zelforganisatie. Ook burgers moeten minder verwachten dat de overheid alles regelt. ‘’De 

standaardbenadering is dat een probleem in deze maatschappij per definitie een aangelegenheid van de 

overheid is’’ (Schmitz, 2011). Veel gezinnen in achterstandswijken hebben een lange geschiedenis van 

afhankelijkheid van professionele hulpverlening (van Stokkom & Toenders, 2010). De media versterkt dit 

beeld enkel. Politici en ambtenaren moeten meer vertrouwen hebben in de zelfregulerende kracht van de 

samenleving. Volgens Bentayeb & Kalkan is er meer zelforganiserend vermogen in de stad dan vaak wordt 

verondersteld door beleidsmakers.  

FRAMING 

Een andere belangrijke manier om het netwerk te beïnvloeden is ‘framing’. ‘’Framing includes facilitating 

agreement on leadership and administrative roles; helping to establish an identity and culture for the 

network, even if it is temporary or continually changing; and helping to develop a working structure for 

the network’’ (McGuire, 2002, in McGuire, 2006). Bij framing ligt de focus op de organisationele 

structuren, waaronder routines en procedures. Een goede structuur zorgt ervoor dat de interactie tussen 

actoren niet tot conflicten en verdeeldheid leidt (Saz-Carranza, 2012). Een onderdeel hiervan is 

verwachtingsmanagement. Verwachtingsmanagement moet er toe bijdragen dat actoren met dezelfde 

verwachtingen naar problemen gaan kijken en dat netwerkmanagers de verwachtingen van actoren beter 

kunnen sturen. Het heeft hiermee als doel om ambiguïteit tegen te gaan, door inzicht te geven in de 

verschillende frames of reference die actoren hebben. Een mismatch in verwachtingen kan op termijn 

leiden tot minder geloofwaardigheid (van Duivenboden e.a., 2009). Een uitnodigende overheid gaat uit 

van een maatschappij die zelfredzaam is en verantwoordelijkheid neemt. De verschuiving van de macht 

kan leiden tot onduidelijkheid over de verantwoordelijkheden door ambiguïteit en verschillende 

referentiekaders. Burgers brengen aan de ene kant de rol van de overheid terug tot die van facilitator, 

maar wijzen aan de andere kant naar de overheid op het moment dat het misgaat. De verwachtingen over 

de rol van de overheid zijn dus lang niet altijd met elkaar in overeenstemming (WRR, 2012). Verwarring 

over de rol van de overheid kan tot misverstanden en conflicten leiden en kan daarmee ten koste gaan 

van de effectiviteit en efficiëntie van het netwerk en kan het de betrouwbaarheid en legitimiteit van de 

overheid schaden (Klijn & Koppenjan, 2000, in Delissen, 2010). Een duidelijk kaderstelling kan helpen de 

juiste verwachtingen te scheppen.  

2.6.2.2 PROCESMANAGEMENT 

Het tweede type van netwerkmanagement is procesmanagement. Dit houdt zich niet bezig met de 

structuur of samenstelling van het netwerk, maar richt zich op het beïnvloeden van de interacties binnen 

een netwerk. Strategieën van procesmanagement hebben als doel om de interacties tussen de actoren te 

faciliteren. Procesmanagement kan toegepast worden om actoren in een netwerk te mobiliseren en om 

tot overeenstemming te komen over de scope van het netwerk (Agranoff & McGuire, 2001). Een doel is 

scope-optimalisatie, waarin wordt geprobeerd om ruimte, tijd en actoren bij elkaar te brengen. Bij de 

ruimte gaat het om het bij elkaar brengen van lucratieve en minder lucratieve activiteiten. Bij tijd om het 

bepalen van de looptijd en toekomstgerichtheid van het project en bij de actoren om het bij elkaar 

brengen van actoren (SER, 2001). Er worden twee netwerkinstrumenten onderscheiden, namelijk 

mobiliseren en synthesizing. 
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MOBILISEREN  

Het is niet alleen van belang om actoren in een netwerk te activeren, maar ook om er voor te zorgen dat 

zij gebonden blijven aan het netwerk. Mobiliseren draait om het organiseren van commitment en steun 

voor het proces van participanten en stakeholders (McGuire, 2002, p.603). Het draait hier niet alleen om 

de mobilisatie van actoren, maar ook om de mobilisatie van middelen, zoals kennis, geld en materiële 

middelen. Dit is een continu proces. In het geval van initiatieven zou het kunnen gaan om het mobiliseren 

van actoren om het initiatief verder te helpen door het bouwen van coalities of door samenwerking te 

stimuleren (Edelenbos e.a., 2012). Bovendien kan een netwerkmanager helpen bij bureaucratische eisen, 

zoals vergunningen of procedures (Tonkens & Verhoeven, 2010). Ook kan de netwerkmanager iemand 

mobiliseren om een initiatief te ondersteunen, zoals een bouwinspecteur die initiatiefnemers informeert 

waar zij op moeten letten bij een vergunningsaanvraag. Onder mobiliseren kan ook rugdekking door de 

lokale overheid vallen. Deze rugdekking moet de voortgang van het proces verzekeren en er voor zorgen 

dat de initiatiefnemer zich kan focussen op het initiatief. Dit kan de lokale overheid doen door achter het 

initiatief te gaan staan wanneer er negatieve publiciteit is of door het versnellen van procedures (Nicis, 

2010). Daarnaast is aandacht van anderen voor het initiatief van belang. Het gaat dan om media-

aandacht, politieke aandacht en waardering voor het initiatief en de inzet (Nicis, 2010). 

SYNTHESIZING  

Een andere tactiek binnen procesmanagement is ‘synthesizing’. Onder synthesizing wordt de context van 

het netwerk gevormd en het heeft tot doel om te komen tot productieve condities voor het netwerk. Het 

draait om faciliteren en probeert te voorkomen dat er obstakels tot samenwerking in de weg staan 

(Agranoff & McGuire, 2001). Dit kan met behulp van arrangeren, dat zich bezig houdt met het opstellen 

van structuren van consultatie, interactie en overleg (Edelenbos e.a., 2012). Werden bij mobiliseren de 

juiste actoren met elkaar gematcht, bij synthesizing wordt er gestreefd naar een goede samenwerking 

tussen die actoren. Dit betekent dat professionals ‘er zijn’ voor initiatieven; door aanwezig zichtbaar en 

bereikbaar te zijn (van Stokkom & Toenders, 2010), maar ook door aandacht en interesse. Het gaat om 

aandacht vanuit bestuurders, politici en professionals, bijvoorbeeld door aanwezigheid op bijeenkomsten 

of door persoonlijk contact (Nicis, 2010). Zij kunnen onervaren initiatiefnemers helpen in de opstartfase 

en ondersteuning bieden wanneer het initiatief vast dreigt te lopen.  

Daadkracht en een goede stijl van communiceren door professionals bepalen in hoge mate of burgers 

actief worden (van Stokkom & Toenders, 2010). Een professional moet in de ondersteuning van 

initiatieven niet alleen dichtbij zijn. Ook een zekere mate van afstand is gewenst. Het is van belang dat de 

initiatiefnemers aan het roer blijven staan. Het gevaar bestaat dat professionals het initiatief gaan 

overnemen omdat zij door hun expertise het initiatief mogelijk beter en sneller uit kunnen voeren. De 

balans tussen het ondersteunen en overlaten is van belang (Nicis, 2010). Uit onderzoek van Tonkens en 

Verhoeven (2011) kwam naar voren dat professionals twee visies hebben op hoe initiatieven ondersteund 

moeten worden. Er zijn professionals die afstand houden, maar wel praktische tips bieden, bewoners aan 

het denken zetten, initiatiefnemers in contact brengen met andere partijen en hen voorzien van kennis. 

Deze visie richt zich op de eigen verantwoordelijkheid van burgers en geeft ondersteuning die activeert en 

stimuleert om alles zelf te regelen. Het tweede ‘soort’ professional gaat nadrukkelijker een band aan met 

bewoners, probeert samen te bedenken wat het probleem is, hoe een initiatief vormgegeven kan worden 

en tot uitvoering gebracht kan worden. Deze professionals streven naar ‘empowerment’, vanuit de 

veronderstelling dat bewoners niet goed zelf in staat zijn om hun initiatief vorm te geven. Zij gaan meer 

uit van gezamenlijke verantwoordelijkheid in plaats van eigen verantwoordelijkheid van de 

initiatiefnemer. Beide visies blijken ook nodig te zijn, de ene initiatiefnemer doet liever alles zelf en de 

ander heeft meer begeleiding nodig. Wanneer de visie niet overeenkomt met de behoeftes van de 

initiatiefnemer kunnen mismatches ontstaan en leiden tot problemen in de samenwerking (Tonkens & 



Verhoeven, 2011). Een belangrijk element is assistentie of samenwerking van anderen bij initiatieven. Een 

initiatiefnemer kan het vaak niet alleen en daarnaast is het leuk om iets samen te doen (Nicis, 2010). 

Een netwerkmanager moet ook de conflicterende doelen en percepties proberen te vervlechten (Agranoff 

& McGuire, 2001). Doelvervlechting is een strategie waarin de divergerende doelen van verschillende 

actoren gelijktijdig worden nagestreefd. Belangrijk is dat actoren de divergentie in doelen accepteren en 

dat het gezamenlijk behalen van verschillende doelstellingen centraal staat (Koppenjan & Klijn, 2004). Het 

verbinden van initiatieven met elkaar kan gezien worden als doelvervlechting (Tonkens & Verhoeven, 

2010). 

Het laatste onderdeel van synthesizing is het managen van conflicten. Conflicten zijn vaak onontkoombaar 

in planningsprocessen en daarom is het management van conflicten een belangrijk element (Sehested, 

2011; McGuirk, 2001, in Gezelius & Refsgaard, 2007). Het kan gaan om conflicten in belangen, waarden en 

meningen (Bass, 1990, in Folke e.a., 2005). Conflicten kunnen worden opgelost door administratieve 

procedures, de rechtbank of andere arrangementen zoals onderhandeling en bemiddeling (Peltonen & 

Sairinen, 2010). Onderhandeling en bemiddeling met behulp van een derde partij, zoals een 

netwerkmanager, lijkt voor stedelijke vernieuwing op uitnodiging het meest geschikt. Administratieve 

procedures en de rechtbank belemmeren namelijk juist de beoogde flexibiliteit uit het proces. Een betere 

manier is volgens Forester (in Healey, 1996, p. 220) om participanten te stimuleren in overleg tot 

oplossingen te komen. Onderhandeling en bemiddeling is dan meer geschikt voor stedelijke vernieuwing 

op uitnodiging, doordat de conflicterende partijen direct betrokken zijn en het flexibeler is dan de andere 

twee strategieën (Peltonen & Sairinen, 2010). Conflicten worden opgelost door creatief samenkomen en 

het maken van coalities, waarin interesses van actoren worden samengevoegd tot nieuwe ideeën (Healey, 

1996; Bollens, 2002). Een frontlijnprofessional heeft een belangrijke taak in het wegnemen van conflicten 

(van Delden, 2011). Dit zal echter minder goed werken wanneer er sprake is van een groot 

machtsverschil, bij een kleine ruimte in potentiële overeenkomsten, wanneer partijen niet willen 

participeren of als er geen druk is (Peltonen & Sairinen, 2010). 

2.6.3 SAMENVATTEND 

Ter activering en ondersteuning van initiatieven zal een zekere mate van netwerkmanagement gewenst 

zijn. Netwerkmanagement wordt uitgeoefend door een netwerkmanager, dit wordt vaak vervuld door een 

frontlijnprofessional. Netwerkmanagers managen het netwerk en verbinden actoren. Boundary spanners 

zijn netwerkmanagers die de interne wereld van een organisatie met de externe wereld verbinden. Strong 

leaders geven sturing aan beleidsprocessen en kunnen belangrijke beslissingen nemen of forceren. Ten 

slotte sleuren trekkers aan een initiatief. In deze paragraaf zijn twee typen van netwerkmanagement 

onderscheiden, namelijk procesontwerp en procesmanagement. Procesontwerp richt zich op de 

beïnvloeding van de structuur waarin het netwerk zich bevindt en procesmanagement richt zich op de 

beïnvloeding van de interacties binnen een netwerk. Per type netwerkmanagement zijn vervolgens 

verschillende netwerkinstrumenten te onderscheiden, tabel 2 geeft hier een overzicht van.  
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TABEL 2: INSTRUMENTEN NETWERKMANAGEMENT 

Type netwerk-
management 

Instrumenten netwerk-
management 

Typering 

Procesontwerp Activeren Het activeren van actoren tot het doen van initiatieven 
met behulp van campagnes en professionals, een 
gedeelde visie of urgentie 

Formele regels Bieden van flexibiliteit in bestemmingsplannen, 
vergunningen en procedures, ontkokering 

Informele regels Andere cultuur en mentaliteit professionals en 
vertrouwen richting initiatiefnemers 

Framing De organisationele structuur en rolverdeling in het 
netwerk duidelijk maken, verwachtingsmanagement en 
kaders geven 

Procesmanagement Mobiliseren Initiatiefnemers verbinden met actoren die het initiatief 
verder kunnen helpen of met andere initiatieven, 
mobiliseren van geld, kennis, media- en politieke 
aandacht en materiële middelen, rugdekking door lokale 
overheid 

Synthesizing Bereikbaarheid en zichtbaarheid professionals en 
persoonlijke betrokkenheid, doelvervlechting en 
conflictmanagement 

2.7 PADAFHANKELIJKHEID 

In het theoretisch kader zijn enkele grote veranderingen beschreven, zoals de verschuiving van 

government naar governance en de voor stedelijke vernieuwing op uitnodiging belangrijke opkomst van 

zelforganisatie. Er kan echter niet verwacht worden dat dergelijke veranderingen direct worden ingebed in 

instituties en het beleidsmaken. Zo liet Lindblom zien dat beleidsverandering vaak incrementeel verloopt. 

De vraag is of stedelijke vernieuwing op uitnodiging daadwerkelijk een macro-beleidsraam kan openen. Dit 

kan wordt verklaard door padafhankelijkheid. ‘’Path dependence emphasises the importance of 

‘contingent’ events that may initiate ‘institutional patterns or event chains that have deterministic 

properties’’’ (Mahoney, 2000, geciteerd in Couch e.a., 2011). Padafhankelijkheid benadrukt de 

aanwezigheid van structuren die deterministische eigenschappen hebben. Dit houdt in dat er een bepaalde 

structuur is die niet zomaar verandert.  

Ook stedelijke vernieuwing heeft te maken met padafhankelijkheid. Volgens Marshall (2005, geciteerd in 

Couch e.a., 2011) hebben stedelijke vernieuwingsprocessen zich ontwikkeld volgens padafhankelijke 

institutionele normen en prioriteiten die door de overheid zijn gesteld. Hoewel er door het gebrek aan 

geld wel gesproken kan worden van een crisis binnen de stedelijke vernieuwing, zal een crisis niet direct 

leiden tot veranderingen. Padafhankelijkheid stopt namelijk niet direct op het moment dat een crisis zich 

manifesteert, ook al helpt het wel de institutionele starheid te bevrijden (Alink e.a., 2001). Het is dus nog 

de vraag of de grootschalige hervorming van stedelijke vernieuwing op uitnodiging snel zal optreden of 

dat het meer incrementeel zal verlopen. Voor stedelijke vernieuwing op uitnodiging heeft dit enkele 

belangrijke gevolgen. Padafhankelijkheid maakt duidelijk dat wat stedelijke vernieuwing op uitnodiging 

beoogt te bereiken, zoals initiatieven vanuit de maatschappij en een terugtredende overheid, niet van de 

één op de andere dag te bereiken is. Het aantal initiatieven dat vanuit de maatschappij komt is nog niet 

erg groot. Dit komt voor een deel doordat burgers nog te veel steunen op de overheid en niet het idee 

hebben dat hun initiatieven kans hebben van slagen (van Assche en Leinfelder, 2008). Bewoners vinden 

bijvoorbeeld dat het een ‘probleem van de overheid’ is. Er is vaak een moeizame relatie tussen 

gemeenten en bewoners vanuit het verleden met wederzijdse verwachtingen en onduidelijkheid over wie 



nu daadwerkelijk probleemeigenaar is (Fontein e.a., 2012). Hier komt nog een praktische aanvulling bij. Zo 

zijn er op dit moment al veel stedelijke vernieuwingsprojecten terecht gekomen ‘to a point of no return’. 

Het plan is uitgewerkt en de afspraken zijn gemaakt. Hier kan niet van verwacht worden dat de gemaakte 

plannen en afspraken worden opengebroken. 

Burgers komen wel steeds vaker met initiatieven maar beleidsmakers reageren daar niet altijd goed op 

omdat dit botst met hun ‘normale’ beleid (WRR, 2012). Overheden houden nog vaak vast aan hun 

traditionele rolverdeling en hebben weinig vertrouwen in burgers. Om stedelijke vernieuwing op 

uitnodiging te laten slagen zal er dus ook een cultuuromslag nodig zijn binnen de overheden. Of deze 

cultuuromslag plaats vindt heeft te maken met het verschijnsel autopoiesis, wat inhoudt dat operaties 

van een systeem voortvloeien uit een structuur die is opgebouwd uit voorgaande operaties. Systemen 

kunnen relatief gesloten zijn, die zich aanpassen zolang het ‘zelfreferentiële mechanisme’ niet wordt 

aangetast (Boutellier, 2011). Dit betekent dat de grenzen nog steeds worden bepaald door de overheid, 

om hiermee controle en sturingsmogelijkheden te behouden (Teisman e.a., 2009). Veel managers zien dit 

als een aantrekkelijke optie. Maar een dergelijke conservatie houding van de overheid zal ook een 

conservatie houding van andere actoren uitlokken (Teisman e.a., 2009). Vertaald naar stedelijke 

vernieuwing op uitnodiging betekent dit dat een cultuuromslag in de maatschappij, waarbij de 

maatschappij meer initiatief gaat nemen, enkel plaats zal vinden wanneer er ook een cultuuromslag 

plaatsvindt in de instituties, die meer macht uit handen durven te geven.  

2.8 CONCLUSIE 

In dit hoofdstuk is ingegaan op de onderliggende theorie van stedelijke vernieuwing op uitnodiging. Met 

deze theorie is antwoord gegeven op de eerste vier deelvragen. Deze worden in deze conclusie 

beantwoord. Na het beantwoorden van de deelvragen wordt het conceptueel model gepresenteerd.  

Het beleid ten aanzien van stedelijke vernieuwing heeft zich vanaf de jaren vijftig sterk ontwikkeld. Het 

verschoof van een nadruk op wederopbouw en het oplossen van de woningnood sterk gestuurd door het 

rijk naar een wijkaanpak gericht op de heterogeniteit van wijken en de sociale mix. Nu is de stedelijke 

vernieuwing voor een groot deel stilgevallen. Het ISV eindigt in 2014, partijen hebben niet genoeg 

investeringsvermogen meer en daarnaast lijkt de aandacht voor stedelijke vernieuwing onder het huidige 

kabinet verslapt. Dit terwijl er nog steeds een noodzaak blijft voor stedelijke vernieuwing. Daarnaast heeft 

nog een andere ontwikkeling invloed op het ontstaan van een nieuwe visie op stedelijke vernieuwing. 

Gaandeweg de ontwikkeling van het beleid van stedelijke vernieuwing hebben nationale overheden hun 

dominante positie verloren. Niet-publieke partijen zijn betrokken geraakt bij de stedelijke vernieuwing en 

dit betekent ook dat de overheid steeds vaker beleid moet maken in interactie met andere actoren. Tot 

nu toe kwam hier in de praktijk echter nog weinig van terecht door scheve machtsposities en het 

vasthouden van de overheid aan een hiërarchische bestuursstijl.  

Al deze factoren leiden tot complexiteit binnen de stedelijke vernieuwing, wat meer dan eens leidt tot 

vastlopende vernieuwingsprojecten. Op dit moment proberen beleidsmakers vat te krijgen op de 

complexiteit door projecten vast te leggen in uitvoeringscontracten en prestatieafspraken, wat leidt tot 

starre plannen die in de uitvoeringsfase al verouderd zijn. Stedelijke vernieuwing op uitnodiging richt zich 

meer op een adaptieve omgang met complexiteit. Voor stedelijke vernieuwing betekent dit dat er geen 

sprake is van een eenmalige grootschalige stedelijk vernieuwingsproject, maar van een constante 

vernieuwing door (kleinschalige) initiatieven. Binnen deze geleidelijke vorm van ontwikkelen krijgen 

burgers, ondernemers en organisaties de mogelijkheid om hun eigen omgeving vorm te geven. Niet via 

het traditionele interactief beleid, omdat dit vaak leidt tot uitsluiting en het een draagvlakmachine is voor 
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beslissingen die al zijn genomen. De overheid nodigt partijen uit om initiatieven te doen, welke voor een 

deel ook onafhankelijk van overheidsbemoeienis ontstaan. Tabel 3 geeft een vergelijking weer van 

stedelijke vernieuwing en stedelijke vernieuwing op uitnodiging. 

TABEL 3: VERSCHILLEN TUSSEN STEDELIJKE VERNIEUWING EN STEDELIJKE VERNIEUWING OP UITNODIGING 

Stedelijke vernieuwing Stedelijke vernieuwing op uitnodiging 

Stedelijke vernieuwing heeft een vastomlijnd proces 
met duidelijk begin en einde (blauwdruk) 

De vernieuwing verloopt organisch en heeft daarmee 
een open einde 

Stedelijke vernieuwing is een eenmalige 
grootschalig project met een lange doorlooptijd 

Vernieuwing van de wijk is constant en gespreid met 
verschillende initiatieven en projecten 

Woningcorporaties en gemeenten zijn de 
belangrijkste spelers 

Burgers, ondernemers en organisaties zijn de nieuwe 
spelers 

Gemeente is sturend, actief en soms risicodragend Gemeente heeft een stimulerende, faciliterende en 
afstemmende rol 

Stedelijke vernieuwing werkt toe naar de 
‘gemiddelde’ wijk 

Kijken naar de krachten van de wijk 

Burgerparticipatie Overheidsparticipatie 

 

Het vermogen om initiatief te nemen is afhankelijk van de capaciteit van de samenleving om zich te 

organiseren waarbij een sterk ontwikkelde civiele maatschappij nodig is. Het zelforganiserend vermogen 

is daarmee afhankelijk van de potenties van actoren en gebieden. Achterstandswijken worden echter niet 

gekenmerkt door hoge potenties van actoren en het gebied zelf. Een slechte potentie van een wijk kan 

van negatieve invloed zijn op het zelforganiserend vermogen, zoals een slechte reputatie of ligging. 

Doordat de focus komt te liggen op wat de burger wil en niet op wat de overheid wil kan stedelijke 

vernieuwing op uitnodiging gezien worden als een verschuiving van burgerparticipatie naar 

overheidsparticipatie. De sturende rol die de gemeente tot nu toe binnen de stedelijke vernieuwing had 

maakt plaats voor een meer faciliterende, stimulerende, adaptieve en uitnodigende rol. De frontlijn van 

de gemeente wordt onder stedelijke vernieuwing op uitnodiging belangrijker omdat zij in direct contact 

staan met het publiek/de bewoners. Bij frontlijnsturing staat de gemeente in direct contact met 

initiatieven waarbij zij afhankelijk van de situatie ondersteuning bieden. Dit betekent niet dat enkel de 

frontlijn belangrijk is, ook de backoffice is belangrijk. De frontlijn moet namelijk in het bredere kader van 

de beleidssturing zijn ingebed wil het hele proces goed verlopen. Beleidssturing richt zich meer op sturing, 

controle en verantwoording. De nadruk op de frontlijn van de gemeente betekent een cultuuromslag naar 

een adaptieve gemeentelijke organisatie. Het vraagt om een gemeente die zelf met kennis, kunde en 

regels bijdraagt aan het faciliteren van initiatieven en die de institutionele randvoorwaarden schept 

waardoor een klimaat ontstaat waarin burgers, organisaties en ondernemers initiatieven kunnen starten. 

De precieze rol zal echter afhangen van het zelforganiserend vermogen in een gebied. Zo kan de 

gemeente in een hoog potentiegebied een meer afwachtende en inviterende houding aannemen terwijl 

zij in een laag potentiegebied actiever op moeten treden.  

Een sterkere oriëntatie op de frontlijn zal ook een ander takenpakket betekenen voor de gemeente. Er zal 

netwerkmanagement nodig zijn. Actoren kunnen verschillende rollen spelen bij netwerkmanagement, 

namelijk netwerkmanager, boundary spanner, trekker of strong leader. Netwerkmanagers brengen 

actoren bij elkaar en begeleiden interacties tussen actoren. Boundary spanners bevinden zich op een 

tussenfunctie en verbinden de externe wereld met de interne wereld, maar verbinden ook actoren binnen 

de interne wereld van een organisatie. Trekkers zijn actieve burgers die willen sleuren aan initiatieven. 

Ten slotte geven strong leaders sturing aan processen en kunnen belangrijke beslissingen nemen en 

forceren. Er kunnen twee typen netwerkmanagement worden onderscheiden, namelijk procesontwerp en 

procesmanagement. Procesontwerp is gericht op de structuur en samenstelling van het netwerk terwijl 



procesmanagement gericht is op het faciliteren van interacties binnen een netwerk. De instrumenten van 

netwerkmanagement zijn in tabel 4 weergegeven.  

TABEL 4: INSTRUMENTEN VAN NETWERKMANAGEMENT 

Netwerkinstrumenten   Aspecten van de instrumenten 

Activeren  Verbondenheid met de buurt 
 Gevoel van urgentie 
 Potentie van actoren 
 Gevoel van verantwoordelijkheid problematiek 

Formele regels  Flexibiliteit in bestemmingsplannen en procedures 
 Ontkokering  

Informele regels  Mentaliteit en cultuur professionals 
 Vertrouwen in initiatiefnemers 

Framing  Verwachtingsmanagement door kaders en 
randvoorwaarden 

Mobiliseren  Het mobiliseren van actoren en middelen 
 Ondersteuning door professionals met kennis en tijd 
 Rugdekking van de lokale overheid 

Synthesizing  Bereikbaarheid van professionals 
 Afstand van de professional tot het initiatief 
 Doelvervlechting 
 Conflictmanagement 
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2.8.1 CONCEPTUEEL MODEL 

Aan de hand van het theoretisch kader dat in dit hoofdstuk uiteen is gezet kan een conceptueel opgesteld 

worden, zie figuur 2. Dit model geeft schematisch weer hoe de werkelijkheid van de stedelijke 

vernieuwing op uitnodiging er volgens het theoretisch kader uit zou moeten zien en welke factoren 

stedelijke vernieuwing op uitnodiging beïnvloeden. De ‘wereld’ van de stedelijke vernieuwing wordt in 

eerste instantie beïnvloedt door complexiteit. Deze complexiteit heeft geleid tot de opkomst van 

zelforganisatie. De potenties van actoren en gebieden zijn van invloed op de mogelijkheid tot 

zelforganisatie. Zelforganisatie beïnvloedt de gemeentelijke rol en organisatie wat betreft stedelijke 

vernieuwing. Gemeenten maken vaker gebruik van netwerkmanagement waarmee ze invloed uit kunnen 

oefenen op bottom-up initiatieven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUUR 2: CONCEPTUEEL MODEL VOOR HET ONDERZOEK 
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3 ONDERZOEKSOPZET 
Het doel van dit onderzoek is om een antwoord te geven op de hoofdvraag: 

In hoeverre zijn achterstandswijken geschikt voor een bottom-up benadering in de stedelijke 

vernieuwing, in hoeverre biedt het een oplossing voor de vastlopende stedelijke vernieuwing en 

hoe ziet het proces van een bottom-up initiatief eruit?  

In het theoretisch kader is de wetenschappelijke basis voor het onderzoek uiteengezet. Hierin is de 

opkomst van stedelijke vernieuwing op uitnodiging verklaard, is beschreven wat een bottom-up 

benadering betekent voor de rol van de gemeente en is ingegaan op theorie over netwerkmanagement 

en de weerslag hiervan op zelforganisatie. Ten slotte zijn de factoren die van invloed zijn op het proces 

van een bottom-up initiatief geïdentificeerd.  

Het onderzoek maakt een empirische analyse van bottom-up processen en de toepasbaarheid hiervan in 

stedelijke vernieuwing. Eerst wordt stilgestaan bij de methodologie van het onderzoek. Wetenschappers 

zijn altijd gebonden aan methoden en technieken van onderzoek. Dit hoofdstuk zal dan ook inzicht geven 

in hoe het onderzoek is opgezet en welke methoden en technieken worden gebruikt.  

3.1 KWALITATIEF ONDERZOEK 

Dit onderzoek is kwalitatief van aard. Bij een kwalitatief onderzoek ligt de nadruk op woorden in plaats 

van op cijfers. Er is gekozen voor een kwalitatief onderzoek omdat het de mogelijkheid biedt tot 

verkenning van een onderzoeksveld (Boeije e.a., 2009), wat in het geval van het nieuwe concept stedelijke 

vernieuwing op uitnodiging een goede match is. Kenmerkend voor kwalitatief onderzoek is dat het een 

flexibele methode is, waarmee gereageerd kan worden op relevante veranderingen en gebeurtenissen in 

het veld gedurende het onderzoek. Er is sprake van een spanningsveld tussen het opstellen van een 

onderzoeksontwerp en de flexibiliteit van het onderzoek (Boeije e.a., 2009). Een belangrijk nadeel van 

kwalitatief onderzoek is dat de resultaten niet te generaliseren zijn naar andere situaties vanwege de 

context specifieke situatie van de cases. Het kan blijken dat de gekozen onderzoeksvragen minder goed 

aansluiten bij de data, het is dan ook mogelijk dat de probleemstelling enigszins aangepast wordt. Er is in 

dit onderzoek sprake van een deductieve aanpak, omdat het theoretisch kader en de onderzoeksvragen 

het onderzoek structureren en dit vervolgens in de empirie wordt onderzocht. 

Er zijn meerdere manieren om een kwalitatief onderzoek uit te voeren, in dit onderzoek is een tweedeling 

aanwezig in de onderzoeksmethoden. Het eerste deel van de empirische analyse is exploratief en het 

tweede deel descriptief. Bij exploratief onderzoek ligt de nadruk op het genereren van vermoedens en het 

inzicht krijgen in mogelijke samenhangen. Het doel van een descriptief onderzoek is om een situatie of 

een gebeurtenis nauwkeurig in kaart te brengen. 

3.1.1 EXPLORATIEF ONDERZOEK 

De reden voor een exploratief onderzoek is dat er weinig onderzoek is over de geschiktheid van een 

bottom-up aanpak in achterstandswijken (zie van Ankeren e.a., 2010 of Tonkens en Verhoeven, 2011 voor 

onderzoeken naar bottom-up initiatieven in de wijkaanpak). Het doel van het exploratieve gedeelte van 

het onderzoek is drieledig, ten eerste om te onderzoeken op wat voor soort opgaven bottom-up 

initiatieven zich richten. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in hoeverre bottom-up initiatieven 

geschikt zijn voor de opgaven die in wijken kunnen spelen. De informatie wordt verkregen met een 

quickscan. Het tweede doel is om inzicht te krijgen in hoe corporate actors in de stedelijke vernieuwing of 

bottom-up ontwikkeling aankijken tegen een dergelijke werkwijze in de stedelijke vernieuwing, met 



nadruk op de geschiktheid van zelforganisatie in achterstandswijken. Het derde stadium van het 

exploratieve onderzoek gaat in op de perceptie van corporate actors over de rol van de gemeente onder 

stedelijke vernieuwing op uitnodiging. Deze informatie wordt verkregen met semi-gestructureerde 

interviews.  

3.1.2 DESCRIPTIEF ONDERZOEK 

In de originele opzet van het descriptieve deel van het onderzoek zouden wijken als cases meegenomen 

worden, aangezien stedelijke vernieuwing ook gericht is op wijken. Maar doordat het onderwerp zich nog 

in een vroeg stadium bevindt waren er geen wijken te vinden waar aan stedelijke vernieuwing op 

uitnodiging werd ‘gedaan’. Er is daarom gekozen om individuele initiatieven te onderzoeken en geen 

wijken.  

Het descriptieve deel van het onderzoek is een meervoudige cross-sectionele casestudie waarbij 4 cases 

onderzocht worden op één tijdstip. Tijdens het onderzoek wordt nagegaan wat er in de cases is gebeurd 

vanaf het moment dat het initiatief is opgezet. Door op 4 cases in te zoomen wordt de diepte opgezocht 

en niet de breedte, waardoor dieper ingegaan kan worden op het proces en de succes- en faalfactoren die 

aanwezig zijn. Voor de selectie van de cases zijn enkele criteria opgesteld waaraan het initiatief moet 

voldoen. Gezocht is naar 1) bottom-up projecten, al dan niet op uitnodiging van een andere partij, 2) 

gericht op fysieke projecten die 3) zich bevinden in woonwijken met meer dan 50% sociale woningbouw 

of die komen vanuit bewoners van sociale huurwoningen 4) uiteraard is er ook geselecteerd op cases 

waarbij de betrokken actoren mee willen werken. In hoofdstuk 4 is een quickscan gemaakt van 

initiatieven die aan deze criteria voldoen. De initiatieven die in deze quickscan geïdentificeerd zijn voldoen 

al aan de eisen die eerder zijn opgesteld. De selectie van de cases is in overleg met begeleiders gemaakt 

en daarnaast afhankelijk van de medewerking van de betreffende initiatiefnemers en betrokkenen. De 

onderzochte initiatieven zijn niet grootschalig van aard, omdat deze niet gevonden zijn. Dit geeft de 

kleinschaligheid van huidige bottom-up initiatieven weer.  

Dit onderzoek is exploratief van aard, er zal daarom niet ingezoomd worden op een bepaald type 

initiatief. Dit onderzoek gaat in op de succes- en faalfactoren die bij initiatieven op kunnen treden en 

doordat de breedte wordt opgezocht in de keuze van initiatieven kan hier een overzicht van worden 

gegeven. Het is bijvoorbeeld minder interessant om enkel tuin- of parkprojecten te onderzoeken, juist ook 

omdat stedelijke vernieuwing zeer breed is. De initiatieven die zijn onderzocht zijn de volgende: 

3.1.3 STRANDPARK COOLHAVENEILAND 

Het initiatief bevindt zich in de wijk Delfshaven in Rotterdam. De wijk Delfshaven bestond in 2007 voor 

twee derde van het woningaanbod uit sociale huurwoningen1. Met het uitstellen van de bouw van een 

woontoren in Rotterdam Coolhaveneiland bleef er een braakliggend terrein liggen. Drie zelfstandige 

ondernemers (waarvan twee bewoners) hebben het initiatief genomen om het braakliggende terrein om 

te vormen tot een strandpark inclusief programmering.  

3.1.4 BALKONMETAMORFOSE 

De ‘oerlelijke’ balkons waren al lange tijd een doorn in het oog van de bewoners van een sociaal 

huurwoningcomplex in de Binnenstad West in Gouda. Toen het wijkteam een prijsvraag uitschreef namen 

bewoners het initiatief om de balkons te transformeren. Met behulp van de woningcorporatie zijn de 

balkons vernieuwd. 

                                                             
1
 http://www.rotterdam.nl/COS/publicaties/Vanaf%202005/07-

2746_2.Delfshaven%20in%20beeld%202007.pdf 
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3.1.5 WIJKCENTRUM HET KLOKHUIS 

Het Klokhuis bevindt zich in de wijk Randenbroek-Schuilenburg. De wijk Randenbroek-Schuilenburg 

bestaat voor een groot deel uit (sociale) huurwoningen. In 2011 Randenbroek is 52% van het 

woningaanbod sociale huurwoningen en in Schuilenburg is 43% van het woningaanbod sociale 

huurwoningen2. De gemeente Amersfoort heeft door bezuinigingen besloten vijf wijkcentra te sluiten. 

Deze wijkcentra zouden wanneer deze geen invulling zouden krijgen vanuit andere partijen gesloopt 

worden. Bewoners van de wijk Randenbroek-Schuilenburg wilden dit voor zijn en hebben daarom het 

initiatief genomen om de exploitatie van het Wijkcentrum het Klokhuis over te nemen.  

3.1.6 HEESTERVELD  

Heesterveld ligt in de H-buurt van de Bijlmer. De wijk Bijlmer bestond in 2009 voor 70% van het 

woningaanbod uit sociale huurwoningen 3 . Heesterveld is een woningcomplex in eigendom van 

woningcorporatie Ymere. De crisis belemmerde de herontwikkeling van Heesterveld waardoor Ymere in 

2009 aan Eva de Klerk heeft gevraagd een project voor de tussentijd vorm te geven. Met een team is 

Heesterveld getransformeerd tot een cultureel woonwerkgebouw. 

3.1.7 VERGELIJKING VAN DE CASES 

Hoewel de cases allen een fysieke component hebben zijn zij ook zeer verschillend. In tabel 5 zijn de 

kenmerken van de cases beschreven, zodat ook een vergelijking gemaakt kan worden van de cases. 

Gekeken wordt naar de mate waarin de rol van de institutionele partijen verschild per type initiatief, door 

wie het initiatief wordt genomen en de succes- en faalfactoren die bij een bepaald type initiatief 

voortkomen en of hier ook overeenkomsten in zijn. 

TABEL 5: CASES EN KENMERKEN 

Casus Type Initiatiefnemer Ondersteuning 

Strandpark Coolhaven Openbare ruimte Zelfstandige ondernemers (deel)Gemeente 

Balkonmetamorfose Woningverbetering Bewoners Woningcorporatie 

Wijkcentrum het Klokhuis Herontwikkeling Bewoners Gemeente 

Heesterveld Herontwikkeling Zelfstandige ondernemers Woningcorporatie 

 

In de tabel is te zien dat er meerdere verschillen zijn waarop vervolgens ook vergeleken kan worden. Er 

zijn verschillen in het type initiatief, er zijn initiatieven in de openbare ruimte, woningverbetering en 

herontwikkeling. Daarnaast zijn er verschillende initiatiefnemers, namelijk zelfstandige ondernemers en 

bewoners. Ten slotte is er ook een verschil in welke partij het initiatief heeft begeleid, zo is bij twee 

initiatieven de gemeente betrokken en bij de andere twee initiatieven de woningcorporatie. 

3.2 DATAVERZAMELING 

Kenmerkend voor een kwalitatieve studie is de afwisseling tussen dataverzameling en data-analyse. De 

verzamelde gegevens worden geanalyseerd waar vervolgens op wordt gereflecteerd (Boeije e.a., 2009). 

Op basis van de uitkomst zal besloten worden van wie en waar de volgende gegevens zullen worden 

verzameld. Er wordt gestopt met dataverzameling wanneer het punt is bereikt van ‘theoretical 

saturation’, wat betekent dat uit de analyse van nieuwe gevallen geen nieuwe informatie meer te halen is. 

Stedelijke vernieuwing op uitnodiging is nog een nieuw concept. Dit betekent voor dit onderzoek dat er 

                                                             
2  
http://www.amersfoort.nl/docs/Nieuwe_structuur/_wonen_wijken/_wijken/Randenbroek_Schuilenburg/wijka
tlas_2012_nieuw_rand_schuil.pdf 
3 Bijlmermonitor 2010, www.vernieuwdebijlmer.nl 



met enkele tekortkomingen gewerkt moet worden. Zo zijn er momenteel nog geen woonwijken waar 

expliciet aan stedelijke vernieuwing op uitnodiging wordt ‘gedaan’. Hierdoor zal geroeid worden met de 

riemen die er zijn, maar dit is nu eenmaal een tekortkoming van een exploratief onderzoek. Om hier mee 

om te gaan zal het empirische gedeelte van het onderzoek in meerdere stappen verdeeld worden, zie 

tabel 6. De verschillende stappen moeten leiden tot de oplossing van de verschillende deelvragen. 

TABEL 6: OVERZICHT VAN DATAVERZAMELINGSMETHODEN 

Onderzoeksmethode Object van de onderzoeksmethode Wat wordt er onderzocht? 

Bijeenkomsten  Corporate actors Verkenning van de praktijk, luisteren naar 
hoe men in de praktijk tegen stedelijke 
vernieuwing op uitnodiging aankijkt 

Quickscan Bottom-up initiatieven  Wat voor soort initiatieven worden er op 
het fysieke vlak genomen? 

Interviews Corporate actors Zijn achterstandswijken geschikt voor 
stedelijke vernieuwing op uitnodiging? 
Wat is de rol van de gemeente onder een 
bottom-up benadering? 

Initiatieven Hoe komt het initiatief tot stand en wat is 
de rol van de gemeente bij het initiatief, 
komt de rol overeen met wat 
initiatiefnemers willen? 

Documentanalyse Initiatieven Relevante informatie over de casussen 

 

3.2.1 BIJEENKOMSTEN  

Op de bijeenkomsten werden verschillende presentaties gegeven, zijn projecten bezocht en is er met 

zowel deelnemers als de sprekers gesproken. Het bijwonen van de bijeenkomsten gaf richting aan het 

onderzoek en hier is het eerste inzicht verkregen in stedelijke vernieuwing op uitnodiging en de 

vraagstukken die spelen. De eerste bijeenkomst werd georganiseerd door Kei-centrum en Nicis Institute 

en gaf de aftrap voor stedelijke vernieuwing op uitnodiging. Stedelijke vernieuwing werd hier 

gepresenteerd en er werden verschillende projecten bezocht. Daarnaast is de werksessie organische 

stedelijke ontwikkeling bezocht die georganiseerd werd door Nirov, Urhahn Urban Design, Planbureau 

voor de Leefomgeving en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Deze werksessie in Amstel III was 

niet direct gericht op stedelijke vernieuwing op uitnodiging maar had er wel veel raakvlakken mee 

doordat ook daar de herontwikkeling geënt was op initiatieven uit de partijen in het gebied.  

3.2.2 QUICKSCAN 

Ten aanzien van de selectie van de casussen is er eerst een quickscan gemaakt om initiatieven in kaart te 

brengen. Dit heeft als doel om in kaart te brengen welke initiatieven er genomen zijn zodat uit de 

quickscan enerzijds een selectie gemaakt kan worden om te onderzoeken, maar ook om te kijken naar 

kenmerken van deze fysieke initiatieven. De selectiecriteria staan in paragraaf 3.1.1. De quickscan is 

gedaan door een zoektocht op internet 4 . Hierbij is gezocht op termen als ‘burgerinitiatief’, 

‘bewonersinitiatief’, ‘wijkaanpak bewonersinitiatieven’, ‘bottom-up stedenbouw’ en ‘bottom-up 

                                                             
4 Voorbeelden van websites en rapporten waar initiatieven zijn gevonden: 

Inbo (2012) Bottom up! Op reis langs initiatieven van onderop voor De Wierden 

http://www.communityloversguide.org/ 

http://bottomuparcam.blogspot.nl/ 
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initiatief’, bovendien is er gezocht op gemeentelijke websites van Den Haag, Rotterdam, Utrecht en 

Amsterdam. Daarnaast is contact gezocht met personen die in de praktijk bezig zijn met dergelijke 

initiatieven. Bovendien zijn er professionele netwerken benaderd gericht op herontwikkeling en bottom-

up initiatieven. Een nadeel van deze selectiemethode is dat de goede voorbeelden van initiatieven beter 

te vinden zullen zijn dan initiatieven die minder goed zijn verlopen.  

3.2.3 INTERVIEWS 

De derde techniek van dataverzameling zijn interviews. In interviews stelt de interviewer vragen naar 

gedragingen, opvattingen, houdingen en ervaringen ten aanzien van bepaalde sociale verschijnselen. Hier 

is voor gekozen omdat er relatief veel mensen mee te bereiken zijn, de informatie redelijk snel te 

verkrijgen is en er dieper ingegaan kan worden op bepaalde onderwerpen. Een belangrijk criterium is de 

mate van structurering. In dit onderzoek zal gebruik gemaakt worden van mondelinge semi-

gestructureerde interviews. Hierin ligt de inhoud, manier en volgorde van vragen en de mogelijke 

antwoorden niet of slechts gedeeltelijk van te voren vast (Boeije e.a., 2009). Om de interviews te 

structureren zal gebruik gemaakt worden van een topiclijst waarop de relevante thema’s zijn vermeld. 

Door structuur aan te brengen in de interviews wordt het mogelijk om verschillende casussen te 

vergelijken (Bryman, 2008). De topiclijsten zijn te vinden in bijlage B. De interviewer zal zich aan de 

topiclijst houden maar geeft de geïnterviewde wel de mogelijkheid uit te wijden over voor hen belangrijke 

thema’s. Het is mogelijk dat de topiclijst niet de antwoorden oplevert waar het onderzoek op doelt, het is 

dan ook mogelijk dat de topiclijst gaandeweg het onderzoek wordt aangepast. De keuze voor deelnemers 

zal via purposive sampling plaatsvinden, om er voor te zorgen dat er deelnemers geïnterviewd worden die 

relevant zijn voor het onderzoek (Bryman, 2008).  

Ten eerste zal onderzocht worden in hoeverre stedelijke vernieuwing op uitnodiging kansrijk is in 

achterstandswijken. Dit zal onderzocht worden door corporate actors te interviewen. Hiermee wordt 

bedoeld ‘’a corporate entity which holds rights vested in it by its members (Coleman, 1990, in van 

Marissing, 2008, p. 51). Een persoon wordt als corporate actor gezien wanneer zij betrokken zijn bij 

bottom-up ontwikkeling of stedelijke vernieuwing en het kan gaan om professionals, beleidsmakers en 

andere belanghebbenden. In dit deel wordt ingegaan op de perceptie van corporate actors over hoe 

kansrijk stedelijke vernieuwing op uitnodiging is voor een achterstandswijk. Deze methode wordt 

gehanteerd omdat de perceptie van corporate actors van invloed is op of bottom-up in 

achterstandswijken een kans heeft. Sommige corporate actors hebben beslissingsmacht en wanneer zij 

aangeven dat zij bottom-up niet als kansrijk zien is de kans aanwezig dat zij in de praktijk ook niet acteren 

naar een bottom-up benadering. Een bestuurder die geen kansen ziet in bottom-up ontwikkeling zal er 

waarschijnlijk voor kiezen om zelf te acteren, in plaats van dat aan andere over te laten. De keuze voor 

corporate actors heeft te maken met het exploratieve karakter, doordat deze corporate actor al langer 

bezig zijn met een praktijk verwant aan die van stedelijke vernieuwing op uitnodiging kan verwacht 

worden dat zij kennis hebben over de mogelijkheden en van de rol van de gemeente.  

De tweede stap gaat dieper in op bottom-up initiatieven. Het doel is om vier initiatieven te onderzoeken. 

Het onderzoeken van de initiatieven zal eveneens gebeuren aan de hand van interviews met relevante 

betrokkenen, zoals initiatiefnemers en de gemeente. Door deze initiatieven te onderzoeken zal inzicht 

verkregen worden in het proces van de initiatieven. Er wordt bovendien dieper ingegaan op de mate van 

netwerkmanagement die aanwezig is bij het initiatief en de rollen die verschillende actoren spelen. Ten 

slotte wordt er dieper ingegaan op de succes- en faalfactoren die door de betrokkenen worden ervaren.  

 



3.2.4 DOCUMENTANALYSE 

De documentanalyse heeft tot doel om relevante informatie met betrekking tot het initiatief te 

onderzoeken, het kan gaan om achtergrondinformatie en om plandocumenten. 

3.3 DATAVERWERKING EN ANALYSE 

De mondeling interviews zullen, indien daar toestemming voor wordt gegeven, worden opgenomen. 

Indien het niet wordt toegestaan door de participant zal worden meegeschreven. De opgenomen 

interviews zullen allen uitgetypt worden. Bij de analyse van de interviews wordt er rekening gehouden 

met de subjectiviteit van de participanten en dus naar het perspectief waarmee de participanten naar de 

situatie kijken.  

3.3.1 THEMATISCHE ANALYSE 

De expertinterviews en de interviews van belanghebbenden worden geanalyseerd met behulp van 

‘narrative analysis’. Narrative analysis is ‘’concerned with the search for and analysis of the stories that 

people employ to understand their lives and the world around them’’ (Bryman, 2008, p. 553). De focus ligt 

bij narrative analysis niet op wat er precies is gebeurd maar op de perceptie van mensen over wat er is 

gebeurd (Bryman, 2008). Deze vorm van analyse is hier geschikt omdat het zich niet richt op wat 

corporate actors vinden dat er is gebeurd maar wat hun perceptie is van wat er is gebeurd en staat te 

gebeuren. Er zijn verschillende analysemethoden binnen narrative analysis. In deze analyse wordt gebruik 

gemaakt van ‘thematic analysis’ omdat het gericht is op wat er is gezegd en niet op hoe het is gezegd. Bij 

thematic analysis worden de centrale thema’s en subthema’s daarvan weergegeven in een framework 

(Bryman, 2008). De thema’s en subthema’s zijn gedestilleerd uit de transcripten van de interviews na 

grondig lezen van deze teksten.  

3.3.2 GROUNDED THEORY 

De analyse van de cases gebeurt met behulp van grounded theory. Grounded theory wordt gedefinieerd 

als ‘’theory that was derived from data, systematically gathered and analyzed through the research 

process. In this method, data collection, analysis, and eventual theory stand in close relationship to one 

another (Strauss & Corbin, 1998, in Bryman, 2008, p. 541). Een belangrijke methode in de analyse van 

data onder grounded theory is coding. Er wordt gebruik gemaakt van open coding, waarbij de transcripten 

in stukjes worden gehakt en vervolgens weer gecategoriseerd. De uitkomsten van open coding zullen 

categorieën zijn met bepaalde attributen en kenmerken. Er wordt niet alleen gefocust op wat wel wordt 

gevonden, maar er wordt ook gekeken naar de factoren die in het theoretisch kader wel zijn gevonden en 

die in dit onderzoek niet zijn gevonden.  

3.4 BETROUWBAARHEID EN VALIDITEIT 

De drie belangrijkste criteria in sociaal onderzoek zijn betrouwbaarheid, herhaalbaarheid en validiteit. 

Deze drie criteria zijn echter meer van toepassing op kwantitatief onderzoek dan op kwalitatief onderzoek 

(Bryman, 2008). Om toch een zekere mate van betrouwbaarheid en validiteit na te streven zullen de 

interviews worden opgenomen en uitgetypt zodat andere onderzoekers deze gegevens kunnen valideren. 

Naast betrouwbaarheid is validiteit een belangrijke factor. Interne validiteit betreft een juiste weergave 

van de praktijk en is nagestreefd door de uitwerkingen van de cases terug te koppelen naar de 

participanten om na te gaan of er aan de kant van de onderzoeker geen interpretatiefouten zijn gemaakt. 

Externe validiteit richt zich op de generaliseerbaarheid van het onderzoek. Omdat kwalitatief onderzoek 

context specifiek is levert het spanning op met generaliseerbaarheid. De resultaten zijn gebaseerd op de 

veldsituatie, maar beogen de verschijnselen door integratie en abstractie uit hun specifieke context te 

lichten. Daarnaast kan er gesproken worden over inhoudelijke generalisatie. Zo zullen de uitkomsten van 
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de cases in stedelijke vernieuwing op uitnodiging belangrijke inzichten opleveren voor vergelijkbare 

wijken in Nederland.  

3.5 OPERATIONALISERING 

Operationalisering maakt de te onderzoeken variabelen en theoretische begrippen meetbaar. Het slaat 

hiermee een brug tussen de theorie en de empirie. Eerst worden algemene theoretische begrippen 

geoperationaliseerd, vervolgens worden de begrippen per deelvraag geoperationaliseerd. Het onderzoek 

richt zich op de initiatieven die burgers, ondernemers en organisaties kunnen nemen. Het is daarom 

belangrijk om eerst het begrip initiatief te operationaliseren. Initiatieven kunnen ruimtelijk van aard zijn, 

maar ook economisch of gericht op welzijn. Binnen dit onderzoek zullen ruimtelijke initiatieven centraal 

staan. Het gaat om initiatieven van niet-publieke partijen, dus niet door overheden. Deze initiatieven 

kunnen autonoom ontstaan uit de maatschappij onafhankelijk van overheidsinstanties. Maar de 

initiatieven kunnen ook deels door de overheid zijn ingezet, bijvoorbeeld wanneer de gemeente een stuk 

grond ter beschikking stelt waarop zij partijen uitnodigen hier een initiatief te starten. Dus zelforganisatie 

heeft hier betrekking op het autonoom ontstaan van initiatieven maar ook op uitgenodigde initiatieven. 

Dan nu de deelvragen: 

In hoeverre zien corporate actors bottom-up initiatieven in achterstandswijken als kansrijk 

principe en in hoeverre vormt stedelijke vernieuwing op uitnodiging een oplossing voor de 

vastlopende vernieuwing? 

Zelforganisatie in achterstandswijken wordt als kansrijk gezien wanneer het merendeel van de corporate 

actors aangeeft dat zelforganisatie toepasbaar is in achterstandswijken. Een corporate actor is ‘’a 

corporate entity which holds rights vested in it by its members (Coleman, 1990, in van Marissing, 2008, p. 

51). Het gaat hier om beleidsmakers, professionals en andere belanghebbenden die bij stedelijke 

vernieuwing of een organische/bottom-up ontwikkeling betrokken zijn. De typering van 

achterstandswijken zal de 40 probleemwijken of wijken van Vogelaar volgen.  

Welke rol schrijven corporate actors toe aan de gemeente onder stedelijke vernieuwing op 

uitnodiging? 

Het theoretisch kader beschrijft een andere rol voor de gemeente, minder sturend en meer faciliterend. 

De perceptie van de corporate actors over de rol van de gemeente onder stedelijke vernieuwing op 

uitnodiging staat centraal. De gemeentelijke rol wordt gefilterd uit de uitspraken die de respondenten 

doen over de gemeentelijke rol.  

Welke rollen kunnen betrokken actoren in een bottom-up proces spelen? 

Een actor is een persoon, groep of organisatie die betrokken is bij een initiatief. De rol die een actor kan 

vervullen heeft betrekking op de rol als netwerkmanager, boundary spanner, trekker of strong leader. Dit 

zal er toe leiden dat niet elke actor een rol speelt. Tabel 7 geeft de verschillende rollen weer. 

 

 

  



TABEL 7: OPERATIONALISERING ROLLEN 

Actor Operationalisering 

Netwerkmanager Actor die partijen bij elkaar brengt, het begeleiden van interacties tussen 
actoren, ontwikkelt nieuwe ideeën of inhoud 

Boundary spanner Bevinden zich op de grens van de interne en externe wereld (intern kan 
gaan om gemeente of woningcorporatie), brengen intern actoren samen 
maar brengen ook interne actoren met externe actoren samen 

Trekker Een initiatiefnemer die zich verbindt aan het project en het project 
aanduwen of voorttrekken 

Strong leader Corporate actors die de capaciteit hebben om sturing te geven aan 
beleidsprocessen en om belangrijke beslissingen te nemen en/of te 
forceren 

 

Welke instrumenten van netwerkmanagement worden bij initiatieven toegepast en welke succes- 

en faalfactoren zijn aanwezig? 

Hierin worden de verschillende instrumenten van netwerkmanagement die in het theoretisch kader 

uiteengezet zijn onderzocht, het gaat om activering, formele en informele regels, framing, mobiliseren en 

synthesizing. De operationalisering van netwerkmanagement wordt weergegeven in tabel 8. De succes- 

en faalfactoren hebben betrekking op in hoeverre het netwerkmanagement naar tevredenheid is 

uitgevoerd. 
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TABEL 8: OPERATIONALISERING INSTRUMENTEN NETWERKMANAGEMENT 

Instrument 
netwerk-
management 

Factoren Operationalisering 

Activeren Verbondenheid met de buurt Actoren verbonden met de buurt zijn reeds actieve 
bewoners 

Gevoel van urgentie Wanneer er sprake is van een tijdvak of 
problematiek dat actoren aanzet actie te 
ondernemen 

Potentie van actoren De hoogte van het sociaal kapitaal en het 
organisatietalent van de actoren 

Gevoel van 
verantwoordelijkheid 
problematiek 

De actor die zich verantwoordelijk voelt voor het 
probleem 

Formele regels Flexibiliteit De mate waarin bestemmingsplannen, 
vergunningen en procedures ruimte bieden of star 
zijn en de snelheid van de te doorlopen formele 
regels 

Verkokering Betrokkenheid van veel verschillende afdelingen 
van een initiatief en de samenwerking of het 
gebrek ervan tussen de afdelingen 

Informele regels Mentaliteit en cultuur Ondernemende, enthousiasmerende en 
vasthoudende professionals of professionals die 
zich aan hun toetsende en ontwikkelende rol 
vasthouden 

Vertrouwen in initiatiefnemers Vertrouwen in de capaciteiten van initiatiefnemers 
en de mate waarin vrijheid of controle aanwezig is 

Framing Verwachtingsmanagement Het managen van verwachtingen door de geboden 
ruimte in de gestelde kaders, randvoorwaarden of 
uitgangspunten 

Mobiliseren Mobiliseren actoren Mobiliseren van actoren in de vorm van personen, 
groepen of organisaties 

Mobiliseren middelen Mobiliseren van middelen in de vorm van geld, 
kennis, media- en politieke aandacht en materiële 
middelen. Maar ook in de vorm van rugdekking, 
waarbij de lokale overheid achter het initiatief gaat 
staan of door versnelling van procedures 

Synthesizing Bereikbaarheid professionals Afhankelijk van hoe direct een professional 
bereikbaar is en de zichtbaarheid van de 
professional 

Afstand van professional tot 
initiatief 

De mate waarin professionals het initiatief loslaten 
of overnemen 

Doelvervlechting Het verbinden van doelen en initiatieven 

Conflictmanagement Onderhandeling en bemiddeling bij conflicten 

 

  



 



 
 

4 DE TOEPASBAARHEID VAN ZELFORGANISATIE BINNEN DE STEDELIJKE 

VERNIEUWING 
In dit hoofdstuk wordt onderzocht in hoeverre bottom-up initiatieven toepasbaar zijn binnen de stedelijke 

vernieuwing. Het theoretisch kader beschreef dat zelforganisatie afhankelijk is van een sterk ontwikkelde 

civiele maatschappij. Dit onderzoek zal niet ingaan op of een sterk ontwikkelde civiele maatschappij een 

vereiste is voor zelforganisatie, maar gaat wel in op de perceptie van corporate actors over de mate 

waarin bewoners van een achterstandswijk de capaciteit hebben om initiatieven te nemen. Deze analyse 

zal via twee wegen lopen. Ten eerste is een quickscan gemaakt van bottom-up initiatieven, deze 

initiatieven worden vervolgens onderverdeeld in enkele categorieën. Dit moet leiden tot de eerste 

conclusies ten aanzien van waar fysieke initiatieven zich vooralsnog op richten. Vervolgens wordt 

ingegaan op de geschiktheid van bottom-up initiatieven in de stedelijke vernieuwing van 

achterstandswijken. In het theoretisch kader is een beschrijving gegeven van zelforganisatie en de rol van 

institutionele partijen. De aangehaalde theorie is echter niet gericht op stedelijke vernieuwing en fysieke 

initiatieven. Corporate actors kunnen hier meer inzicht in geven. Corporate actors met verschillende 

achtergronden zijn hiervoor geïnterviewd, vanuit bewoners, gemeenten, adviesbureaus en corporaties 

die vervolgens ook in verschillende lagen van de organisatie werkzaam zijn. Door middel van een 

thematische analyse wordt de visie van corporate actors over bottom-up in achterstandswijken 

geanalyseerd. Daarnaast wordt er door middel van een thematische analyse ingegaan op hoe de 

corporate actors de rol van de gemeente zien bij een bottom-up benadering in de stedelijke vernieuwing. 

Het hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie en aanbevelingen naar aanleiding van de gemaakte 

analyse.  

  



4.1 QUICKSCAN 

Ten aanzien van de selectie van de casussen is er eerst een quickscan gedaan om initiatieven in kaart te 

brengen. Dit heeft als doel om inzicht te krijgen in de kenmerken van fysieke initiatieven. De quickscan is 

geen complete inventarisatie, maar zoals de naam al zegt een snelle inventarisatie van initiatieven. De 

gevonden initiatieven zijn verdeeld over drie categorieën, namelijk initiatieven op het gebied van 

woningverbetering, herontwikkeling en openbare ruimte. Een groot deel van de initiatieven gericht op de 

openbare ruimte zijn gericht op de (her)ontwikkeling van een plein of een tuin of park. De initiatieven 

gericht op de openbare ruimte zijn weergegeven in tabel 9. 

TABEL 9: INITIATIEVEN IN DE OPENBARE RUIMTE 

Initiatief Locatie Initiatiefnemer Doel 

Een Oase van Rust Carnisse Rotterdam Bewoners Binnenterrein wordt 
gemeenschappelijke tuin 

Moestuin 
Sonderbuurstraat 

Amsterdam Osdorp Bewoners Plantsoen vervangen door een 
moestuin 

Moestuin 
Viveportestraat 

Amsterdam 
Reimerswaalbuurt 

Bewoners Moestuin 

Buurttuin 
Afrikanerplein 

Amsterdam Transvaal Bewoners Plein omvormen tot buurttuin 

Nigelleplein Van der Pekbuurt 
Amsterdam 

Bewoners Herinrichting plein 

Dovenetelpleintje Van der Pekbuurt 
Amsterdam 

Bewoners Herinrichting plein 

Pittig gekruid Amsterdam 
Nieuwendam Noord 

Bewoners Plantsoen wordt kruidentuin 

Buurttuintje 
Spreeuwenpark 

Amsterdam Vogelbuurt Bewoners Herinrichting park met kruidentuin 

Strandpark 
Rotterdam 

Coolhaveneiland 
Rotterdam 

Ondernemers Ontwikkeling strandpark, 
evenementen en fysieke ingrepen 

aan de kade 

Schat van 
Schoonderloo 

Coolhaveneiland 
Rotterdam 

Bewoners Braakliggend terrein omvormen 
tot tuin en organiseren activiteiten 

Geitenboerderij 
Ridammerhoeve 

Amsterdamse Bos Agrarische ondernemers Biologische geitenboerderij waar 
mensen werken met een 

zorgvraag 

Moe’stuin Poptahof Delft Bewoners Moestuinen en kindertuinen 
Uit je eigen stad Marconisingel 

Rotterdam 
Ondernemers Verbouwen groente en fruit op 

braakliggende terreinen, 
evenementen en workshops 

De tuin van Jan Amsterdam West Bewoners Ontwikkeling van een tuin 
I can change the 

world with my two 
hands 

Bos en Lommer 
Amsterdam 

Bewoners Braakliggend terrein omvormen 
tot moestuin 

Moestuin aan de 
Maas 

Rotterdam Delfshaven Bewoners Braakliggende grond wordt 
moestuin 

Noorderparkbar Amsterdam Noord Architecten Horeca en ontmoetingsplaats 

Singeldingen Rotterdam Bewoners Ontmoetingsplek door middel van 
een kiosk en evenementen 

Luchtsingel Rotterdam centrum Architecten Tijdelijke voetgangersbrug naar 
aanleiding van een prijsvraag 

Postzegelpark Indische buurt 
Amsterdam 

Bewoners Herinrichting van een park zodat 
het als ontmoetingsplek gaat 

fungeren 

Plein Kroonstraat Utrecht binnenstad Bewoners Herinrichting plein 
Skatebaan Utrecht Noordoost Jonge skaters Renovatie van een skatebaan 
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Opknappen 
binnenterrein 

Rotterdam Noord Bewoners Opknapbeurt van binnenterreinen 
en braakliggend terrein ontwikkeld 

tot voetbalveld 
Groen- en groeiplein 

Agniesebuurt 
Rotterdam Noord Bewoners Groenplein op openbaar 

binnenterrein en activiteiten 

Sticks and stay Rotterdam Noord Bewoners Plantenbakken en zitplekken 
Moerbeiplein Den Haag Segbroek Bewoners Opknappen van een plein en 

nieuwe parkeerplaatsen 
Wilgenhof Utrecht-West Bewoners Gemeenschappelijke moestuin 

 

Zoals te zien is in tabel 10 zijn het aantal initiatieven gericht op de herontwikkeling van een pand al een 

stuk kleiner dan het aantal initiatieven in de openbare ruimte. Deze initiatieven richten zich voornamelijk 

op de herontwikkeling van een pand tot een broedplaats of buurtvoorziening. 

TABEL 10: INITIATIEVEN TEN AANZIEN VAN HERONTWIKKELING VAN EEN PAND 

Initiatief Locatie Initiatiefnemer Doel 

De Machinist Coolhaveneiland 
Rotterdam 

Architect Herontwikkeling monumentaal 
gebouw tot café, werkruimtes, 

zaalverhuur en culturele 
programmering 

Op de Valreep Oostpoort Amsterdam Krakers en bewoners Sociaal-culturele plek en behoud 
van het gebouw 

De Woonkamer van 
Meneer de 

Burgemeester 

Rotterdam Delfshaven Bewoners Voormalig belwinkel wordt 
ontmoetingsplek 

Vechtclub XL Utrecht Overvecht Ondernemers Herontwikkeling 
distributiecentrum tot 

broedplaats 

De Nieuwe Jutter Rivierenwijk Utrecht Bewoners Eigen beheer buurthuis 

Wijkcentrum het 
Klokhuis 

Amersfoort Bewoners Overname wijkcentrum door 
bewonersvereniging 

Heesterveld Amsterdam Zuidoost Zelfstandige 
ondernemers 

Oud complex wordt broedplaats 

 

Ten slotte zijn er nog enkele initiatieven gevonden op het gebied van woningverbetering, deze zijn 

weergegeven in tabel 11.  

TABEL 11: INITIATIEVEN TEN AANZIEN VAN WONINGVERBETERING 

Initiatief Locatie Initiatiefnemer Doel 

Kunstvitrines aan 
de gevel 

Rotterdam Delfshaven Kunstenaar Vitrines in de gevels met kunst 
van bewoners en lokale 

kunstenaars 

Balkonmetamorfose Gouda Bewoners Opknappen van balkons 

 

Er zijn 27 initiatieven gevonden die gericht zijn op de openbare ruimte, 7 gericht op herontwikkeling en 2 

gericht op woningverbetering. Wat direct opvalt is dat het aantal initiatieven gericht op de openbare 

ruimte veruit het grootst is. Het is wellicht te vroeg om hier conclusies aan te verbinden, maar het lijkt er 

op te wijzen dat de opgaven die binnen de stedelijke vernieuwing opgelost kunnen worden met 

initiatieven op dit moment liggen bij initiatieven gericht op de openbare ruimte. Herontwikkeling en het 

opknappen van woningen zal wellicht nog steeds een zaak blijven van investeringen van gemeenten en 

woningcorporaties. Initiatieven ten aanzien van woningverbetering komen nog minder voor, hier kunnen 

meerdere oorzaken voor zijn. Ten eerste zijn veel slechte complexen gesloopt of gerenoveerd tijdens de 



grote vernieuwingsopgave van de laatste decennia. Ten tweede kan het zijn dat de bewoners van 

complexen in achterstandswijken minder waarde hechten aan de kwaliteit van het huis. Ten derde kan 

het zijn dat bewoners het als een taak zien van de woningcorporatie om voor kwalitatief goede huizen te 

zorgen. Ten vierde kan het te maken hebben met dat de eigenaren van de complexen, de 

woningcorporaties, geen zeggenschap willen delen over de besluitvorming over de complexen. 

Het belang van de initiatieven die in de openbare ruimte worden genomen moeten echter niet worden 

onderschat. De VROM-Raad (2009, p.9) dicht de openbare ruimte een belangrijke rol toe: ‘’het fungeert 

als verblijfs- en ontmoetingsplek en creëert zo condities voor het publieke leven, het bepaalt mede hoe de 

leefomgeving wordt beleefd, nodigt uit tot bewegen en draagt zo bij aan de gezondheid van mensen en 

beïnvloedt bovendien de waardeontwikkeling van vastgoed en de economische positie van een gebied’’. 

Een goed leef- en woonklimaat gedijt bij een goede openbare ruimte en een slechte openbare ruimte kan 

op zijn beurt weer leiden tot een negatieve spiraal in de wijk van het leef- en woonklimaat. 

4.2 ZELFORGANISATIE IN ACHTERSTANDSWIJKEN 

In de quickscan kwam naar voren dat er tot op heden voornamelijk bottom-up initiatieven worden 

genomen op het vlak van de openbare ruimte. Het zijn vooral burgers die een tuin of een plein willen 

(her) ontwikkelen in de buurt. Er worden in ieder geval wel initiatieven genomen, maar in hoeverre kan de 

leefbaarheid en vernieuwing van een achterstandswijk afhangen van deze bottom-up initiatieven? 

Hebben bewoners van een achterstandswijk wel de potentie om zelf aan de slag te gaan? Wat betekent 

dat voor de rol van de gemeente? Het kan zijn dat de benadering van stedelijke vernieuwing op 

uitnodiging in theorie interessant is, maar dat corporate actors verwachten dat dit in de praktijk anders 

zal uitpakken. De vraag kan gesteld worden dat wanneer corporate actors stedelijke vernieuwing op 

uitnodiging niet zien als realistisch alternatief voor de huidige stedelijke vernieuwing, of het dan 

überhaupt tot wasdom zal komen. De perceptie van de corporate actors wordt geanalyseerd met behulp 

van een thematische analyse. 

4.2.1 THEMATISCHE ANALYSE BOTTOM-UP INITIATIEVEN IN ACHTERSTANDSWIJKEN 

In bijlage A wordt de thematische analyse van de toepasbaarheid van bottom-up initiatieven in de 

stedelijke vernieuwing weergegeven. Hier is ingegaan op de perceptie van corporate actors over de 

geschiktheid van een bottom-up aanpak in achterstandswijken. Het zijn corporate actors met 

verschillende achtergronden, namelijk personen vanuit gemeenten, woningcorporaties, 

bewonersverenigingen, adviesbureaus of kennisinstellingen. De analyse is onderverdeeld in 2 subthema’s, 

gezamenlijk geven zij de kansrijkheid van bottom-up in achterstandswijken weer. Ten eerste het 

subthema ‘wie is verantwoordelijk voor stedelijke vernieuwing in achterstandswijken’. Hier staat de 

perceptie centraal over wie er verantwoordelijk is voor een goede woon- en leefomgeving in 

achterstandswijken. Het tweede subthema richt zich op hoe corporate actors de potenties van bewoners 

in achterstandswijken inschatten en of bewoners zelf initiatieven zullen en/of kunnen ondernemen. De 

thematische analyse wordt weergegeven in bijlage A. In de tabel wordt per subthema weergegeven wat 

een respondent hierover heeft verteld. 

De vraag is in hoeverre de voortrekkersrol van gemeenten en woningcorporaties in de praktijk komt te 

vervallen. In de thematische analyse komt naar voren dat alle respondenten nog altijd de gemeenten en 

woningcorporaties verantwoordelijk houden voor de stedelijke vernieuwing in achterstandswijken. De 

woningcorporatie blijft een taak houden in het verzorgen van betaalbare huisvesting en de gemeente 

moet ook blijven investeren. Dit geeft dus ook aan dat de algemene perceptie is dat de gemeente of de 

woningcorporatie beslist of er ingegrepen moet worden. Zij bepalen de ondergrens en dus wanneer zij 

moeten ingrijpen. Dit betekent ook dat zij moeten blijven investeren in een tijd waarin weinig geld 
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beschikbaar is. De ISV-gelden worden afgeschaft, overheden moeten sterk bezuinigen en 

woningcorporaties verkeren in zwaar weer, daarnaast is er op het moment ook beperkte politieke 

aandacht voor stedelijke vernieuwing. De vraag blijft hierdoor hoe de vernieuwing dan daadwerkelijk in 

stand kan blijven in achterstandswijken. De perceptie is namelijk niet dat de bewoners zelf de positie van 

de wijk kunnen verbeteren. Op het moment dat de wijk een bepaalde kwaliteit heeft bereikt lijken de 

respondenten pas echt kansen te zien voor bottom-up initiatieven, een respondent verwoordt dit als volgt 

(respondent a, voorzitter bewonersstichting): 

‘’Je moet gewoon met zijn allen kijken hoe houden we dat nou goed, we hebben veel geïnvesteerd 

de afgelopen jaren maar je moet nu wel gaan kijken hoe houden we het allemaal zo en dan op de 

verantwoordelijkheid van mensen refereren maar ook van de deelgemeenten en de corporatie die 

hebben wel degelijk verplichtingen’’. 

De mening over of bewoners van achterstandswijken de potentie hebben om initiatieven te ontplooien 

verschilt. De respondenten geven allen aan dat bewoners wel de capaciteiten hebben om initiatieven te 

ontplooien, maar dat dit wel de actievere bewoners zijn die hoger op de sociale ladder staan (qua 

inkomen of opleidingsniveau). Acht van de respondenten geven aan dat er ook krachtige mensen in een 

achterstandswijk wonen, dus mensen die wel initiatieven kunnen ondernemen. De perceptie die bij deze 

groep leeft is dat de gemeente of woningcorporatie zich moet richten op deze actieve groep. Drie van de 

respondenten geven aan dat er in achterstandswijken niet van bottom-up initiatieven kan worden 

uitgegaan. Drie van de tien respondenten (waarvan twee werkzaam bij een woningcorporatie) lijken 

hiermee geen vertrouwen te hebben in de kansen voor bottom-up in achterstandswijken. Het volgende 

citaat geeft dit sentiment weer (respondent b, bestuurder Ymere): 

‘’Nou kijk we hebben heel veel te maken met buurten waar wij grootschalig aanwezig zijn en 

gewoon nog heel veel moet gebeuren [..]. Wij hebben ook heel veel te maken met buurten waar 

eigenlijk een groot deel van de bewoners mensen met lage inkomens in een achterstandssituatie 

zijn. En dat zijn dus niet de bewoners die zeggen [..] ik koop mijn eigen huis en ga het zelf 

renoveren. Dat kom je daar minder tegen dus daar hebben wij een rol in om vernieuwing tot stand 

te brengen’’. 

Dat de gemeente en woningcorporaties verantwoordelijk blijven voor de stedelijke vernieuwing heeft 

enkele belangrijke gevolgen. Het betekent dat zij zullen moeten blijven investeren, ondanks het 

afnemende investeringsvermogen van overheden en woningcorporaties. Het te verwachten tekort voor 

de opgave van de stedelijke vernieuwing en woningbouw wordt in figuur 3 weergegeven. Wanneer de ISV 

gelden wegvallen is er een verwacht tekort van € 830 miljoen per jaar waarvan de gemeente € 440 

miljoen voor hun rekening neemt. Er blijft dus een tekort van € 390 miljoen die vanaf 2015 niet worden 

opgevuld door het ISV (ABF, 2012). 



 

FIGUUR 3: PROJECTIE BIJDRAGEN STEDELIJKE VERNIEUWING EN WONINGAANBOD 2013-2019 VANUIT CORPORATIE, GEMEENTE EN RIJK 

DAN WEL TEKORT (ABF, 2012) 

Dit tekort kan wel teruggebracht worden wanneer er geprioriteerd wordt. Het is mogelijk om de 

investeringen te beperken tot wijken met een matige of slechte leefbaarheidsscore. Dit betekent dat een 

groot deel van de investeringen in 7% van de wijken gedaan worden, zie tabel 12. 

TABEL 12: AANTAL WIJKEN EN WONINGEN NAAR ONTWIKKELING LEEFBAARHEID IN 2010 (ABF, 2010) 

Soort wijk naar ontwikkeling Aantal 
wijken 

Aandeel 
wijken (%) 

Woning-
voorraad 
(x1.000) 

Aandeel 
voorraad (%) 

Hoge score leefbaarheid 3009 75 3716 52 

Matige score leefbaarheid en groei 316 8 1106 15 

Matige score leefbaarheid en stabiel 447 11 1484 21 

Matige score leefbaarheid en daling 188 5 521 7 
Slechte score leefbaarheid 75 2 345 5 

Nederland 4035 100 7172 100 

 

Wanneer er niet geprioriteerd wordt zal de woningbouw vooral plaatsvinden op uitleggebieden wat ten 

koste gaat van de leefbaarheid in de zwakke wijken. De prioritering betekent dat er niet meer 

geïnvesteerd wordt in de sterke wijken. Sterkere wijken zullen daarom op eigen kracht verder moeten. Dit 

betekent dat het verwachtte tekort ook afneemt tot € 580 miljoen per jaar, waarvan de gemeenten € 340 

miljoen voor hun rekening zouden moeten nemen. Het totale tekort daalt daarmee tot € 240 miljoen. 

Door renovatie-ingrepen te plegen in plaats van herstructurering kan het tekort nog eens teruggebracht 

kunnen worden tot € 460 miljoen per jaar en door waardecreatie door middel van maatregelen rond 

cultuur, sport, scholing en monumenten kan het tekort verder dalen tot € 370 miljoen per jaar. De 

bijdrage van de gemeente kan daarmee halveren van € 440 miljoen per jaar tot € 220 miljoen per jaar 

(ABF, 2010). Het rapport gaat er echter van uit dan gemeenten en woningcorporaties kunnen blijven 

investeren, het is echter de vraag of dit in de werkelijkheid ook mogelijk is. 

Bovenstaande maakt duidelijk dat door de prioritering er minder geld benodigd is voor de stedelijke 

vernieuwing en het toekomstige woningaanbod. Maar zelfs als alle maatregelen uitgevoerd worden, 

renovatie in plaats van herstructurering en waardecreatie, dan nog zal er een aanzienlijk tekort van maar 

liefst € 220 miljoen per jaar overblijven. Terwijl de gemeente en woningcorporaties in dit geval al een 
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aanzienlijk bedrag bijdragen. Hoe de leefbaarheid in de zwakkere wijken verbeterd kan worden terwijl er 

een flink tekort is lijkt daarmee, ook onder stedelijke vernieuwing op uitnodiging, nog niet opgelost. De 

opgave die in de stedelijke vernieuwing nog benodigd is zal daarmee niet te realiseren zijn, tenzij het Rijk 

weer bij gaat dragen aan de stedelijke vernieuwing. Voorlopig lijkt het Rijk enkel het tegenovergestelde te 

doen door een verhuurderheffing opbouwend tot € 1,7 miljard per jaar aan woningcorporaties op te 

leggen. Hierdoor zal er minder geïnvesteerd worden in onderhoud en duurzaamheidsmaatregelen en 

worden nieuwbouwprojecten geschrapt5. De kans bestaat daarmee dat zwakke wijken niet verbeteren of 

zelfs verzwakken en bovendien dat matige wijken afzakken tot zwakke wijken. 

Het theoretisch kader beschreef een gebiedsspecifieke rol voor de overheid, waarbij in gebieden met lage 

potenties de overheid zelf initieert en een basiskwaliteit verzorgt. Deze thematische analyse bevestigt dit. 

Dit geeft bovendien aan dat er in achterstandswijken nog uit wordt gegaan van top-down vernieuwing, 

met een grote machtspositie voor institutionele partijen. De traditionele rolverdeling met 

woningcorporatie en gemeente als initiator blijft bestaan. Dit heeft te maken met het volgens de 

respondenten niet aanwezig zijn van een sterke civiele maatschappij, wat in het theoretisch kader een 

randvoorwaarde was voor zelforganisatie.  

4.2.2 THEMATISCHE ANALYSE GEMEENTELIJKE ROL  

In de bovenstaande thematische analyse kwam naar voren dat corporate actors bottom-up initiatieven 

niet zien als kansrijk in achterstandswijken. De gemeenten en woningcorporaties zullen volgens de 

corporate actors toch zelf moeten investeren. Naast de toepasbaarheid van bottom-up initiatieven in 

achterstandswijken zijn de corporate actors ook gevraagd hoe zij aankijken tegen de rol van de gemeente 

onder een bottom-up benadering. Dit hoeft niet direct betrekking te hebben op achterstandswijken, maar 

het gaat wel om de rol die de gemeente heeft op hoofdlijnen (qua sturing en financiën) en op het niveau 

van de initiatieven. Om de analyse verder te structureren zal de onderverdeling met betrekking tot 

instrumenten voor netwerkmanagement die in het theoretisch kader uitgewerkt is worden gebruikt. Het 

gaat dan bij procesontwerp om activeren, formele en informele regels en framing en bij 

procesmanagement om mobiliseren en synthesizing. 

Bijlage A geeft de thematische analyse weer van de percepties over de rol van de gemeente onder 

stedelijke vernieuwing op uitnodiging waarin bottom-up initiatieven centraal staan. Het gaat hier dus om 

de rol die de gemeente heeft wanneer zij de ruimte laten aan andere partijen om bottom-up initiatieven 

te nemen. De rol van de gemeente is uitgesplitst in 3 subthema’s. Het eerst subthema richt zich op 

hoofdlijnen op de gemeentelijke rol onder stedelijke vernieuwing op uitnodiging. Het tweede subthema 

richt zich op hoe de gemeente zich volgens de corporate actors moet organiseren en is gericht op het 

procesontwerp. Het derde subthema richt zich op hoe corporate actors de rol van de gemeente met 

betrekking tot procesmanagement zien.  

4.2.3 GEMEENTELIJKE ROL OP HOOFDLIJNEN 

Het theoretisch kader beschreef een faciliterende en adaptieve gemeente. Maar hoe kijken corporatie 

actors aan tegen de rol van de gemeente onder stedelijke vernieuwing op uitnodiging? Wanneer de 

respondenten wordt gevraagd naar hun visie op de rol van de gemeente bij een bottom-up aanpak neemt 

6 van de 12 respondenten het woord ‘faciliteren’ in de mond. Faciliteren werd eerder in dit onderzoek 

beschreven als ‘het bestuur stelt zich terughoudend op en biedt ondersteuning in de vorm van tijd, geld, 

deskundigheid, materiële middelen en het leggen van contacten’. Met het aanhouden van deze definitie 
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 zie http://kennisbank.platform31.nl/pages/29106/Blok-moet-verhuurderheffing-voor-na-2013-

aanpassen.html voor een analyse van de gevolgen van de verhuurderheffing 



schrijven totaal 8 van de 12 respondenten een faciliterende rol toe aan de gemeente. Ook corporate 

actors zien de nieuwe rol van de gemeente dus als faciliterend.  

5 van de respondenten geven aan dat de gemeente minder moet sturen. Gesproken wordt dan over 

minder sturen en meer meebewegen, minder met de details bezighouden, tot de essentie beperken en 

over minder ambtenaren. 4 van de respondenten geven aan dat de gemeente zal moeten prioriteren 

waar het geld heen moet en het zal dan vooral moet gaan naar achterstandswijken. De voorzitter van een 

bewonersstichting in een wijk die tot voor kort een achterstandswijk was geeft hier echter een kritische 

aantekening op (respondent a, voorzitter bewonersstichting):  

‘’[E]r is veel bezuinigd. En dat je eigenlijk het idee krijgt van zoek het allemaal zelf maar uit want 

wij zijn nu eigenlijk niet meer zo geïnteresseerd. Jullie zijn geen aandachtswijk meer’’. 

Prioritering naar achterstandswijken kan dus ook negatieve gevolgen hebben, namelijk dat overheden en 

woningcorporaties hun aandacht verliezen voor de minder zwakke wijken. Dit kan er toe leiden dat juist 

deze wijken vervolgens afzakken. Prioriteren zal een visie vereisen, waarmee minder zwakke wijken niet 

compleet worden losgelaten en er wordt gekeken hoe deze wijken op niveau gehouden kunnen blijven of 

op een hoger niveau getild kunnen worden. Een actieve samenwerkingsrelatie met de bewoners in de 

wijk zal hierbij belangrijk zijn.  

4.2.4 PROCESONTWERP EN PROCESMANAGEMENT 

De respondenten geven aan dat de gemeente ook een rol heeft bij initiatieven zelf, bijvoorbeeld in de 

ondersteuning ervan. Er is slechts één respondent die aangeeft dat de gemeente in beginsel helemaal 

geen rol heeft te spelen bij een initiatief, omdat veel initiatiefnemers niks met ze te maken willen hebben 

(respondent c, adviseur gebiedsontwikkeling). 

[A]lsof die overheid steeds een acteur is! Kijk ik denk dat het al begint bij de overheid die zelf 

beseft dat er grenzen zijn aan haar invloed. [..] Eigenlijk wil geen enkele initiatiefnemer iets met 

die overheid te maken hebben. Die wil namelijk gewoon een initiatief doen.  

De verdere analyse zal gebeuren aan de hand van de verschillende netwerkactiviteiten die ontplooid 

kunnen worden en de visie van corporate actors op de mate waarin de gemeente hier een rol heeft te 

spelen. 

ACTIVEREN 

De meningen van de respondenten over of mensen ook gestimuleerd moeten worden om een initiatief te 

nemen lopen uiteen. 6 van de 12 respondenten geven aan dat de gemeente initiatieven niet moet 

stimuleren, maar dat deze vanzelf op moeten staan. Zij moeten hier enkel de condities voor scheppen, 

bijvoorbeeld door het wegnemen van drempels, het opstellen van een visie en door inzicht te geven in de 

geldstromen die door een wijk lopen. 4 van de 12 respondenten geven aan dat er wel actief opgetreden 

kan worden, bijvoorbeeld door publiciteitscampagnes of door op mensen af te stappen.  

FORMELE REGELS 

Een groot deel van de respondenten geeft aan dat er wijzigingen nodig zijn in de formele regels. 7 van de 

12 respondenten geven aan dat formele regels in de weg staan bij bottom-up ontwikkeling. Door 5 van de 

7 respondenten wordt het gemeentelijk instrumentarium en de toepassing daarvan genoemd. Er wordt 

aangegeven dat procedures versnelt moeten worden, wetgeving weggenomen moet worden en 

bestemmingsplannen flexibeler moeten worden. Daarnaast wordt er door 3 van de 7 respondenten 

negatief gesproken over de aanwezige verkokering binnen gemeenten, onder andere in de financiën. Er is 
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echter ook 1 respondent die aangeeft dat het juist niet ligt aan de formele regels (respondent d, 

beleidsmaker Amsterdam): 

‘’Iedereen papegaait het ligt aan de regels, nee daar ligt het echt niet aan’’. 

INFORMELE REGELS 

Volgens de bovenstaande respondent zijn de formele regels geen belemmering, maar de interpretatie en 

toepassing ervan; de informele regels (cultuur en mentaliteit professionals tegenover initiatiefnemers). 

Ambtenaren zouden zelf flexibeler met initiatieven om kunnen gaan, een ‘mindshift’ is nodig. 9 van de 

respondenten zien vooral een andere rol weggelegd voor de ambtenaar. 4 van deze respondenten heeft 

het vooral over een adviserende ambtenaar, in plaats van een toetsende ambtenaar. Dit betekent dat de 

ambtenaar meedenkt bij het initiatief, en niet alleen achteraf kijkt of het aan de gemeentelijke toetsen 

voldoet. Daarvoor moeten de ambtenaren ook in een ander stadium van het proces betrokken worden. In 

plaats van aan het eind van het proces te toetsen zal de ambtenaar eerder betrokken moeten zijn om te 

adviseren en mee te denken, wat vervolgens ook leidt dat de gemeentelijke toetsen makkelijker 

doorlopen kunnen worden. 4 van de respondenten geven daarnaast aan dat niet alleen de ambtenaren 

een verandering door moeten maken en open moeten staan voor initiatieven, maar ook dat de 

bestuurders open moeten staan voor bottom-up initiatieven. Durf en niet denken in risico’s worden 

genoemd als eigenschappen van ambtenaren en bestuurders.  

FRAMING 

2 van de respondenten spreken over het belang van kaders en randvoorwaarden. Zij hebben echter een 

andere opvatting over deze kaders. Eén van de respondenten geeft aan dat er met beperkte kaders 

gewerkt moet worden, niet met een boek aan randvoorwaarden maar met minimale brede kaders. Een 

ander deelt deze mening deels en geeft aan dat scherpe randvoorwaarden soms juist nodig zijn, 

bijvoorbeeld om zekerheid te creëren voor investeerders. Maar soms ook brede kaders, om meer ruimte 

te bieden aan initiatiefnemers waarmee vrijheid deels wordt uitgesloten.  

MOBILISEREN  

3 van de respondenten geven de gemeente ook een mobiliserende rol. De één noemt vooral het 

organiseren en zoeken van middelen voor initiatieven. De andere 2 hebben het over het openstellen van 

het netwerk en de kennis van de gemeente, waarbij een verbindende functie is weggelegd voor de 

gemeente. 

SYNTHESIZING 

In plaats van een ambtenaar die op het stadshuis zit wordt er gevraagd om een aanspreekbare en 

bereikbare ambtenaar. 4 van de respondenten geven aan dat de frontlijn belangrijker wordt. 

4.3 CONCLUSIE 

Dit hoofdstuk begon met een quickscan waarin de gevonden initiatieven werden gecategoriseerd onder 

initiatieven gericht op de openbare ruimte, op herontwikkeling en op woningverbetering. Hierin werd 

duidelijk dat vooralsnog bottom-up initiatieven voornamelijk gericht zijn op de openbare ruimte, en 

slechts beperkt zijn gericht op herontwikkeling of woningverbetering. Een goede openbare ruimte kan 

echter een belangrijke rol spelen in de beleving van de leefomgeving, bovendien kan het van positieve 

invloed zijn op de waardeontwikkeling van vastgoed en de economische positie van een gebied. 

Initiatieven in de openbare ruimte moeten daarom ook niet onderschat worden.  



De thematische analyse over de toepasbaarheid van bottom-up initiatieven in de stedelijke vernieuwing 

in achterstandswijken lijkt er op te duiden dat de gemeenten en woningcorporaties nog altijd als 

verantwoordelijke worden gezien voor de kwaliteit van de wijk. De roep om zelforganisatie in de 

stedelijke vernieuwing lijkt zich daarmee voornamelijk te richten op de ‘betere’ wijken, op de wijken waar 

krachtigere mensen wonen en die al een zekere kwaliteit hebben. In de perceptie van 8 van de 

respondenten wonen er in achterstandswijken wel bewoners met de kwaliteiten om zelf initiatief te 

nemen, 3 van de respondenten zien dit niet. De quickscan waarbij 36 initiatieven zijn geïdentificeerd geeft 

aan dat er wel degelijk mensen in achterstandswijken wonen die zelf initiatief nemen. Daarmee zijn het 

dus de bewoners die voor het ‘extraatje’ zorgen in de stedelijke vernieuwing. De relatie kan hier gelegd 

worden met de uitkomsten van de quickscan. Daar kwam naar voren dat veel bottom-up initiatieven zich 

richten op de openbare ruimte. Het extraatje in de stedelijke vernieuwing op fysiek vlak lijkt zich hiermee 

te richten op de openbare ruimte. Herontwikkeling en woningverbetering lijken hiermee nog altijd in de 

handen te liggen van woningcorporaties. Woningcorporaties lijken daarmee terug te gaan naar hun 

kerntaken, terwijl de bewoners of andere partijen zullen moeten zorgen voor de algemene leefomgeving, 

voornamelijk de openbare ruimte. Een oplossing van het afnemende investeringsvermogen van 

woningcorporaties en overheden biedt stedelijke vernieuwing op uitnodiging niet. Zelfs wanneer er 

geprioriteerd wordt in zwakke wijken, bij renovatie in plaats van herstructurering en waardecreatie door 

middel van maatregelen rond cultuur, sport, scholing en monumenten zal er een tekort van minimaal € 

220 miljoen per jaar ontstaan. De verhuurderheffing van € 1,7 miljard per jaar zal het 

investeringsvermogen van woningcorporaties enkel sterker doen afnemen. 

In de thematische analyse komt bovendien naar voren dat een groot deel van de corporate actors zelf ook 

nog op zoek is naar de nieuwe rol van de gemeente. Veel van hen zien de frontlijn van groter belang 

worden, waarbij de ambtenaar eerder in het proces betrokken raakt met een adviserende functie. Maar 

hoe dit uitpakt, bijvoorbeeld voor de gemeentelijke organisatie, dat wordt niet duidelijk. De ‘nieuwe’ rol 

van de gemeente onder een bottom-up benadering lijkt daarmee nog veel vragen op te roepen. 
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5 BOTTOM-UP INITIATIEVEN IN DE PRAKTIJK 
Het laatste onderdeel van dit onderzoek bestaat uit een meervoudige casestudie. Het doel van dit deel 

van het onderzoek is het in kaart brengen van netwerkmanagement bij bottom-up initiatieven. Volgens de 

theorie is netwerkmanagement nodig om het proces en de inhoud van het proces te sturen, te begeleiden 

of te versnellen. Het gaat in op de verschillende rollen die actoren spelen, waarbij wordt gekeken naar de 

in het theoretisch kader geïdentificeerde rollen als netwerkmanager, boundary spanner, trekker of strong 

leader. Een netwerkmanager houdt zich bezig met het bij elkaar brengen van actoren en het begeleiden 

van de interacties tussen verschillende actoren. Boundary spanners zijn netwerkmanagers op een 

tussenfunctie, zij brengen binnen hun organisatie actoren samen en vormen de schakel tussen hun 

organisatie en externe actoren, zoals de initiatiefnemer. Trekkers zijn actieve actoren die een initiatief 

voortrekken. Ten slotte zijn strong leaders actoren die sturing geven aan beleidsprocessen en belangrijke 

beslissingen kunnen nemen en forceren. 

Daarnaast wordt er ingegaan op de verschillende instrumenten van netwerkmanagement die er in het 

initiatief worden ontplooid. Bovendien wordt er ingegaan of het ontplooide netwerkmanagement goed is 

verlopen. Tabel 13 geeft de in het theoretisch kader geïdentificeerde netwerkactiviteiten aan. De cases 

zullen aan de hand van deze structuur geanalyseerd worden. 

TABEL 13: INSTRUMENTEN NETWERKMANAGEMENT 

Type netwerk-
management 

Instrumenten netwerk-
management 

Typering 

Procesontwerp Activeren Het activeren van actoren tot het doen van initiatieven 
met behulp van campagnes en professionals, een 
gedeelde visie of urgentie 

Formele regels Bieden van flexibiliteit in bestemmingsplannen, 
vergunningen en procedures, ontkokering 

Informele regels Andere cultuur en mentaliteit professionals en 
vertrouwen richting de initiatiefnemer 

Framing De organisationele structuur en rolverdeling in het 
netwerk duidelijk maken, verwachtingsmanagement en 
kaders geven 

Procesmanagement Mobiliseren Initiatiefnemers verbinden met actoren die het initiatief 
verder kunnen helpen of met andere initiatieven, 
mobiliseren van geld, kennis, media- en politieke 
aandacht en materiële middelen, rugdekking door lokale 
overheid 

Synthesizing Bereikbaarheid en zichtbaarheid professionals en 
persoonlijke betrokkenheid, doelvervlechting en 
conflictmanagement 

 

Er worden vier initiatieven onderzocht. Paragraaf 5.1 gaat in op een initiatief waarbij een bewonersgroep 

de exploitatie van een wijkcentrum overneemt. Paragraaf 5.2 beschrijft een initiatief waarin zelfstandige 

ondernemers een braakliggend terrein inrichten tot een strand/park. Paragraaf 5.3 beschrijft een initiatief 

waarin een bewonersgroep balkons opknappen van een sociaal huurwoningencomplex. Paragraaf 5.4 gaat 

in op een initiatief waar zelfstandige ondernemers van een gebouwencomplex een broedplaats maken. 

Aan het eind van het hoofdstuk zal een overzicht van de cases gemaakt worden en worden de cases met 

elkaar vergeleken. Ook wordt de rol van institutionele partijen bij initiatieven beschreven. Daarnaast 

wordt een overzicht gegeven van de verschillende succes- en faalfactoren.   



5.1 WIJKCENTRUM HET KLOKHUIS 

De gemeente Amersfoort heeft wegens 

bezuinigingen besloten vijf wijkcentra te 

sluiten. Deze wijkcentra zouden, wanneer 

deze geen invulling zouden krijgen vanuit 

andere partijen, gesloopt of verkocht 

worden. Bewoners van de wijk 

Randenbroek-Schuilenburg wilden dit 

voor zijn en hebben daarom het initiatief 

genomen om de exploitatie van het 

Wijkcentrum het Klokhuis over te nemen.  

5.1.1 VERLOOP VAN HET INITIATIEF 

De gemeenteraad van Amersfoort besloot op 31 mei 2011 wegens bezuinigingen de subsidie aan Stichting 

Welzijn Amersfoort (SWA) voor het beheer en exploitatie van verschillende wijkcentra stop te zetten. 

Welzijn ‘nieuwe stijl’ is volgens de gemeente minder afhankelijk van welzijnsgebouwen. Met dit besluit 

worden verschillende wijkcentra in Amersfoort afgestoten. Vervolgens is de motie ‘Wijkcentra uitvoer 

sociaal aanbesteden’ aangenomen met doel om de wijkcentra te verkopen of te verhuren aan partijen die 

het een maatschappelijk functie willen geven. Via een oproep in de media zijn geïnteresseerden 

uitgenodigd om een wijkcentrum over te nemen of te huren.  

Het wijkbeheerteam Randenbroek-Schuilenburg raakte op de hoogte van het stoppen van de subsidies 

voor SWA en de wijkcentra via de media. Het wijkbeheerteam had toen nog niet het idee om het 

wijkcentrum het Klokhuis open te houden, omdat zij al jaren actief waren en het tijd vonden dat een 

andere groep op zou staan. Het Klokhuis bleek in oktober 2011 echter tot één van de 28 zoeklocaties voor 

daklozen- en verslaafdenopvang te behoren, in december was het Klokhuis zelfs overgebleven als één van 

de vijf mogelijke locaties6. Toen andere groepen niet opstonden en het wijkbeheerteam ontdekte dat er 

mogelijk een daklozen- en verslaafdenopvang in het Klokhuis zou komen werd het wijkbeheerteam toch 

geactiveerd. In eerste instantie om er voor te zorgen dat de opvang er niet zou komen. In tweede 

instantie ontstond het idee bij het wijkteam om het wijkcentrum te behouden als ontmoetingspunt in de 

wijk. Naar aanleiding hiervan werd besloten om te beginnen aan een businessplan voor overname van 

wijkcentrum het Klokhuis. Het doel was een kostendekkende exploitatie door verhuur van het Klokhuis 

aan personen, maatschappelijke organisaties en commerciële partijen.  

De wijkmanager raakte half februari 2012 betrokken toen zij er achter kwam dat het wijkbeheerteam al in 

een gevorderde fase was met hun businessplan, terwijl de gemeente nog beleid aan het schrijven was 

voor de overname van de wijkcentra en er binnen de gemeente nog geen organisatie klaar stond om de 

overnames te begeleiden. De wijkmanager is vervolgens benoemd tot projectleider van het Klokhuis. Half 

februari is het wijkbeheerteam met de projectleider en de wethouder om tafel gaan zitten om een kader 

te scheppen voor de overname van het wijkcentrum. De huurprijs voor het Klokhuis is toen ook 

vastgesteld, daarbij werd uitgegaan van een kostendekkende huurprijs, wat neer kwam op € 50.808 per 
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http://www.amersfoort.nl/docs/Nieuwe_structuur/_zorg_welzijn_onderwijs/_daklozenopvang/Rapport%20on
derzoek%20vijf%20locaties.pdf  
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jaar7. Half februari is ook een expertteam door de gemeente Amersfoort ingesteld die ondersteuning kan 

bieden voor bewonersgroepen die een wijkcentrum over wilden nemen.  

Naar aanleiding van deze randvoorwaarden besloot het wijkbeheerteam om een vereniging op te richten 

en op zoek te gaan naar draagvlak binnen de wijk. De wijkvereniging het Klokhuis is begin april 2012 

opgericht. Met ruim 300 leden bleek er voldoende draagvlak in de wijk te zijn. Tot 1 april konden partijen 

zich aanmelden om het Klokhuis over te nemen, de wijkvereniging het Klokhuis was echter de enige 

gegadigde. Vervolgens kreeg de wijkvereniging de mogelijkheid om voor 1 oktober het businessplan in te 

dienen. De planning van de gemeente voor de overname van het wijkcentrum ging uit van een uitgewerkt 

plan op 1 oktober om op 1 januari open te gaan. De bewonersgroep wilde echter al op 1 september open 

omdat huurders duidelijkheid nodig hadden. De gemeente besloot daarin mee te gaan. Het businessplan 

werd door de wijkvereniging op 21 juni ingediend.  

26 juni kreeg de wijkvereniging een reactie op het businessplan, de reactietijd was daarmee zeer kort. 

Daarin werd meegedeeld dat het plan concreet genoeg was om ‘vanuit de gemeente stappen te gaan 

zetten om tot een maatschappelijke overname te komen’8. Er waren echter nog wel enkele eisen waaraan 

moest worden voldaan, zo moesten er onder andere vergunningen en contracten opgesteld worden. 

Daarnaast moest de bewonersgroep een stichting worden, naast de al bestaande wijkvereniging. Dit werd 

geëist omdat de wijkvereniging ook beschikt over het buurtbudget, wat niet voor het Klokhuis bestemd is. 

De stichting werd opgericht voor het financiële beheer van het Klokhuis zodat belangenverstrengeling 

voorkomen kon worden. Om aan de eisen te voldoen kon de hulp van de wijkmanager en een ambtenaar 

van de afdeling vastgoed ingeschakeld worden. De stichting kreeg hulp van de wijkmanager in de vorm 

van hoe zij die eisen konden inwilligen en waar zij de benodigde kennis vandaan konden halen. Bovendien 

heeft de wijkmanager bemiddeld tussen de huurders en de stichting. Rond die tijd is ook de hulp van een 

ambtenaar van de afdeling vastgoed van de gemeente Amersfoort ingeroepen, voor ondersteuning bij 

zaken als de huurprijs en het onderhoud.  

Vanaf 1 september heeft de Stichting Beheer Klokhuis het pand gehuurd, de officiële opening vond plaats 

op 8 september 2012. De exploitatie van het wijkcentrum loopt tot op heden, maart 2013, goed volgens 

de initiatiefnemers. Ook het aantal vrijwilligers maakt een gestage groei door. 

5.1.2 NETWERKMANAGEMENT 

In het theoretisch kader kwam naar voren dat door de aanwezigheid van meerdere actoren en doordat 

het onmogelijk is om iedere actor zijn eigen gang te laten gaan een zekere mate van netwerkmanagement 

gewenst is. Welke actoren een rol hebben gespeeld met betrekking tot de overname van het Klokhuis 

wordt eerst uiteengezet. Daarnaast wordt ingegaan op de aanwezigheid van netwerkinstrumenten bij de 

overname van het Klokhuis.  

5.1.2.1 ROLINVULLING BIJ HET INITIATIEF 

In het theoretisch kader is er een onderscheid gemaakt tussen de rollen die verschillende actoren kunnen 

spelen, namelijk netwerkmanagers, boundary spanners, trekkers of strong leaders. De betrokken actoren 

en hun onderlinge relaties met betrekking tot het proces van wijkcentrum het Klokhuis zijn te zien in 

figuur 5. 
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http://www.amersfoort.nl/docs/Nieuwe_structuur/_zorg_welzijn_onderwijs/_welzijn/extra%20informatie%20
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FIGUUR 5: ACTORENANALYSE WIJKCENTRUM HET KLOKHUIS 

In figuur 5 is te zien dat er een flink netwerk van actoren betrokken is bij het Klokhuis. Hierbij is de 

gemeente het sterkst aanwezig, met maar liefst zeven verschillende actoren. Op de bewonersgroep na 

heeft de wijkmanager de meeste connecties binnen het netwerk. De wijkmanager vervulde de rol van 

boundary spanner. Voor dit initiatief was de wijkmanager aanwezig op de frontlijn, door direct bereikbaar 

en aanspreekbaar te zijn en vervolgens de kennis bij actoren binnen haar organisatie te halen. Een 

duurzaam netwerk was voor de overname van het wijkcentrum al gecreëerd, de bewonersgroep en de 

wijkmanager werkten namelijk al samen. De bewonersgroep was blij met de benoeming van de 

wijkmanager tot projectleider (respondent e, bewonersgroep): 

‘’Toen is zij tot projectleider gepromoveerd daar waren we heel blij mee want zij weet hoe rottig ik 

kan zijn en ik kan ook heel boos worden dus dan is het heel fijn als je even iemand hebt waar je 

tegenaan kan schelden zonder dat dat verregaande gevolgen heeft’’. 

Daarnaast overbrugde de wijkmanager de kloof tussen de interne wereld van de gemeente en de externe 

wereld waarbinnen het initiatief zich afspeelt. In die functie nam de wijkmanager de rol om de belangen 

van de bewonersgroep te vertegenwoordigen, wat volgens de bewonersgroep nodig was ‘’omdat je dat 

als vrijwilliger gewoon niet redt’’ (respondent e). Er was in dit geval ook een trekker aanwezig, dit was de 

voorzitter van de bewonersgroep. De aanwezigheid van een trekker is een belangrijke factor volgens de 

wijkmanager, er is bij een initiatief een ‘actievoerderstype’ nodig om het initiatief te laten slagen. De 

wijkmanager zei het volgende over een ander initiatief tot overname van een wijkcentrum (respondent f, 

wijkmanager): 

Gemeente Amersfoort 

Expertteam 

Stichting Beheer het Klokhuis 

Wijkmanager Randenbroek-

Schuilenburg 

Wethouder Economische 

Zaken, Jeugd en Welzijn, 

Vathorst 

Projectmanager facilitair en 

fysiek 

Stichting Welzijn Amersfoort 

(SWA) 

Sport, Recreatie en 

Onderwijsvoorzieningen (SRO) 

Huurders het Klokhuis 

College van Burgemeester 

en Wethouders Amersfoort 

Afdeling Vastgoed en 

Voorzieningen 

Afdeling Economische Zaken 

Gemeenteraad Amersfoort 
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‘’[D]aar zitten allemaal heel genuanceerde mensen, en die zijn vooral met elkaar in gesprek 

gebleven maar er is geen actie gekomen, ze hebben geen doorzettingsmacht gehad. Ze hadden 

niet zo’n actievoerder/duwer waar iedereen achteraan kan lopen’’. 

De wijkmanager was de bereikbare persoon in de frontlijn en maakte daarmee ook gebruik van 

frontlijnsturing. In het theoretisch kader is een onderscheid gemaakt tussen twee visies op ondersteuning 

van initiatieven, namelijk die van eigen verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer en één van 

gezamenlijke verantwoordelijkheid. Met betrekking tot de overname van het Klokhuis nam de 

wijkmanager redelijk afstand van het initiatief en liet de bewoners groep ‘zelf het wiel uitvinden’, de 

bewoners hadden het idee dat dat kwam omdat zij daarmee hun professionaliteit moesten bewijzen.  

De wijkmanager was in eerste instantie verantwoordelijk voor de frontlijnsturing. De Wethouder 

Economische Zaken, Jeugd en Welzijn, Vathorst was verantwoordelijk voor de inbedding van de 

maatschappelijke overname in het beleid en daarmee voor de beleidssturing (maar ook de wethouder 

was aanwezig in de frontlijn, zie volgende sub-paragraaf). De wethouder was in dit initiatief een strong 

leader, hij gaf sturing aan het beleidsproces en nam/forceerde belangrijke beslissingen. Ten eerste was de 

wethouder verantwoordelijk voor de bezuinigen op de wijkcentra, maar ook voor de motie gericht op de 

maatschappelijke overname van wijkcentra. Ten tweede door een subsidieregeling in het leven te roepen 

van € 10.000. Ten derde voor het instellen en beschikbaar maken van een expertteam voor initiatieven 

van maatschappelijke overname. Ten slotte ook om het college van B&W van Amersfoort en de raad op 

één lijn te krijgen. 

5.1.2.2 INSTRUMENTEN NETWERKMANAGEMENT 

Deze paragraaf beschrijft de verschillende instrumenten van netwerkmanagement die in het initiatief 

naar voren zijn gekomen. Er zal dus ingegaan worden op de aanwezige instrumenten van 

netwerkmanagement en hoe deze vorm hebben gekregen. 

ACTIVEREN  

De gemeente Amersfoort is bij de overname van het wijkcentrum het Klokhuis in verschillende fases en 

met verschillende actoren betrokken. Het proces tot overname begon met bezuinigingen en het besluit 

om de wijkcentra (genomen op 31 mei 2011) af te stoten. Het werd mogelijk om de wijkcentra 

maatschappelijke over te nemen. Hoe het college uitvoering wilde geven aan dit besluit werd beschreven 

in de ‘Uitvoering motie 4:30 ‘Sociaal Aanbesteden Wijkaccommodaties’’. Wanneer maatschappelijk 

overname niet mogelijk zou blijken zou het worden verkocht of verhuurd. Er werd een uitnodiging 

geplaatst in de media om het Klokhuis maatschappelijk over te nemen, maar wel met een termijn. 

Wanneer er geen serieuze kandidaten waren voor de overname zou het wijkcentrum gesloopt of 

herbestemd worden. De uitnodiging heeft naast het wijkbeheerteam geen andere partijen geactiveerd 

om het Klokhuis over te nemen. 

Half februari is een expertteam door de wethouder ingesteld die ondersteuning kan bieden voor 

bewonersgroepen, met vier experts met allen hun eigen expertise. Het begon dan met een oriënterend 

gesprek tussen het expertteam en de bewonersgroep over de stand van zaken en het expertteam gaf 

feedback op de plannen. Vervolgens kon de bewonersgroep 15 uur aan experts inhuren op kosten van de 

gemeente.  

FORMELE REGELS 

De planning van de overname van het Klokhuis zou volgens het schema in tabel 14 moeten lopen. Het was 

de bedoeling dat de overname en opening op 1 januari 2013 plaats zou vinden.  



TABEL 14: PLANNING MAATSCHAPPELIJKE OVERNAME WIJKCENTRA
9
 

Wanneer Wat 

Voor 1 januari 2012 en 2013 Oproep via mediakanalen en via netwerk 

Voor 1 april 2012 en 2013 Aanmelding geïnteresseerden 

Voor 1 oktober 2012 en 2013 Concrete plannen voor wijkaccommodaties 

 

Hoe het proces van maatschappelijke overname concreet ingericht zou moeten worden werd door 

niemand opgepakt, mede doordat het meerdere kokers doorsneed. Het was namelijk een 

welzijnsbezuiniging gericht op het verhuren of afstoten van vastgoed. De wijkmanager heeft op dat 

moment het initiatief genomen om de processtructuur in te richten en is projectleider voor de overname 

van het Klokhuis geworden.  

De kaders voor maatschappelijke overname zijn redelijk scherp, omdat het eigenlijk alleen ruimte biedt 

voor voortzetting van de huidige functie. Geïnteresseerden met een andere functie voor ogen moeten 

dan ook wachten tot het wijkcentrum niet maatschappelijk wordt overgenomen. Dit is een goede 

strategie, omdat het ten eerste een mogelijkheid biedt om de huidige functie van het Klokhuis te 

behouden. Dit was niet onbelangrijk omdat het besluit tot sluiting omstreden was in het college van B&W. 

Ten tweede biedt het ook urgentie, omdat partijen een tijdvak hebben waarin zij tot een goed 

businessplan kunnen komen. Hiermee wordt druk achter partijen gezet om met plannen te komen.  

De planning ging uit van het inleveren van het businessplan voor 1 oktober zodat het Klokhuis op 1 januari 

open kon. De wijkvereniging wilde echter sneller omdat er volgens hen een sterfconstructie op het 

gebouw stond, alle commerciële huurders van het pand werden namelijk geweerd door SWA waardoor 

het pand leeg liep. Daarnaast wilden potentiële huurders zekerheid dat zij na de schoolvakantie 

huisvesting hadden. Er werd toen besloten door de wijkvereniging om op 1 september het Klokhuis over 

te nemen en de gemeente is hier flexibel in geweest en akkoord gegaan. 

Toen het businessplan van de initiatiefgroep was ingediend nam de gemeente een toetsende rol. Het 

college moest een besluit nemen of de bewonersgroep verder mocht met de overname van het Klokhuis. 

Het businessplan werd getoetst aan de door het college vastgestelde uitgangspunten. Bovendien is er een 

risicoanalyse opgesteld voor het beheer en de exploitatie van het Klokhuis. Hoewel er meerdere financiële 

risico’s in het businessplan zaten kreeg de wijkvereniging wel toestemming om verder te gaan in het 

proces tot overname. Het college had vertrouwen in de overname. Het college, SRO (Sport, Recreatie en 

Onderwijsvoorzieningen) en SWA vroegen de wijkvereniging echter nog wel enkele stappen te nemen om 

‘tot een gezonde maatschappelijke overname van het Klokhuis te komen’10. Eén van de eisen was dat de 

benodigde vergunningen aangevraagd werden. Een vergunning was echter pas te krijgen met een 

huurcontract, het huurcontract dat pas per 1 september verkregen zou kunnen worden. De gemeente 

heeft er voor gekozen om het wijkcentrum te gedogen zo lang zij nog geen vergunning hebben. Daarnaast 

beheerde de wijkvereniging ook het buurtbudget van de wijk, waarvan de gemeente wilde dat die stroom 

met geld gescheiden zou blijven van het Klokhuis. Om die reden werd de wijkvereniging het Klokhuis een 

stichting: Stichting Beheer Klokhuis. Die extra stappen of eisen werden echter niet door de 

bewonersgroep gewaardeerd omdat dit tot vertraging leidde.  

                                                             
9 http://www.amersfoort.nl/docs/bis/college/besluiten/2011/week%2045/3938021%20-
%20Uitvoering%20motie%204.30.pdf  
10

 
http://www.mfakaart.nl/fileswijkplaats/12.06.25%20Maatschappelijke%20overname%20wijkcentrum%20Klok
huis%20Collegebesluit.pdf  
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INFORMELE REGELS 

De traagheid van het gemeentelijk apparaat en de houding van ambtenaren tegenover de bewonersgroep 

werd door de bewonersgroep gehekeld. De bewonersgroep voelde zich op bepaalde momenten niet 

serieus genomen (respondent e, initiatiefnemer): 

‘’Die [ambtenaar] denkt dat een vrijwilliger een kopje koffie inschenkt of iemand in een rolstoel 

rondrijdt [..] maar niet dat zij op niveau werken. Ik heb op een gegeven moment in een 

vergadering gezegd, jullie zitten met zijn vieren tegenover ons drieën… wij hebben met zijn drieën 

een hogere opleiding dan jullie bij elkaar zullen we nu op dat niveau verder praten. En daar 

schrikken ze van. Je wordt gewoon niet voor vol aangezien als vrijwilliger’’. 

Dat de bewoners niet serieus werden genomen kwam ook naar voren in het controlerende karakter van 

de gemeente. Voor de opening van het Klokhuis wilde de economische afdeling van de gemeente 

Amersfoort cijfers van de exploitatie om een vergunning af te geven, terwijl dit bij een andere zelfstandige 

ondernemer niet gevraagd zou worden. Als de bewonersgroep dit niet zou doen zou de opening niet 

doorgaan. Dit zette kwaad bloed bij de bewonersgroep, zij vertikten het en gaven aan naar het landelijk 

nieuws te gaan als de opening niet door ging. De opening ging door maar de economische afdeling vraagt 

nog altijd om de cijfers. De kijk op ambtenaren vanuit de bewonersgroep was als volgt (respondent e, 

initiatiefnemer): 

‘’Zo erg is het, zo zijn ambtenaren. Het is toch erg, creatieve ideeën van inwoners, er zitten 

gemeenteambtenaren tegenover je die alleen maar gewend zijn om af te schieten’’. 

Hoewel de wijkmanager en de wethouder wel uit vertrouwen handelden, blijkt dat een deel van de 

actoren dat niet doen. Zo blijkt de economische afdeling van de gemeente Amersfoort nog weinig 

vertrouwen te hebben in de bewonersgroep, maar ook SWA lijkt dat niet te hebben. 

FRAMING 

Om tot goede condities tot samenwerking te komen is het managen van verwachtingen een belangrijke 

factor. Daarvoor moesten eerst de uitgangspunten voor de overname van wijkcentra duidelijk zijn. Deze 

uitgangspunten zijn door het college vastgesteld11:  

 De geïnteresseerde partij is in staat het pand gedurende minimaal 2 jaar te huren voor een 

marktconforme huurprijs; 

 De geïnteresseerde partij is in staat zelfstandig en zonder subsidie het gebouw te beheren en te 

exploiteren en stelt daarvoor een financiële risicoanalyse op als onderdeel van het plan; 

 De geïnteresseerde partij is of wordt in welke vorm dan ook een rechtspersoon, waarmee de 

gemeente juridisch bindende afspraken kan maken; 

 De geïnteresseerde partij is bereid ruimte te bieden ten behoeve van gebruik (van een deel van 

het gebouw) voor een maatschappelijke functie;  

 Het ingediende plan voldoet aan het gemeentelijk beleid (o.a. bestemmingsplan). 

 Indien meerdere partijen een haalbaar plan indienen voor één wijkcentrum, dan heeft het plan 

met het meeste draagvlak uit de wijk de voorkeur. De gemeente toetst het draagvlak in de wijk. 

Het zijn vrij scherpe uitgangspunten, zodat de gemeente kan verzekeren dat de huidige functie wordt 

voortgezet en daarnaast dat er minder risico bestaat dat de overname tot problemen leidt. Het maakt ook 

                                                             
11 http://www.amersfoort.nl/smartsite.shtml?id=240039  



duidelijk dat de gemeente het pand niet ‘weggeeft’ aan een initiatief die met hulp van subsidie kan blijven 

bestaan, maar dat het initiatief op eigen benen moet staan.  

MOBILISEREN  

Gedurende het proces moesten er ook partijen gemobiliseerd worden. Toen het businessplan eenmaal 

was goedgekeurd kon de bewonersgroep contracten met onderhuurders opstellen. Om huurders naar het 

Klokhuis te trekken zijn de huurders van de wijkcentra die gesloopt zouden worden door de wijkmanager 

naar het Klokhuis doorverwezen. Het expertteam kon daarnaast gemobiliseerd worden door de 

bewonersgroep. Dit is ook gebeurd, een lid van het expertteam is gemobiliseerd voor een bemiddelende 

functie. Dat het expertteam proactief was ingesteld was voor de bewonersgroep een foute werkwijze, zij 

zagen meer waarde om gaandeweg het proces om hulp te vragen op een bepaald terrein. Al zou de 

proactieve betrokkenheid door een expertteam voor andere bewonersgroepen wellicht wel goed zijn. 

Naast het expertteam is er ook geld gemobiliseerd. De wethouder heeft voor succesvolle initiatieven die 

een wijkcentrum overnemen een subsidieregeling ingesteld van € 10.000 zodat de aanvangskosten 

gedragen kunnen worden. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de bewonersgroep om de verdere 

exploitatie rond te krijgen. Dit was ook een belangrijke voorwaarde, omdat de bezuinigingsopgave van de 

gemeente Amersfoort toch behaald moest worden.  

Niet alleen het mobiliseren van geld en actoren speelde een rol, er werd ook ondersteuning geboden aan 

het initiatief door de wijkmanager en wethouder. De eerste stap in het proces was het schrijven van een 

businessplan. Hierbij was de gemeente niet direct betrokken, wel was er contact tussen de voorzitter van 

het wijkbeheerteam en de wijkmanager en de wethouder. In deze fase heeft de wijkmanager en de 

wethouder vooral een informatie verlenende functie vervuld. Daarnaast is de wijkmanager gedurende het 

gehele proces bereikbaar en aanspreekbaar geweest voor de bewonersgroep, gericht op het meedenken, 

het delen van kennis die binnen de gemeente beschikbaar was en het zoeken naar oplossingen voor 

problemen waar de bewonersgroep tegenaan liep. In het tweede deel van het proces heeft de ambtenaar 

op het gebied van fysiek en facilitair een rol gespeeld. Hij heeft twee rollen vervuld, namelijk het 

bemiddelen en het delen van kennis. Hij vervulde een bemiddelende rol tussen het SRO en de 

bewonersgroep. De SRO heeft het Klokhuis in eigendom en verhuurt het aan de bewonersgroep. Op het 

moment dat de bewonersgroep toestemming had om het Klokhuis over te nemen heeft hij inhoudelijk 

geholpen met het berekenen van de huurprijs en het verstrekken van inzicht in zaken zoals het 

onderhoud van het Klokhuis. Dit waren namelijk zaken waar de bewonersgroep geen kennis van had. 

Bij de overname van het Klokhuis is rugdekking vanuit de lokale politiek van belang geweest. De 

wethouder die uitvoering moest geven aan de motie van het sluiten van de wijkcentra is direct betrokken 

geweest bij de overname van het Klokhuis. De voorzitter van de bewonersgroep had direct contact met 

de wethouder en stelde de wethouder wekelijks op de hoogte van de voortgang. De wethouder kon 

doorzettingsmacht uitoefenen op het moment dat het proces spaak liep in de gemeentelijke molen. Het 

liep op sommige momenten spaak doordat de overname van het wijkcentrum voor alle betrokkenen een 

nieuw proces was. De wethouder kon een besluit nemen op het moment dat het proces vastliep, 

bijvoorbeeld door de huurprijs te verlagen toen bleek dat een deel van het Klokhuis niet door de 

bewonersgroep kon worden overgenomen. Ambtenaren hebben deze macht niet waardoor in het proces 

de aanwezigheid van een betrokken bestuurder erg belangrijk kan zijn. 

SYNTHESIZING  

Het contact liep langs korte lijntjes, zowel de wethouder als de wijkmanager was per telefoon 

beschikbaar. Het contact met de wijkmanager was vooral reactief, als er problemen waren kon de 

bewonersgroep contact opnemen. Elke vrijdag had de voorzitter van de bewonersgroep en de wethouder 



 
65 Bottom-up initiatieven in de praktijk 

contact over de voortgang. De wijkmanager vormde de schakel naar het gemeentelijk apparaat, omdat de 

wijkmanager volgens de bewonersgroep daar meer voor elkaar kan krijgen dan de bewonersgroep zelf. 

De wijkmanager beschrijft haar rol als volgt (respondent f): 

‘’Ik heb heel regelmatig met het bestuur van de vereniging gepraat want er waren toch wel heel 

veel vragen die we ook niet van tevoren bedacht hadden. Dus het is ook een beetje pionieren, 

iedereen doet het voor het eerst daar komt het eigenlijk op neer. Dus er waren vrij veel vragen 

waar ik dan zeg maar een soort van binnen liep en vooral vanuit de organisatie [gemeente 

Amersfoort] antwoord moest ophalen’’.  

In de thematische analyse spraken meerdere corporate actors over durf bij bestuurders, dit bleek bij dit 

initiatief aanwezig te zijn. Het is namelijk een risico voor de wethouder om zich te verbinden aan een 

initiatief. Het is mogelijk dat het initiatief mislukt wat ook een weerklank kan hebben op het functioneren 

van het de wethouder, omdat hij verantwoordelijk kan worden gesteld. Daarnaast is het een politiek 

beladen traject, omdat het sluiten van de wijkcentra niet door het gehele college werd gedragen en het 

daardoor op de voet wordt gevolgd (respondent f, wijkmanager): 

‘’Dat vraagt om een wethouder met een goede ruggengraat die er ook echt voor staat, nou dat 

doet hij. Daar heeft hij heel hard aan gewerkt’’. 

Niet het hele proces bestond uit een goede samenwerking. Zo was er geen sprake van een soepele 

samenwerking tussen de bewonersgroep en de oude exploitant van het Klokhuis. Dit had te maken met 

hoe de bewonersgroep de exploitatie van het Klokhuis door SWA hadden ervaren. De manier waarop 

SWA het Klokhuis had beheerd werd gezien als ‘wanbeleid’. Daarnaast was het niet mogelijk voor de 

bewonersgroep om de cijfers in te zien van de vorige exploitant, wat na een overname mogelijk zou 

moeten zijn. Hier kwam nog boven op dat de inventaris van waarde uit het Klokhuis was weggehaald door 

SWA. Dit heeft de bewonersgroep het idee gegeven dat SWA zich zo heeft opgesteld omdat zij het de 

bewonersgroep niet gunde. Er waren dus geen goede samenwerkingsomstandigheden tussen SWA en de 

bewonersgroep, de bewonersgroep had SWA echter wel nodig. Een lid van het expertteam is daarom 

betrokken geweest bij een gesprek tussen SWA, de gemeente en de afdeling vastgoed en de 

bewonersgroep. De mediator gaf aan dat haar aanwezigheid vooral belangrijk was om elkaars taal en 

cultuur te verstaan. De bewonersgroep heeft een andere logica en snappen niet waarom het zo 

‘ingewikkeld’ moet zijn, terwijl partijen als gemeenten een andere logica hebben. SWA had bijvoorbeeld 

niet de financiële gegevens op pandniveau, maar op portefeuilleniveau van alle gebouwen op één hoop. 

De mediator zag haar rol als volgt (respondent g): 

‘’[G]ewoon om de planning op elkaar afgestemd te krijgen en ook te snappen waarom zij nou zo 

nodig in september open moesten, dat soort dingen. Je moest elkaar een beetje begrijpen om een 

stap in de juiste richting te zetten. Dus zo’n gesprek heb ik dan begeleid’’. 

Daarnaast is de mediator een keer aanwezig geweest bij een gesprek tussen de bewonersgroep en de 

kinderopvang. Dit was omdat onderhandelen met een commerciële partij nieuw is voor de 

bewonersgroep en de bewoners er wel het maximum uit wilden halen.  

5.1.3 CONCLUSIE 

Tabel 15 vat samen welke vorm van netwerkmanagement bij het Klokhuis aanwezig was, daarnaast wordt 

aangegeven in hoeverre dit goed is uitgepakt. 



TABEL 15: DE SUCCES- EN FAALFACTOREN BIJ DE OVERNAME VAN HET KLOKHUIS 

Netwerkmanagement Succes Faal Uitwerking  

Rollen van actoren  
bij het initiatief 

X 
 

X 
 
 

X 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 

X 

 De aanwezigheid van een bestaand duurzaam netwerk 
waardoor de samenwerking al goed is 

 Wijkmanager vormt schakel tussen bewonersgroep en 
gemeente, wijkmanager heeft hier meer macht dan een 
bewonersgroep 

 Een strong leader die sturing gaf aan het beleidsproces en 
belangrijke beslissingen kon nemen/forceren 

 De aanwezigheid van een trekker met een doe-mentaliteit 
 Afhankelijk van de inzet van vrijwilligers, enthousiasme 

kan wegebben maar vereist langdurige betrokkenheid 
 Wethouder kan wegvallen, bijvoorbeeld door vallen 

college of door het verlopen van de ambtstermijn. De 
vraag is of de nieuwe wethouder ook achter het initiatief 
gaat staan 

Activeren X 
 

X 
X 
 
 

X 

 
 
 

X 

 Partijen uitnodigen het Klokhuis maatschappelijk over te 
nemen in een bepaald tijdsframe waardoor er urgentie is 

 Bezuinigen met visie 
 Expertteam instellen die bewonersgroepen kunnen 

ondersteunen, de bewoners hebben echter maar 
beperkte keuze 

 Verbondenheid met de wijk van de bewoners en gevoel 
van verantwoordelijkheid problematiek 

Formele regels X 
 

X 
X 

X 
 
 

X 

 Procesplanning instellen wat duidelijkheid geeft maar niet 
aansloot op de wensen van de bewonersgroep 

 Flexibiliteit in planningsproces overname 
 Toetsen van het businessplan door college waardoor 

steun werd uitgesproken, echter aanvullende eisen 

Informele regels  
 
 

X 
 

X 
 

 Bewonersgroep wordt niet serieus genomen door 
sommige ambtenaren 

 Geen vertrouwen en controlerende houding economische 
afdeling gemeente Amersfoort en SWA  

Framing X   Kader wordt vastgesteld in uitgangspunten door college 

Mobiliseren X 
 

X 
 

X 
 

X 

 
 

 Mogelijke huurders worden door de wijkmanager naar 
het Klokhuis doorverwezen 

 De bewonersgroep kan zelf kiezen om het expertteam in 
te schakelen 

 Delen van kennis en aangeven waar kennis gevonden kan 
worden door de wijkmanager en de ambtenaar vastgoed 

 Rugdekking en doorzettingsmacht vanuit de wethouder 

Synthesizing X 
X 

 
X 
X 

 
 

X 

 Bereikbare en aanspreekbare wijkmanager en wethouder 
 Conflictbemiddeling door een lid van het expertteam 
 Conflict met SWA 
 Durf bij wethouder om risico te nemen 
 Wijkmanager op afstand, bewonersgroep moet het zelf 

doen 
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5.2 STRANDPARK COOLHAVEN 

Met het uitstellen van de bouw van een 

woontoren in Rotterdam Coolhaven-

eiland bleef er een braakliggend terrein 

liggen. Drie zelfstandige ondernemers 

(waarvan twee bewoners van de wijk) 

hebben het initiatief genomen om het 

braakliggende terrein om te vormen tot 

een strandpark waar ook evenementen 

worden georganiseerd. Het Strandpark 

en aanverwante projecten zijn nu 

omgedoopt tot het ‘Landgoed van Cool 

tot Terhave’. 

5.2.1 VERLOOP VAN HET INITIATIEF 

De geplande woontoren in Rotterdam Delfshaven werd door Vestia Stadswonen in 2006 uitgesteld. Een 

ondernemer (tuinontwerper) wonend in Coolhaven zag wel kansen om op het braakliggende terrein een 

park aan te leggen. Om iets te doen met het braakliggende terrein nodigde de bewoner één van de 

andere ondernemers (stadssocioloog) uit om te bekijken wat daar mogelijk was en daaruit is een eerste 

plan ontstaan. Het basisplan was groen- en wijkverbetering op een braakliggend terrein om daarmee het 

terrein weer terug te geven aan de bewoners. Met dat basisplan werd er contact gezocht met mogelijke 

financiers, waaronder de woningcorporaties Stadswonen en Woonbron en de deelgemeente Delfshaven. 

Zij waren enthousiast en deden onder voorbehoud van enkele aanpassingen (zo moesten er ook 

evenementen voor de buurt georganiseerd worden) toezeggingen. De gemeente Delfshaven en de 

Stuurgroep Coolhaveneiland (bestaande uit de Deelgemeente Delfshaven, Het Ontwikkelingsbedrijf 

Rotterdam en de woningcorporaties Stadswonen en Woonbron) wilden het project wel financieren, mits 

het project op 1 juli 2009 opgeleverd zou worden. Er is dus gewerkt in een zeer korte tijd.  

Om het project daadwerkelijk te realiseren was er toestemming nodig om het terrein in gebruik te nemen 

en grond te storten. Er werd dan ook een aanvraag ingediend voor een vergunning. Er zijn echter drie 

verschillende partijen grondeigenaar van het braakliggende terrein, namelijk het Hoogheemraadschap 

Delfland, het Havenbedrijf Rotterdam en gemeente Rotterdam in beheer bij het Ontwikkelingsbedrijf 

Rotterdam. Daarnaast was het terrein in beheer bij de Dienst Gemeentewerken. De aanvraag voor de 

vergunning kwam binnen bij de deelgemeente die vervolgens de verschillende grondeigenaren heeft 

benaderd. Zij moesten allen toestemming geven voor het gebruik van het terrein en de aanleg van het 

Strandpark. De dijken waren in eigendom van het Hoogheemraadschap Delfland en zij moesten het plan 

toetsen of het plan het functioneren van de dijk niet belemmerde. Dat was een formele procedure van 8 

weken. Daarnaast is het plan gelegen aan een werkende kade en daarmee in eigendom van het 

Havenbedrijf Rotterdam. Ten slotte is de gemeente Rotterdam eigenaar van het laatste deel van het 

braakliggende terrein die via het Ontwikkelingsbedrijf het plan toetst. Vervolgens liepen er ook nog 

kabels, leidingen en stadsverwarming door het terrein heen waardoor ook een partij als Eneco belang 

heeft bij wat er met het terrein gebeurt. Voordat de verschillende actoren toestemming gaven voor 

gebruik van het terrein waren er wel enkele aanpassingen en randvoorwaarden waaraan het plan moest 

voldoen, zo werd een deel van een parkeerplaats niet meegenomen, was een deel van het gebied 

gevrijwaard van ontwikkeling door de ligging van kabels en leidingen en werd het plan iets minder groots. 

Uiteindelijk kregen de initiatiefnemers een tijdelijke vergunning (voor het storten van grond en het 

plaatsen van objecten) voor een half jaar tot driekwart jaar van de Deelgemeente Delfshaven.  

FIGUUR 6: STRANDPARK COOLHAVEN 



Voor groenontwikkeling is de tijdspanne van een half tot driekwart jaar uiteraard beperkt, daarom werd 

een concept bedacht dat direct realiseerbaar was: een strand en een park. Een strandpark met een 

strand, zand, strandmeubilair en een deel vergroening. In dit stadium raakte ook de derde ondernemer 

betrokken bij het initiatief, een stand- en interieurbouwer die verantwoordelijk was voor het ontwerp en 

de bouw van het meubilair van het Strandpark. Op 1 juli 2009 werd het Strandpark geopend. Voor de 

evenementen worden aparte vergunningen aangevraagd bij de deelgemeente Delfshaven. Het is nog 

altijd een tijdelijk initiatief, tot op heden wordt de vergunning voor het gebruik van de grond elk jaar 

verlengd. De geplande woontoren is voorlopig uitgesteld tot 2015. 

5.2.2 NETWERKMANAGEMENT 

Er wordt nu dieper ingegaan op de proceskant van het initiatief. In het theoretisch kader kwam naar 

voren dat door de aanwezigheid van meerdere actoren en doordat het onmogelijk is om iedere actor zijn 

eigen gang te laten gaan een zekere mate van netwerkmanagement gewenst is. Welke actoren hierin een 

rol hebben gespeeld zal eerst uiteengezet worden. Daarnaast zal ingegaan worden op de aanwezigheid 

van netwerkmanagement met betrekking tot het proces van het Strandpark.  

5.2.2.1 ROLINVULLING BIJ HET INITIATIEF 

Eerst wordt er ingegaan op de rollen die verschillende actoren bij het initiatief hebben gespeeld. De 

betrokken actoren en de onderlinge relaties worden weergegeven in figuur 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGUUR 7: ACTORENANALYSE STRANDPARK COOLHAVEN 
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De bestuursassistent stemde de verschillende partijen met elkaar af en nam daarmee ook de rol van 

boundary spanner aan. De bestuursassistent vormt de schakel tussen de interne wereld van de 

deelgemeente en de externe wereld en is daarmee de schakel tussen initiatiefnemer en (deel)gemeente. 

De bestuursassistent zorgde voor de contacten binnen de gemeente en communiceerde binnen de 

verschillende diensten dat de deelgemeente het initiatief gerealiseerd wilde zien. Eén van de zelfstandige 

ondernemers kan als trekker gezien worden en was verantwoordelijk voor een groot deel van de realisatie 

van het Strandpark en is nu nog steeds verbonden met het Strandpark. Ten slotte was er ook een strong 

leader aanwezig, namelijk de bestuurder van de deelgemeente. Dit deed de bestuurder niet zozeer door 

sturing te geven aan het beleidsproces maar wel door betrokken actoren indirect te forceren mee te 

werken aan het initiatief, de bestuurder noemde dit zelf een ‘smeerolierol’. Ook mobiliseerde de 

bestuurder de bestuursassistent om ondersteuning te geven aan de initiatiefnemers. 

5.2.2.2 INSTRUMENTEN NETWERKMANAGEMENT 

Figuur 7 laat zien dat er veel actoren betrokken zijn bij een relatief klein project. In deze sub paragraaf 

worden de verschillende netwerkactiviteiten die tijdens het proces van het Strandpark ontplooid zijn 

uiteengezet.  

FORMELE REGELS 

De eerste netwerkactiviteit die werd ontplooid had te maken met de formele regels, namelijk de 

procedures. Om van het braakliggende terrein gebruik te maken moesten namelijk enkele vergunningen 

afgegeven worden. De bestuurder van de Deelgemeente gaf aan dat het toetsen van plannen plaats 

moest maken voor ‘faciliteren’. Dat de gemeentelijke diensten faciliterend opereerden en niet toetsend 

had te maken met dat er in feite ook geen ‘toetsen’ waren. Volgens een initiatiefnemer had de gemeente 

nog amper ervaring met bottom-up initiatieven. Dit betekende dat er geen standaard 

regeling/formulier/werkwijze was om vergunningen voor dergelijke initiatieven toe te kennen. Er moest 

dus een ‘constructie’ gecreëerd worden om een vergunning af te geven. Die constructie bestond uit 

verkennende gesprekken tussen een ambtenaar van de afdeling vergunningen en de initiatiefnemers over 

hoe de initiatiefnemers het plan voor zich zagen. Vervolgens is net als bij een normale 

vergunningsprocedure een plan ingediend waarin werd geschetst wat de bouwactiviteiten waren, maar 

dan in zeer brede zin. Door het ruime kader en het meedenken van de afdeling vergunningen kon het 

Strandpark snel gerealiseerd worden. Daarnaast biedt het ruime kader mogelijkheden om het plan 

gaandeweg aan te passen, zodat niet bij elke wijziging een nieuw plan ingediend hoeft te worden. 

Er bleek echter nog wel sprake te zijn van verkokering binnen de gemeentelijke organisatie. Dit kwam 

twee maal naar voren. Ten eerste zijn de geldstromen verkokerd, waardoor het niet duidelijk is wie moet 

betalen voor een initiatief als het Strandpark. Aan de ene kant is het Strandpark gericht op het beheer van 

de buitenruimte maar aan de andere kant gericht op sociale activiteiten. Het is voor de bestuurders dan 

lastig om een beslissing te maken waar het geld vandaan komt, uit de begroting buitenruimte of de 

begroting welzijnswerk. De verkokering is ten tweede niet alleen bij de financiën te vinden, zo werd de 

aangrenzende parkeerplaats bij het terrein op een gegeven moment bestemd tot een werkplaats voor 

een grote infrastructurele ingreep. De initiatiefnemers hebben dat weten te voorkomen, maar het laat 

wel zien dat de verschillende gemeentelijke diensten niet goed van elkaar weten wat er zich afspeelt. Het 

Strandpark is een tijdelijk initiatief en daarmee ook niet vastgelegd in bijvoorbeeld een bestemmingsplan, 

waardoor er ook geen ‘lampje gaat branden’ als er een aanvraag komt voor het terrein of de directe 

omgeving. 

Het is bovendien lastig voor het Strandpark om zelfvoorzienend te zijn. Door een ‘minuscuul barretje’ of 

door een feest te organiseren kunnen dergelijke initiatieven zichzelf financieren. Door daar ruimte in te 



geven kan ondernemerschap gestimuleerd worden en kunnen initiatieven op zichzelf staan. Dit is echter 

lastig door alle regels, zo moet er voor elk evenement een evenementenvergunning worden aangevraagd, 

moet er een ontheffing voor alcohol worden aangevraagd en moet het gebied afgezet zijn. 

INFORMELE REGELS 

Naast de formele regels bleken ook de informele regels van invloed te zijn op het Strandpark. Een 

bestuurder van de deelgemeente kijkt als volgt tegen de ambtelijke mentaliteit aan (respondent i): 

 ‘’Kijk terecht zitten [ambtenaren] vaak te kijken van wat zijn eventuele risico’s, dus waarom zou ik 

het wel of niet goed moeten keuren. [..] Dus je krijgt dan heel vaak een niet heel erg meewerkende 

houding ook omdat mensen niet weten ambtelijk of het nou een politiek gedragen project is. Dus 

het scheelde heel erg als je politiek achter een project gaat staan [..]. Ik denk dat dat ook 

bijvoorbeeld ambtelijk die mensen die het moeten beoordelen rugdekking geeft van oké, maar 

iemand wil het ook dus dan ga ik ook kijken hoe het kan in plaats van als je alleen maar zo een 

verzoek op tafel krijgt, [..] dan ga je eigenlijk een beetje op een andere manier kijken. Dan ga je 

heel behoudend [kijken] en van het moet vooral niet een probleem op gaan leveren’’. 

In het citaat komt wel naar voren dat de gegeven politieke rugdekking nog steeds nodig is omdat het 

ambtelijk apparaat nog sterk naar de risico’s kijkt. In het theoretisch kader kwam naar voren dat de 

initiatiefnemers politieke rugdekking nodig hebben, maar dit blijkt dus ook voor het ambtelijk apparaat te 

gelden in dit geval. De cultuur in de deelgemeente lijkt hiermee nog risicomijdend en behoudend. Dit 

komt ook naar voren bij de toekenning van evenementenvergunningen. Het Strandpark bevond zich ‘in 

een veld waar formeel niets geregeld is’ omdat de evenementenvergunning door de deelgemeente werd 

afgegeven maar de ontheffing door de gemeente. Deze twee partijen wisten elkaar niet te vinden 

waardoor het vaak afhangt van de persoonlijke inzet van een ambtenaar. De persoonlijke inzet van een 

ambtenaar die volgens de initiatiefnemers wel verantwoording en een risico durft te nemen (respondent 

j, initiatiefnemer): 

‘’Dus kan je verder toetsen dan alleen de regels zonder dat je buiten de regels gaat. [..] Dan is het 

de vraag, wil je die verantwoording nemen?’’ 

MOBILISEREN 

Er moest uiteraard geld gemobiliseerd worden voor het initiatief. Ten eerste heeft de Stuurgroep 

Coolhaveneiland geld geïnvesteerd in het Strandpark. Dit was voor de aanleg en constructie van het 

Strandpark. Het Strandpark voert daarnaast een programma uit zoals festivals. Voor de programmering en 

het onderhoud wordt jaarlijks circa € 27.000 betaald door de Stuurgroep Coolhaveneiland. Het werd door 

de gemeente belangrijk bevonden dat bewoners zelf weer de openbare ruimte terug claimden en er weer 

levendigheid wordt gecreëerd. Daarnaast moet het mensen trekken en daarmee ook het imago van de 

buurt verbeteren. Bezuinigingen binnen de gemeente en woningcorporaties kunnen echter een 

bedreiging vormen voor de continuïteit van het Strandpark. Het is mogelijk dat er voor word gekozen om 

het geld ergens anders in te steken en het Strandpark daarmee ophoudt te bestaan. 

Naast geld werd er ook een actor gemobiliseerd. De bestuurder betrokken bij het initiatief zette de 

bestuursassistent in ter ondersteuning van de initiatiefnemers. Op het moment dat de initiatiefnemers 

vonden dat het niet snel genoeg ging konden zij een ‘joker’ inzetten. Dit hield in dat de bestuursassistent 

als katalysator op kon treden en druk kon zetten op andere partijen, bijvoorbeeld op diensten van de 

gemeente.  
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Ten slotte is er sprake geweest van rugdekking vanuit Deelgemeente Delfshaven voor het Strandpark, dit 

nam vorm in ambtelijke druk uitgesproken door een bestuurder. De ambtelijke druk is volgens de 

bestuurder niet alleen nodig om het proces te versnellen, maar het geeft het ambtelijk apparaat ook 

rugdekking en voorkomt risicomijdend gedrag van ambtenaren. Dat de deelgemeente Delfshaven achter 

het Strandpark stond werd intern gecommuniceerd aan de verschillende diensten, dat zij ook met een 

‘positieve grondhouding’ moesten kijken naar het initiatief, van hoe kan het wel gerealiseerd worden. In 

plaats van te toetsen moesten ze faciliterend optreden. Dit was nodig om het initiatief in het beperkte 

tijdsbestek te realiseren. 

SYNTHESIZING  

De gemeente Rotterdam is via verschillende diensten bij het initiatief betrokken. Zo zijn 

Gemeentewerken, Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam, de Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting en de 

deelgemeente Rotterdam betrokken. Dat zijn veel verschillende gemeentelijke diensten waarmee de 

initiatiefnemers te maken kregen, hoewel zij deze niet allemaal apart hoefden te benaderen. Zo heeft de 

deelgemeente zelf Gemeentewerken en het Havenbedrijf benaderd. Het contact met de deelgemeente 

Delfshaven verliep niet middels een frontlijnwerker of een medewerker van de deelgemeente, maar er 

was direct contact met een lid van het bestuur van Delfshaven. De bestuursassistent communiceerde 

binnen de verschillende diensten die betrokken waren vanuit de gemeente Rotterdam dat Rotterdam 

Delfshaven politiek achter het initiatief stond en dat de diensten er voor moesten zorgen dat het initiatief 

voor de deadline gerealiseerd kon worden.  

Er was op dat moment nog geen frontlijnwerker of gebiedsmanager in het gebied aanwezig als eerste 

contactpersoon voor de initiatiefnemers, die is op dit moment wel aanwezig. De initiatiefnemers hebben 

later nog meer initiatieven in het gebied ondernomen waarbij wel een gebiedsmanager betrokken was. 

De aanwezigheid van een gebiedsmanager kan op positieve en negatieve kritiek rekenen. Aan de ene kant 

positief omdat er dingen uit handen werden genomen, zoals het onder de aandacht brengen bij de 

portefeuillehouder. Daarnaast komt er ook minder last te liggen bij de initiatiefnemer en meer 

verantwoordelijkheid bij de gebiedsmanager. Maar de negatieve kant is volgens een initiatiefnemer dat er 

minder directe invloed uitgeoefend kan worden en de gebiedsmanager niet haar belang kan 

vertegenwoordigen omdat hij een ambtenaar is. Door die indirecte invloed ontstaat ook een extra schakel 

die vertragend kan werken. 

5.2.3 CONCLUSIE  

In tabel 16 is samengevat welke vorm van netwerkmanagement bij het Strandpark aanwezig was, 

daarnaast wordt aangegeven in hoeverre dit goed is uitgepakt. 

  



TABEL 16: DE SUCCES- EN FAALFACTOREN STRANDPARK COOLHAVEN 

Netwerk-
management 

Succes-
factor 

Faal-
factor 

Uitwerking 

Rollen van 
actoren bij het 
initiatief 

X 
 

X 
X 

  De aanwezigheid van een boundary spanner die de lijntjes 
uitzette binnen de gemeentelijke diensten en private partijen 

 Aanwezigheid van een trekker 
 Een strong leader die de medewerking van betrokken actoren 

forceerde 

Formele regels X 
 
 

 
X 
 

X 
 

 Ruime en flexibele procedures 
 Verkokering in financiën en niet iedere ‘koker’ was op de 

hoogte van het initiatief 
 Regelgeving maakt het lastig om het initiatief zelfvoorzienend 

te maken 

Informele regels  
 

X 
 

 Ambtenaren die nog toetsend optreden en risicomijdend 
gedrag vertonen 

Mobiliseren X 
 

X 

  Bestuursassistent door initiatiefnemers in te zetten als 
katalysator 

 Ambtelijke druk en interne communicatie binnen de 
gemeente zetten druk achter de realisatie van het Strandpark 

Synthesizing X 
 

 
 

 Door direct contact met de bestuurder ook direct invloed uit 
te oefenen door de initiatiefnemers 
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5.3 BALKONMETAMORFOSE 

De balkonmetamorfose is een initiatief 

waarbij de balkons van de Tuinstraat in 

Gouda zijn opgeknapt op initiatief van 

bewoners. Het initiatief ontstond toen 

het wijkteam een prijsvraag uitschreef 

gericht op de fysieke uitstraling van de 

wijk. Het initiatief kreeg vorm in 

samenwerking met de woningcorporatie 

Mozaïek Wonen, de eigenaar van het 

complex. 

5.3.1 VERLOOP VAN HET INITIATIEF 

De balkonmetamorfose is een initiatief van bewoners verenigd in de ‘Houtmangroep’ met als doel de 

balkons van een complex op te knappen. Zij kwamen in actie toen het Wijkteam Binnenstad Gouda een 

prijsvraag uitschreef voor een straatmetamorfose. Het idee voor de balkonmetamorfose ontstond dan 

ook bij een bijeenkomst van het wijkteam waar de initiatiefnemers, bewoners van dezelfde straat, elkaar 

tegenkwamen. De balkons waren voor de initiatiefnemers een doorlopende ergernis en zij wilden deze 

dan ook opknappen. Omdat draagvlak een vereiste was zijn er handtekeningen verzameld in de buurt en 

vervolgens werd het plan ingediend. De initiatiefnemers hebben op dit moment ook kort contact gehad 

met de woningcorporatie die de eigenaar was van het complex. Met het idee wonnen de initiatiefnemers 

de vierde prijs en € 4.000. De bewonersgroep is met de toenmalige medewerker sociaal beheer, 

ontwikkeling & participatie in dienst van de woningcorporatie Mozaïek Wonen om tafel gaan zitten. In dat 

gesprek kwam naar voren dat de aanpassing niet oppervlakkig van aard zou moeten zijn, maar een stuk 

ingrijpender om daarmee de gehele balkons te transformeren. Door deze vergroting van het plan hebben 

de initiatiefnemers er voor gekozen om drie architecten in te huren om een ontwerp te maken voor de 

balkons. Het geldbedrag dat met de prijsvraag is gewonnen werd hier aan besteed. Terwijl dit nergens op 

papier stond hadden de initiatiefnemers de indruk dat zodra de architecten hun ontwerpen gereed 

hadden de woningcorporatie deze wel in hun plannen op zou nemen. Met de 3 ontwerpen (een 

herbarium, vergroening door middel van klimop en open balustrades) gingen de initiatiefnemers dan ook 

naar de woningcorporatie. Hier werd echter duidelijk dat de woningcorporatie toch niet zat te wachten op 

een grote ingreep van de balkons (respondent k, initiatiefnemer): 

‘’Het enige jammere van al deze plannen was dat al deze dan in de la verdwenen bij de 

woningbouwcorporatie. Want toen puntje bij paaltje kwam bleek er eigenlijk totaal geen budget 

te zijn om zo een grotere ingreep te gaan doen. [..] Het klimop verhaal vonden ze ook in de weg 

zitten met onderhoud enzo. [..] Dus eigenlijk is het gewoon allemaal in de la verdwenen en is het 

een beetje stil geworden een tijd’’.  

Doordat het initiatief afketste kregen de initiatiefnemers het idee dat het initiatief nergens meer toe zou 

leiden en zij gaven het dan ook op. De omslag kwam volgens de initiatiefnemers toen er iemand anders 

verantwoordelijk werd voor de binnenstad vanuit de woningcorporatie Mozaïek Wonen. De 

initiatiefnemers zijn toen met de nieuwe medewerker wederom om tafel gaan zitten om te kijken naar de 

mogelijkheden. In een overleg tussen de bewonersgroep en de medewerker werd besloten om een 

simpele ingreep aan de balkons te doen. Het ging dus van een kleinschalig plan naar een grootschalig plan 

en vervolgens weer terug naar een kleinschalig plan. Hoewel er een simpeler plan moest komen voor de 

balkons waren er nog geen concrete ideeën voor hoe de balkons er dan uit zouden moeten komen te 

FIGUUR 8: BALKONMETAMORFOSE GOUDA 



zien. Uiteindelijk ontstond het idee bij de initiatiefnemers om historische foto’s van de buurt te gebruiken 

en deze op de balkons te drukken. Het enige kader dat de initiatiefnemers meekregen vanuit de 

woningcorporatie was om een neutrale kleurstelling te gebruiken. Iemand uit het complex werkte bij het 

streekarchief waardoor snel een collectie verzameld kon worden en de verdere keuze van de 

afbeeldingen was aan de bewoners. De woningcorporatie heeft het initiatief verder gefinancierd vanuit 

het leefbaarheidsfonds. Dit is een fonds waaruit de woningcorporatie bewonersinitiatieven worden 

gefinancierd. De uitvoering van het initiatief is gedaan door een lokaal reclamebedrijf. Op 21 juni 2008 

was de balkonmetamorfose een feit. De eerste ideevorming tot aan de realisatie van het initiatief heeft 

daarmee ruim 3 jaar geduurd. 

5.3.2 NETWERKMANAGEMENT 

Er is hier sprake van een relatief kleinschalig initiatief, de vraag is dan ook of er überhaupt sprake is van 

netwerkmanagement. Welke actoren hierin een rol hebben gespeeld zal eerst uiteengezet worden. 

Daarnaast zal gekeken worden of er netwerkactiviteiten te onderscheiden zijn met betrekking tot de 

balkonmetamorfose.  

5.3.2.1 ROLINVULLING BIJ HET INITIATIEF 

Het netwerk waarin het initiatief balkonmetamorfose zich afspeelt is klein, zeker vergeleken met de 

andere cases. Het netwerk en de onderlinge relaties tussen actoren zijn te zien in figuur 9. Er kan amper 

gesproken worden van een netwerk, een samenwerkingsrelatie lijkt meer op zijn plaats te zijn. In het 

beperkte netwerk is dan ook geen netwerkmanager of boundary spanner aanwezig, simpelweg omdat dit 

op deze kleine schaal niet nodig lijkt te zijn. Wel is er een trekker aanwezig, namelijk een lid van de 

bewonersgroep. Dit geeft deze persoon ook zelf aan (respondent k):  

‘’Dat vind ik raar om te zeggen maar dan ben ik denk ik ook succesfactor want die mensen zelf het 

nooit bedacht of gekund of georganiseerd. Die zijn dan niet in staat, die hadden geen computer 

ofzo of geen capaciteit om überhaupt zon aanvraag op te stellen. Je hebt gewoon zo een initiator 

nodig’’. 

 

 

 

 

 

FIGUUR 9: ACTORENANALYSE BALKONMETAMORFOSE 

5.3.2.2 INSTRUMENTEN NETWERKMANAGEMENT 

Bij de uiteenzetting van het verloop van het initiatief zijn verschillende actoren naar voren gekomen. In 

deze paragraaf zullen de verschillende netwerkactiviteiten die gedurende het proces zijn ontplooid 

uiteengezet worden.  

ACTIVEREN 

De bewoners werden geactiveerd toen in 2005 het wijkteam van Binnenstad West Gouda de prijsvraag 

‘Straatmetamorfose’ uitschreef voor bewoners in de binnenstad gericht op de verbetering van de 

leefomgeving. Het wijkteam behartigt de belangen van de bewoners van de binnenstad van Gouda en het 

Initiatiefgroep bewoners 

Architecten Wijkteam Binnenstad 

Woningcorporatie Mozaïek Wonen Abee Reclame 
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wijkteam richt zich op gemeenschappelijke problemen of burgerinitiatieven. Door het uitschrijven van een 

prijsvraag hoopten zij meer initiatieven vanuit burgers te ontvangen, omdat zij deze nog niet veel van 

binnenkregen. Dat het nemen van initiatieven niet echt leefde in de wijk kwam naar voren bij de 

inzendingen van initiatieven voor de prijsvraag. In de eerste periode van de prijsvraag was geen enkele 

geldige inzending bij het wijkteam binnengekomen12. De bewonersgroep heeft uiteindelijk dus wel een 

inzending gedaan. Binnen de bewonersgroep was er één persoon die het initiatief voortrok. Zij hield zich 

ook professioneel bezig met allerlei initiatieven. Het tweede moment van activering vond plaats toen de 

plannen van de architecten werden afgekeurd door de medewerker van de woningcorporatie. De nieuwe 

medewerker blies weer nieuw leven in het initiatief. 

FORMELE REGELS 

De woningcorporatie Mozaïek is de eigenaar van het complex. Bij het initiatief zijn twee medewerkers van 

Mozaïek Wonen betrokken, beide vanuit de functie medewerker sociaal beheer, ontwikkeling & 

participatie. Vanuit die functie zijn zij ook belast met het faciliteren van bewonersinitiatieven en daarmee 

verantwoordelijk om de balkonmetamorfose te faciliteren. De medewerker stond daartoe in direct 

contact met de initiatiefnemers. Deze medewerker is in beginsel degene die beslist over of Mozaïek 

Wonen het initiatief wil faciliteren. Dit is afhankelijk van of het initiatief binnen het afwegingskader past 

van de medewerker, dit afwegingskader is echter niet een door te lopen procedure en daarmee open 

voor eigen inzicht van de medewerkers (respondent l, medewerker Mozaïek Wonen): 

‘’Het is een cumulatie van factoren, er is niet één afwegingskader van op een kruisjeslijst, is het 

esthetisch? Ja, bevordert het de sociale cohesie? Nee. Nou dan houdt het op. Er is niet echt een... 

er is geen Cito-toets ofzo. [..] Ja, maar wel vanuit de perceptie dat het ergens toe moet leiden, we 

zijn niet Stichting DOEN ofzo. De bewoners moeten het wel zelf doen’’.  

Ook wordt er onderling tussen de verschillende medewerkers sociaal beheer, ontwikkeling & participatie 

overlegd of zij een bepaald initiatief willen ondersteunen. Niet in een formele setting, maar met korte 

lijntjes binnen de eigen organisatie. 

INFORMELE REGELS 

De rol van de gemeente Gouda is in dit initiatief zeer beperkt gebleven, de enige betrokkenheid van de 

gemeente was de onthulling van het initiatief door de verantwoordelijke wethouder. De medewerker van 

de woningcorporatie heeft er bewust voor gekozen om de gemeente niet te betrekken. De medewerker 

geeft aan dat hij wilde voorkomen dat er een oneindige discussie zou ontstaan met de commissie 

welstand over wat wel en niet zou kunnen. Ook de initiatiefnemers hadden het idee dat de gemeente 

enkel moeilijk zouden doen. De gemeente lijkt voor deze respondenten een negatieve connotatie te 

hebben als een apparaat dat enkel vertragend werkt. Een initiatiefnemer was wel te spreken over de 

betrokkenheid van de tweede professional vanuit de woningcorporatie. Hij activeerde het initiatief 

opnieuw, dacht mee en had de juiste mentaliteit (respondent k, initiatiefnemer):  

 ‘’Je merkt gewoon degene die dat nu ondersteund heeft dat is gewoon iemand die… het is dat hij 

bij de corporatie werkt maar hij staat [..] zoals wij in de stad en [is] heel erg van het aanpakken en 

doen en het mogelijk maken en kan wel. Dat is zijn hele mentaliteit. Dus zodra mensen met een 

initiatief komen dan zorgt hij wel dat het voor elkaar komt en hij is zeg maar nog sneller dan wij’’. 

                                                             
12  

http://www.ad.nl/ad/nl/1401/ad/integration/nmc/frameset/varia/kobala_article.dhtml?artid=2623194&

service=archive&articleID=2623194 



FRAMING  

De ingezonden initiatieven voor de prijsvraag moesten passen binnen de speerpunten van het Wijkteam 

Binnenstad Gouda, namelijk Binnenstad beter, veiliger, bereikbaarder, leefbaarder en mooier. Daarnaast 

moesten de inzendingen draagvlak hebben bij een groep van bewoners/huishoudens van een straat, wijk 

of van de Binnenstad van Gouda. Dit kon blijken uit bijvoorbeeld een lijst van handtekeningen of een 

gezamenlijke aanbiedingsactie 13 . Het zijn brede kaders waarmee het veel vrijheid bood aan 

initiatiefnemers. Echter, doordat een deel van de woningen in bezit zijn van twee woningcorporaties was 

het beter geweest wanneer zij van te voren ook hun kader aan hadden gegeven. Dan was het voor de 

initiatiefnemers duidelijker geweest wat wel en niet zou kunnen.  

Framing trad ook op in het stadium na de prijsvraag, op het moment dat de woningcorporatie betrokken 

raakte. De eerste betrokken medewerker van de woningcorporatie heeft niet duidelijk gecommuniceerd 

wat de randvoorwaarden waren voor de balkonmetamorfose. De grote ingreep die de medewerker wilde 

bleek achteraf te veel geld te kosten. Hoewel de medewerker geen geld heeft toegezegd bij het eerdere 

gesprek waren de initiatiefnemers er wel van overtuigd dat de woningcorporatie het project zou 

financieren, mede doordat de medewerker juist een grotere ingreep wilde. Er is niet duidelijk 

gecommuniceerd over de kaders en randvoorwaarden, niet richting de initiatiefnemers maar ook niet 

richting de architecten. Deze onduidelijke communicatie heeft er toe geleid dat de initiatiefnemers op een 

dwaalspoor terecht kwamen. Een initiatiefnemer gaf aan dat achteraf gezien zij de woningcorporatie al 

mee hadden moeten betalen aan de architecten om daarmee commitment te krijgen. Daarnaast zou de 

professional het dan al hogerop hebben moeten zoeken in de organisatie waardoor eerder duidelijk zou 

worden wat wel en niet kon.  

MOBILISEREN 

De samenwerking tussen de tweede medewerker en de bewonersgroep verliep beter. Ook deze 

medewerker heeft vanuit zijn functie een faciliterende rol. In dit geval ging het vooral om meedenken met 

de bewonersgroep. Toen duidelijk werd dat de grote ingreep niet mogelijk was heeft de medewerker 

meegedacht over wat dan wel mogelijk zou zijn, deze medewerker is rond de 20 uur met het project bezig 

geweest. Daarnaast heeft de woningcorporatie het initiatief gefinancierd met circa € 9.000. Het was 

mogelijk om het project als een soort onderhoudsbeurt weg te zetten om hieruit ook de financiering te 

krijgen. De woningcorporatie investeerde met als doel waardecreatie van het vastgoed, esthetische 

meerwaarde en trots van de buurt te creëren.  

5.3.3 CONCLUSIE 

Hoewel in het geval van deze casus moeilijk gesproken kan worden van een netwerk kunnen er toch 

verschillende activiteiten onderscheiden worden die normaliter ook bij netwerkmanagement optreden. 

Tabel 17 geeft dit weer. 

 

 

 

 

                                                             
13 http://hogegouwe.weblog.nl/geen-categorie/plan-van-aanpak/?repeat=w3tc 
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TABEL 17: DE SUCCES- EN FAALFACTOREN BIJ DE BALKONMETAMORFOSE 

Netwerkmanagement Succes-
factor 

Faal-
factor 

Uitwerking 

Rollen van actoren bij 
het initiatief 

X   De aanwezigheid van een trekker met organisatorische 
vaardigheden 

Activering X 
 

X 

  Prijsvraag activeert de initiatiefnemers, zonder 
prijsvraag waarschijnlijk geen initiatief 

 Medewerker woningcorporatie wekt het initiatief weer 
tot leven 

Formele regels X   Flexibiliteit in afwegingskader 

Informele regels  
 

X 

X  Gemeente staat nog altijd bekend als een vertragende 
factor 

 Mentaliteit van aanpakken en ‘kan wel’ bij 
medewerker woningcorporatie 

Framing  X 
 

X 

 Enkel kaders vanuit het wijkteam maar niet uit andere 
partijen waarop het initiatief betrekking kon hebben 

 Onduidelijke communicatie over budget en kader 
woningcorporatie 

Mobiliseren X 
 

X 

  Een meedenkende medewerker van de 
woningcorporatie 

 Slim de financiering verbonden aan het 
onderhoudsbudget 

 

  



5.4 HEESTERVELD 

Het gebouwencomplex Heesterveld in de 

Bijlmer Amsterdam stond gepland voor 

sloop-nieuwbouw, dit werd door de 

financiële crisis echter uitgesteld. Eva de 

Klerk werd door woningcorporatie Ymere 

benaderd om het complex voor de 

tussentijd invulling te geven. Het complex 

is getransformeerd naar een hotspot met 

woonwerkruimten voor creatieve 

ondernemers. 

5.4.1 VERLOOP VAN HET INITIATIEF 

De H-buurt in de Amsterdamse Bijlmer kampte met een slecht imago, hoge werkeloosheid, drugsoverlast, 

een slechte stedenbouwkundige- en woningkwaliteit en een verloederde uitstraling14. Woningcorporatie 

Ymere besloot daarom het gebouwencomplex Heesterveld te vernieuwen. In mei 2011 zou het complex 

gesloopt moeten worden15. Vanaf oktober 2009 is de uithuisplaatsing van de oude bewoners gestart. De 

crisis hield het project echter tegen. Rond die tijd had Ymere op Blijburg gezien hoe een strandje een 

impuls gaf aan het gebied. Eva de Klerk werd rond de zomer van 2009 benaderd door Ymere om een plan 

op te stellen voor de tijd tussen uithuisvesting en sloop om het gebied daarmee een stimulans te geven 

aan de definitieve ontwikkeling van het gebied. De tussentijdse invulling kon 2 jaar duren. Het doel van 

het tussentijdse plan was om het gebied een imagoboost te geven zodat het daarmee een aantrekkelijker 

gebied wordt voor potentiële bewoners.  

In de eerste fase van het proces nodigde Eva de Klerk samen met Layana Mokoginta en Floor Wesseling 

bewoners en instanties uit de wijk uit om mee te denken over Heesterveld. Deze verkenning onderzocht 

de behoeften van verschillende partijen in de wijk. Uit deze verkenning bleek een behoefte te zijn aan een 

gezamenlijke plek waar jonge ondernemers kunnen wonen en werken en daar hun eigen identiteit 

kunnen creëren. Ook was er behoefte aan horeca en een ontmoetingsruimte. Naar aanleiding van de 

verkenning is een plan van aanpak opgesteld, waar de ambitie wordt gesteld om ‘’*i+n een jaar tijd 

Heesterveld [om te vormen] tot een culturele en creatieve H Spot waarbij lokaal ondernemerschap 

wordt gecombineerd met maatschappelijke functies en waarbij een culturele programmering zorgt 

voor aanloop van buiten de wijk’’16. Hiermee zou het imago verbeterd moeten worden van het 

gebied, moet het potentiële huurders aantrekken en richting geven aan de toekomstige 

ontwikkeling. Heesterveld zou ruimte kunnen bieden aan horeca, ambachtelijk ondernemerschap, 

experimentele kunst, creatieve ondernemingen, buurtwerk, een ontwerpatelier en een hotel.  

Het Plan van Aanpak werd in april 2010 door Ymere goedgekeurd. Het Plan van Aanpak is gebaseerd op 

interviews met mensen uit de wijk en bijeenkomsten. Ook werd er draagvlak gezocht bij het stadsdeel. De 

doelstellingen van het plan waren om een bedrijfsverzamelgebouw en broedplaats te ontwikkelen in 

woonwerkverband met een multiculturele en internationale uitstraling die ruimte biedt aan culturele, 

maatschappelijke en recreatieve functies voor de wijk waar geëxperimenteerd wordt met nieuwe vormen 

                                                             
14 Offerte Hotspot Heesterveld (2009) de Klerk, E., Mokoginta, L., Wesseling, F. 
Strategienota H-Zuid (2011) Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer 
15

 Ymere informeert, Nieuwsbrief Heesterveld nr.4, 2009 
16

 Offerte Hotspot Heesterveld (2009) de Klerk, E., Mokoginta, L., Wesseling, F. 
 

FIGUUR 10: HEESTERVELD AMSTERDAM BIJLMER 
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van gebiedsontwikkeling. Hierdoor moet het vestigingsklimaat in de H-buurt verbeteren en er ruimte 

komen voor startende ondernemers bestaande voor 30% uit mensen uit Zuidoost, 30% uit kunstacademie 

studenten (bij voorkeur uit buitenland) en de rest uit omgeving Amsterdam of elders. Het streefde 

hiermee de volgende doelen na17: 

 Imago- en economische verbetering met positieve gevolgen voor de definitieve ontwikkeling van 

het gebied, vestiging van een prettig ondernemersklimaat en een gedifferentieerde 

bevolkingssamenstelling. 

 Creëren van een broedplaats met uitstraling voor Amsterdam Zuidoost met maatschappelijke 

meerwaarde. 

 Impuls aan de werkgelegenheid geven. 

 Voorzien in behoefte aan betaalbare woonwerkruimte en het creëren van een ontmoetingsplaats 

met een sterke en ondernemende identiteit en een stimulerende en prettige werk- en 

leefomgeving. 

Ymere streefde voornamelijk het aantrekken van kapitaalkrachtige bewoners en waardecreatie van het 

vastgoed na. Het plan van aanpak werd goedgekeurd rond september 2010 door Ymere. Eva de Klerk en 

de nieuwe bewoners hebben vervolgens meerdere plannen gemaakt: 1) onderhoud aan het complex, 2) 

opheffen van parkeerplaatsen op het binnenplein, 3) creëren van collectieve ruimte, 4) gevelschilderingen 

en hoekmarkeringen om de zichtbaarheid te vergroten, 5) ontwerp om de bergingen om te vormen tot 

grote werkruimtes, 6) acht woningen samenvoegen voor grootstedelijke horeca, 7) opzetten website en 

huisstijl, 8) opzetten programmering, 9) plan voor inrichting binnenplein, 10) plan voor artist-in-residence 

en 11) plan voor levend canvas. De sloop van Heesterveld werd bovendien door Ymere uitgesteld naar 

2017 omdat er door de crisis geen financiële capaciteit is om Heesterveld te vernieuwen18. Hierdoor is het 

mogelijk geworden om Heesterveld 7 jaar tijdelijk in te vullen. Ook werd er (12) begonnen met het 

werven en selecteren van bewoners door een selectieteam. Na het selecteren van de bewoners is er 

begonnen met (13) het oprichten van de bewonersvereniging (Heesterveld Creative Community), nadat 

deze is opgericht zal het team van Eva de Klerk zich terugtrekken en de verantwoordelijkheid voor 

Heesterveld overdragen aan de vereniging. Op eigen initiatief heeft Eva ook het project Proeftuin 

Heesterveld opgezet. Hierin werk Eva samen met Gieneke Pieterse aan het plan ‘Activate’ (14) om de 

openbare ruimte rondom Heesterveld her in te richten, en in H-lab (15) werkt Eva samen met Iris 

Schutten aan ideeën voor de herontwikkeling van Heesterveld voorbij de tussentijd (2010-2017). 

5.4.2 NETWERKMANAGEMENT 

Er wordt nu dieper ingegaan op de proceskant van het initiatief. De rol die verschillende actoren in het 

initiatief hebben gespeeld wordt hier uiteengezet. Daarnaast wordt ingegaan op de aanwezigheid van 

netwerkmanagement met betrekking tot het proces van Heesterveld.  

5.4.2.1 ROLINVULLING BIJ HET INITIATIEF 

Aan Eva de Klerk kunnen in dit initiatief meerdere rollen toegedeeld worden, zo was ze trekker van het 

traject, maar ook netwerkmanager. Ze gaf vorm aan het traject, vormde een tussenrol tussen 

verschillende actoren en gaf sturing aan het proces. De programmamanager wijkaanpak vormde vanuit 

Ymere de boundary spanner. De programmamanager zat samen met Eva de Klerk in de regiegroep die 

sturing gaf aan de projectplannen (en van de werkgroepen nadat de vereniging officieel was opgericht). 

                                                             
17 H-team (2011) Visie document aanvraag subsidie broedplaatsen 
18

  http://www.ymere.nl/ymere/index.asp?id=2246&actie=det&type=o&bezit-
id=9871&huur=1&koop=1&bouwtype=0&plaats=65&kamers=0&objecttype=6&woonoppervlak=0&prijs=0&bal
kon=0&tuin=0&serre=0&p=1  



De programmamanager zorgde er voor dat wat er speelde in Heesterveld bij de juiste afdelingen binnen 

Ymere terecht kwam en betrok de juist personen binnen Ymere wanneer dit nodig was. Ten slotte kan de 

regiodirecteur als een strong leader getypeerd worden, doordat hij het hele proces in gang zette en 

besloot Heesterveld een andere tijdelijke functie te geven. Zie figuur 11 voor de actoranalyse van 

Heesterveld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUUR 11: ACTORENANALYSE HEESTERVELD 

5.4.2.2 INSTRUMENTEN NETWERKMANAGEMENT 

Bij de uiteenzetting van het verloop van het initiatief zijn verschillende actoren naar voren gekomen. In 

deze paragraaf worden de verschillende netwerkactiviteiten die gedurende het proces zijn ontplooid 

uiteengezet.  

ACTIVEREN 

Het proces begon met de activering van Eva de Klerk door de regiodirecteur van woningcorporatie Ymere. 

Ymere wilde een impuls voor het gebied, zoals Blijburg dat had gedaan voor IJburg. Een tussentijdse 

invulling zou het imago van het gebied moeten verbeteren, voornamelijk gericht op wanneer de H-buurt 

in de toekomst gesloopt wordt en er nieuwe woningen gebouwd worden. Het gebied had namelijk een 

negatieve associatie met criminaliteit, vandalisme en verloedering. Eva de Klerk was bekend bij Ymere 

door haar werk aan de NDSM-werf. Zij werd gevraagd onderzoek te doen naar hoe de H-buurt tijdelijk 

ingevuld zou kunnen worden. Eva de Klerk activeerde vervolgens een aantal mensen om haar heen om 

mee te werken aan het onderzoek, het H-team. Door te zoeken naar de behoeften die leven in de wijk en 
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mensen uit de wijk in Heesterveld te plaatsen was er ook een sterke verbondenheid met de buurt. Het 

onafhankelijke H-team is waarschijnlijk ook beter in staat om bewoners en instanties in de wijk te 

activeren dan Ymere. 

FORMELE REGELS 

De parkeerplaatsen in het midden van het complex zijn verwijderd. Hiervoor was een wijziging in het 

bestemmingsplan nodig maar dit leverde geen problemen op. Daarnaast zijn er voor de verbouwing van 

het complex meerdere bouwaanvragen gedaan, hier zijn ook geen problemen mee ondervonden. Dat er 

geen problemen werden ondervonden had te maken met de aanstelling van een ‘gids’ door het stadsdeel 

Zuidoost (respondent O, H-team): 

Nou in principe is het zo dat als we vastlopen in procedures, dus vergunningprocedures of 

bouwvergunningprocedures of andere vergunningen want we hebben hier een festival gehad en 

dat soort dingen. Als we daarin vastlopen gaat hij binnen het stadsdeel rondhobbelen en kijken op 

welk bureau het is blijven liggen [en] waarom het nog niet af is en dat soort dingen. 

Het is nu zo dat sloop- en renovatiewoningen op dit moment maximaal 5 jaar tijdelijk kunnen worden 

verhuurd. Door de vastgelopen herstructurering ligt er nu echter een wetsvoorstel klaar die het mogelijk 

maakt tot 7 jaar tijdelijk te verhuren19. Dit geeft meer ruimte aan tijdelijke projecten om succesvol te 

worden. De tijdelijkheid wordt echter ook als een probleem gezien. Het opbouwen van een dergelijk 

project kost veel tijd en geld en vervolgens wordt Heesterveld mogelijk weer in 2017 gesloopt. Wanneer 

het niet gesloopt wordt in 2017 is het echter lastig om de huidige bewoners er te laten wonen. Door het 

maximum van 7 jaar tijdelijk huren moet daarna een vast contract aangeboden worden. Wanneer het 

vervolgens wel wordt gesloopt dan is de woningcorporatie verplicht een nieuw huis voor de bewoners te 

zoeken en een verhuisbijdrage te geven van € 5.000, dus dat is een hoge kostenpost. Woningcorporatie 

heeft nog niet besloten hoe Heesterveld er na de tijdelijkheid uit komt te zien. Er heerst dus nog een hoop 

onduidelijkheid over de toekomst van Heesterveld. Het gevaar bestaat dat te lange onduidelijkheid leidt 

tot het weglekken van de energie die er nu zit. Dit vormt een gevaar voor de continuatie van het project. 

Ymere werd op een gegeven moment ook als een bureaucratisch systeem ervaren. Zo werd het plan van 

aanpak voor Heesterveld rond april 2010 ingediend maar pas rond september 2010 goedgekeurd. 

Hierover werd het volgende verteld (respondent m, H-team): 

‘’Ja besluitvorming, Ymere zit natuurlijk in een organisatie en allemaal managers en die hebben 

weer een regiodirecteur en die hebben weer een Raad van Bestuur dus eigenlijk net als bij de 

overheid is het toch een heel erg bureaucratisch systeem. Dus het duurde altijd lang tot de 

plannen werden goedgekeurd’’. 

INFORMELE REGELS 

Woningcorporatie Ymere had bij dit initiatief een bescheiden rol. Eva de Klerk kreeg de kans om de 

behoeften van de wijk te onderzoeken zonder specifieke eisen vanuit Ymere. Ymere heeft geen 

voorwaarden gesteld aan de herontwikkeling van Heesterveld, enkel dat het project van tijdelijke aard zal 

zijn. Ymere heeft daarmee vrijheid en vertrouwen gegeven aan de kennis en kunde van Eva de Klerk. Zij 

genoot het vertrouwen door haar werk aan projecten als de NSDM-werf. Ook was er vertrouwen in het 

concept dat voor Heesterveld was ontwikkeld. Ymere nam aan het begin van het proces namelijk het 

                                                             
19

 http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/vraag-en-antwoord/kan-ik-mijn-woning-tijdelijk-
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risico om veel geld te steken in een project dat zich nog zou moeten bewijzen. Bovendien was de 

samenwerking tussen Ymere en het H-team goed. 

FRAMING 

Zoals hierboven is aangegeven stelde Ymere vrijwel geen randvoorwaarden aan het project, dat was in dit 

geval ook mogelijk omdat zij te maken hadden met een professionele partij die zich al had bewezen op dit 

terrein. Daarnaast was het lastig randvoorwaarden aan het project te verbinden omdat er eerst 

uitgezocht moest worden hoe Heesterveld ingevuld moest worden. Toen de behoeften die leefden in de 

wijk eenmaal in kaart gebracht waren kreeg het H-team de vrijheid om dit in Heesterveld te ontwikkelen. 

MOBILISEREN 

De ontwikkeling van Heesterveld heeft diverse kosten met zich meegebracht, met aan de ene kant 

investeringskosten voor de ontwikkeling en aan de andere kant kosten voor de programmering. Totaal 

komen de kosten voor Heesterveld uit op circa € 2,0 miljoen euro. Hiervan is € 475.000 door Bureau 

Broedplaatsen van de Gemeente Amsterdam gefinancierd. Vervolgens kost het onderhoud van de andere 

drie complexen in de H-buurt nog eens € 2,0 miljoen. Ymere staat garant voor een groot deel van 

investering omdat de huuropbrengsten van de tijdelijkheid de kosten zullen dekken, als het project niet 

kostendekkend zou zijn had Ymere niet geïnvesteerd. Het is echter niet zo dat de huuropbrengsten 

daarmee geïnvesteerd worden in Heesterveld, maar deze komen terecht in één portefeuille waaruit 

projecten, waaronder Heesterveld, gefinancierd kunnen worden. Een gebiedsgerichte portefeuille is niet 

aanwezig. Daarnaast werft het H-team aanvullende fondsen voor de programmering bij bijvoorbeeld 

Bureau Broedplaatsen en Stadsdeel Zuidoost voor bewonersinitiatieven. 

Een probleem is op dit moment dat een groot deel van de projecten door Ymere heroverwogen worden. 

Door de verhuurderheffing en het debacle met Vestia is het investeringsvermogen van Ymere sterk 

verminderd. Het is daarmee niet zeker of de verbouwing van de bergingen en de nieuwe horeca in 

Heesterveld wel door zullen gaan (of voor minder budget). Het is bovendien onduidelijk geworden of 

Heesterveld überhaupt gesloopt zal worden in 2017. Doordat de huuropbrengsten uit Heesterveld in één 

grote portefeuille terechtkomen en niet direct neerslaan in Heesterveld zelf is het niet mogelijk om die 

opbrengsten in het gebied te investeren.  

Naast middelen worden ook actoren gemobiliseerd, namelijk de bewoners van Heesterveld. Deze zijn 

zorgvuldig door een team geselecteerd. Daarnaast is Heesterveld een proeftuin waar initiatiefnemers, 

corporaties, beleidsmakers en ondernemers uit Zuidoost met elkaar van gedachten kunnen wisselen over 

de herontwikkeling van buurten zoals Heesterveld. Er is dus veel denkkracht aanwezig. 

5.4.3 CONCLUSIE  

In tabel 18 is samengevat welke vorm van netwerkmanagement bij Heesterveld aanwezig was, daarnaast 

wordt aangegeven in hoeverre dit goed is uitgepakt. 
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TABEL 18: DE SUCCES- EN FAALFACTOREN STRANDPARK COOLHAVEN 

Netwerk-
management 

Succes-
factor 

Faal-
factor 

Uitwerking 

Rollen van 
actoren bij het 
initiatief 

X 
X 
 

X 

  Een projecttrekker die tegelijk netwerkmanager is en trekker 
 Een boundary spanner die binnen Ymere de juiste personen 

bij het proces betrekt 
 Een strong leader die kansen zag voor Heesterveld buiten 

tijdelijke studentenhuisvesting 

Activeren X 
 

X 
 
 

X 

  Activering van een ervaren persoon wie vervolgens een 
betrokken team heeft geactiveerd 

 Een onafhankelijke partij zoals het H-team krijgt meer voor 
elkaar in samenwerking met bewoners en instanties dan 
Ymere zelf 

 Verbondenheid met de buurt 

Formele regels  
 
 
 

X 

X 
 
 

X 
 

 
X 

 De woningen kunnen 7 jaar tijdelijk verhuurd worden, daarna 
moet een vast contract gegeven worden wat bij sloop tot 
hoge kosten kan leiden voor de woningcorporatie 

 Ymere als bureaucratisch systeem 
 Een gids die belemmering in de formele regels weg kon 

nemen 
 Te lange onduidelijkheid over de toekomst van Heesterveld 

kan het initiatief verlammen 

Informele regels X 
X 

 
 

 

 Er werd vrijheid gegeven aan het H-team 
 Vertrouwen in het H-team en daarmee het vertrouwen van 

Ymere om te investeren 

Framing X   Het H-team kreeg vrijwel volledige vrijheid in het project, 
met het professionele H-team kon dit ook 

Mobiliseren X 
 
 
 
 
 

X 

 
X 
 

X 

 Door een kostendekkende exploitatie kon Ymere investeren 
 Projecten waaronder Heesterveld worden heroverwogen 

vanwege de verhuurderheffing en het debacle met Vestia 
 Huurinkomsten komen niet terecht bij Heesterveld maar in 

één portefeuille, hoewel Heesterveld huuropbrengsten 
genereert kunnen projectdelen toch geschrapt worden  

 De organisatie van denkkracht tussen bewoners, 
beleidsmakers, corporaties en ondernemers in Heesterveld 

 

 

  



5.5 CONCLUSIE 

Dit hoofdstuk heeft de processen van vier bottom-up initiatieven beschreven. De relatie van 

netwerkmanagement met deze processen is hiermee in kaart gebracht. Netwerkmanagement blijkt niet 

alleen in interactieve processen van belang te zijn, maar ook in bottom-up processen. Deze conclusie zal 

een overzicht geven van de rollen die actoren in een bottom-up proces hebben gespeeld bij de 

verschillende initiatieven. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de verschillende instrumenten van 

netwerkmanagement die in de initiatieven zijn ontplooid. Er wordt ingegaan op hoe netwerkmanagement 

met betrekking tot een bottom-up initiatief ingericht kan worden om een dergelijk proces beter te laten 

verlopen. Ook wordt ingegaan op wat dit betekent voor de rol van institutionele partijen. 

5.5.1 ROLVERDELING BIJ HET INITIATIEF 

De verschillende actoranalyses hebben laten zien dat bij de initiatieven vaak een groot web van 

verschillende actoren aanwezig zijn. Vanwege dit grote web van actoren was er een actor nodig om de 

verschillende actoren met elkaar te verbinden. Deze actor was meestal een boundary spanner. Bij alle 

initiatieven was er minimaal één grote institutionele partij aanwezig die met meerdere actoren betrokken 

was bij het initiatief. Een boundary spanner was dan nodig om de kloof tussen de initiatiefnemer en de 

gemeente of woningcorporatie te dichten. Boundary spanners zijn de contactpersoon voor de 

initiatiefnemer die vervolgens binnen de eigen organisatie de juiste personen bij het proces betrekt. Dit 

maakt het voor de initiatiefnemer behapbaar.  

TABEL 19: ROLLEN VAN ACTOREN BIJ DE INITIATIEVEN 

 Wijkcentrum 
Klokhuis 

Strandpark 
Coolhaven 

Balkonmeta-
morfose 

Heesterveld 

Netwerkmanager    X 

Boundary spanner X X  X 

Strong leader X X  X 

Trekker X X X X 

 

Ook strong leaders bleken bij drie van de initiatieven een rol te hebben. Strong leaders hebben een 

hogere functie in de organisatie. Het mee hebben van een strong leader in een initiatief geeft een flink 

voordeel, omdat zij de macht hebben om belangrijke beslissingen te nemen of te forceren en daarmee de 

voortgang van het proces kunnen verzekeren. Het is vrij vanzelfsprekend dat trekkers een belangrijke 

plaats innemen in een bottom-up initiatief. Zonder een trekker zal een initiatief waarschijnlijk niet van de 

grond komen of stranden. Een gevaar is wel dat door het wegvallen van een strong leader of trekker het 

initiatief vastloopt.  

5.5.2 INSTRUMENTEN NETWERKMANAGEMENT 

Dit hoofdstuk heeft laten zien dat vooral de formele- en de informele regels het proces van bottom-up 

initiatieven kunnen blokkeren (zie tabel 20 voor een overzicht). Bij de informele regels blijken vooral de 

mentaliteit en cultuur in de weg te staan en in mindere mate een gebrek aan vertrouwen in de 

initiatiefnemer. Zo gaf een bestuurder van Deelgemeente Delfshaven aan dat zonder bestuurlijke druk 

ambtenaren nog vaak toetsend kijken, en minder naar de mogelijkheden. Bij Wijkcentrum het Klokhuis 

werden de initiatiefnemers door ambtenaren niet serieus genomen. Formele regels stonden ook bij 

meerdere initiatieven in de weg. Het ging dan om procedures die lang liepen, verkokering en regelgeving. 

De formele regels hadden meerdere malen te maken met financiën. Verkokerde geldstromen, regelgeving 

en doordat geld op portefeuilleniveau is weggezet maakt het lastig voor initiatieven om zelfvoorzienend 
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te zijn. Bestemmingsplannen stonden bij geen enkel initiatief in de weg, maar dit had waarschijnlijk te 

maken met dat bij drie van de initiatieven geen bestemmingsplanwijziging nodig was. 

TABEL 20: OVERZICHT INSTRUMENTEN NETWERKMANAGEMENT BIJ DE INITIATIEVEN (GROEN=POSITIEF, ORANJE=DEELS POSITIEF, DEELS 

NEGATIEF, ROOD=NEGATIEF) 

 Wijkcentrum 
Klokhuis 

Strandpark 
Coolhaven 

Balkonmeta-
morfose 

Heesterveld 

Activeren     
Verbondenheid met de buurt X  X X 
Gevoel van urgentie X    
Potentie van actoren X X X X 
Gevoel van verantwoordelijkheid voor 
de problematiek 
Actieve uitnodiging 

X 
 

X 

 X 
 

X 

 
 

X 
Formele regels     
Flexibiliteit in bestemmingsplannen en 
procedures 

X X X X 

Verkokering  X   
Informele regels     
Mentaliteit en cultuur X X X X 
Vertrouwen in de initiatiefnemer X   X 
Framing     
Verwachtingsmanagement X  X X 
Mobiliseren     
Mobiliseren actoren X X  X 
Mobiliseren middelen X X X X 
Synthesizing     
Bereikbaarheid professionals X X   
Afstand van professional X    
Doelvervlechting     
Conflictmanagement X    

 

Activering blijkt bij de vier casussen geen probleem te zijn. Bij alle vier de initiatieven blijken de 

initiatiefnemers een hoge potentie te hebben. Zo waren bij twee initiatieven zelfstandige ondernemers 

betrokken. In Amersfoort was de initiatiefgroep al actief in de bewonersvereniging van de wijk en in 

Gouda hield een initiatiefnemer zich ook al professioneel bezig met initiatieven. Verbondenheid met de 

buurt blijkt ook een belangrijke predictor te zijn voor de activering van actoren. Ook een gevoel van 

verantwoordelijkheid voor de problematiek en een gevoel van urgentie kunnen actoren activeren. Ten 

slotte kan een nieuw instrument geïdentificeerd worden, namelijk actieve uitnodiging. Het gaat om een 

uitnodiging door een institutionele partij met als doel activering. Dit vraagt om visie en het inzien van 

kansen door institutionele partijen. Het in de armen nemen van een onafhankelijke partij kan hierbij 

helpen, zo krijgt het H-team meer voor elkaar in samenwerking met de bewoners dan een 

woningcorporatie. Een initiatief hoeft dus niet bottom-up in zijn puurste vorm te zijn, ook een 

onafhankelijke partij kan initiatieven oppakken en stimuleren, zolang er maar draagvlak is in de wijk.  

Framing gaat vooral over het managen van verwachtingen, dit kan tot uiting komen door het opstellen 

van randvoorwaarden. Hier was geen gulden regel voor; bij de balkonmetamorfose waren er geen 

scherpe randvoorwaarden waardoor het initiatief vastliep. Heesterveld had de vrijheid in 

randvoorwaarden juist nodig.  

Uit de vier initiatieven komt naar voren dat mobiliseren veel verschillende factoren omvat. Het ging om 

het mobiliseren van actoren die het initiatief verder kunnen helpen, zoals de bestuursassistent die bij het 

Strandpark werd gemobiliseerd om verschillende diensten van de gemeente op elkaar af te stemmen. Bij 



het mobiliseren van middelen kunnen meerdere aspecten onderscheiden worden. Dat kon kennis zijn, 

bijvoorbeeld door een meedenkende professional. Belangrijk was ook rugdekking en doorzettingsmacht 

van bestuurders, waarmee op momenten de voortgang van een initiatief verzekerd en gestimuleerd kon 

worden. Het gaat dan niet alleen om rugdekking van de initiatiefnemer, maar ook om rugdekking van het 

ambtelijk apparaat. Dit stimuleert namelijk een ambtelijk apparaat om minder toetsend op te treden en 

meer mee te denken met de initiatiefnemers. De financiering van de initiatieven was geen probleem, wel 

was er steeds een investering van een gemeente of woningcorporatie nodig. Op zich is dit geen probleem, 

omdat zij ook baat hebben bij het initiatief. Wel is het zo, gekeken naar het vorige hoofdstuk waar het 

investeringsvermogen in de stedelijke vernieuwing sterk ten twijfel wordt getrokken, dat financiering 

door gemeenten en woningcorporaties met aankomende initiatieven minder vanzelfsprekend zal zijn. Een 

probleem bij het mobiliseren van geld is dat financiën vaak op portefeuilleniveau georganiseerd zijn, 

hierdoor wordt het moeilijk om inkomsten uit een initiatief direct te investeren in het initiatief. Het is ten 

slotte nodig om de continuering van het proces te verzekeren, zodat op het moment dat actoren zijn 

geactiveerd of het proces is uitgevoerd de energie die is losgemaakt niet weg lekt. Onduidelijkheid over 

de toekomst van een project, zoals bij Heesterveld, kan de continuering in gevaar brengen. 

Ten slotte synthesizing, dit instrument kwam in de initiatieven het minst naar voren. Dat het amper naar 

voren kwam kan te maken hebben met dat er geen problemen werden ondervonden op dit vlak door de 

actoren, waardoor dit niet in de interviews naar voren kwam. Bij de initiatieven waar dit wel naar voren 

kwam bleken professionals goed bereikbaar te zijn en op de juiste afstand. Er moet niet vergeten worden 

dat ook in bottom-up initiatieven conflicten tussen actoren optreden en hierdoor ook 

conflictmanagement nodig is. Doelvervlechting kwam in geen van de initiatieven naar voren, wellicht 

omdat de doelen van de verschillende actoren al goed op elkaar aansloten. 

5.5.3 ROL VAN INSTITUTIONELE PARTIJEN 

Wat betekent dit voor de rol van de gemeente? Ten eerste dient er niet zozeer over de rol van de 

gemeente gesproken te worden. De gemeente heeft niet bij elk initiatief een rol te spelen. Het is daarom 

beter te spreken over de rol van institutionele partijen, aangezien partijen als woningcorporaties ook 

betrokken kunnen zijn. Ten tweede lijkt de toetsende rol van de gemeente in ieder geval voor een deel 

over te zijn. Bij alle vier de initiatieven wordt niet pas aan het eind van een project getoetst of er voldaan 

wordt aan de criteria, maar wordt er eerder in het proces al ondersteuning geboden. 

Wat doet een institutionele partij dan? Een goede organisatie van de backoffice blijkt belangrijk te zijn. 

Hierbij draait het vooral om goed beleid, een visie en het wegnemen van drempels in de formele en 

informele regels. Ten eerste is het mogelijk om bottom-up initiatieven te stimuleren. Dit vraagt visie en 

het zien van kansen van beleidsmakers en bestuurders. Dit kwam bijvoorbeeld naar voren toen de 

wethouder van Amersfoort besloot de wijkcentra te sluiten maar wel andere partijen de mogelijkheid gaf 

om een wijkcentrum over te nemen, in plaats van direct de gebouwen te verkopen. Het vraagt dus visie 

en het maken van keuzes van een gemeente of woningcorporatie: wat doe je zelf, wat doe je niet meer 

zelf en hoe zorg je er voor dat de zaken die je zelf niet meer kan organiseren bij andere partijen terecht 

komt. Een eerste vereiste daarbij is urgentie, zonder urgentie zullen andere partijen het idee hebben dat 

een institutionele partij dat prima kan blijven doen. De beleidsmakers kunnen daarnaast de eerder 

besproken drempels die er nu nog zijn in de formele regels wegnemen (verkokering, lange procedures en 

starre regelgeving). Ook de drempels in de informele regels staan nu nog in de weg, omdat de cultuur en 

mentaliteit van ambtenaren initiatieven kunnen verlammen en vertragen. Verandering van die cultuur zal 

langzaam gaan, dit kan verklaard worden door padafhankelijkheid. 
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De frontlijn is bij initiatieven van zeer groot belang. Hier geldt voor de institutionele partijen vooral een 

ondersteunende en faciliterende rol. Van loslaten bleek geen sprake te zijn, in de vier casussen waren 

professionals juist zeer actief betrokken bij het initiatief. Eerst zullen de institutionele partijen (mits zij 

betrokken worden bij een initiatief) de randvoorwaarden duidelijk moeten communiceren naar de 

initiatiefnemers. Wat die randvoorwaarden zijn en hoe breed die zijn is afhankelijk van het initiatief, maar 

duidelijkheid in het budget is een vereiste. Bovendien hebben professionals vaak een rol in het 

mobiliseren van kennis en geld, omdat hier vaak een gebrek aan is bij de initiatiefnemers. Ook is de 

betrokkenheid van een strong leader die rugdekking kan geven en beslissingen kan forceren een 

succesfactor. Hiermee kan de voortgang van het proces verzekerd worden. Ten slotte zal de professional 

de juiste afstand moeten nemen tot het initiatief, en altijd bereikbaar en aanspreekbaar moeten zijn. 

  



 

 



 
 

6 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
In dit onderzoek stond ‘stedelijke vernieuwing op uitnodiging’ centraal, een nieuw concept binnen de 

stedelijke vernieuwing. Stedelijke vernieuwing is in het verleden vaak een grootschalige operatie geweest, 

maar nu is deze stedelijke vernieuwing voor een groot deel stilgevallen. Het ISV eindigt in 2014, partijen 

hebben een beperkt investeringsvermogen en daarnaast is er nog weinig politieke aandacht voor 

stedelijke vernieuwing. Daarnaast zijn steeds meer actoren, waaronder burgers, betrokken geraakt bij 

beleidsprocessen. Dit betekent voor stedelijke vernieuwing dat de overheid steeds vaker beleid moet 

maken in samenwerking met andere actoren. Stedelijke vernieuwing is daarmee een complex proces. Het 

reduceren van deze complexiteit gebeurde vaak door uitvoeringscontracten en prestatieafspraken, welke 

inflexibele plannen opleverde. Deze samenwerking werd gekenmerkt door scheve machtsposities en het 

vasthouden aan een hiërarchische bestuursstijl. Stedelijke vernieuwing op uitnodiging biedt een 

alternatief voor de traditionele stedelijke vernieuwing, waarin adaptiviteit centraal staat. Geen eenmalige 

grootschalige ingreep, maar een constante vernieuwing met een open einde door (kleinschalige) 

initiatieven van burgers, ondernemers en organisaties. Stedelijke vernieuwing op uitnodiging gaat 

daarmee uit van overheidsparticipatie in plaats van burgerparticipatie.  

Dit onderzoek is ingegaan op stedelijke vernieuwing op uitnodiging als mogelijke nieuwe vorm van 

stedelijke vernieuwing en ging in op de volgende probleemstelling: 

In hoeverre zijn achterstandswijken geschikt voor een bottom-up benadering in de stedelijke 

vernieuwing, in hoeverre biedt het een oplossing voor de vastlopende stedelijke vernieuwing en 

hoe ziet het proces van een bottom-up initiatief eruit?  

Dit hoofdstuk beoogt een antwoord te geven op de bovenstaande probleemstelling. Paragraaf 6.2 

behandeld de eerste empirische deelvraag en gaat in op de toepasbaarheid van een bottom-up 

benadering in achterstandswijken. Daarnaast gaat het in op de mate waarin het een oplossing biedt voor 

de vastlopende stedelijke vernieuwing. Paragraaf 6.3 behandelt empirische deelvragen 3 en 4, waarbij 

wordt ingegaan op het proces van bottom-up initiatieven en netwerkmanagement. Paragraaf 6.4 gaat in 

op de rol van de gemeente, en beantwoordt daarmee de tweede empirische deelvraag. Paragraaf 6.5 gaat 

dieper in op het wetenschappelijk raamwerk dat in het theoretisch kader is opgesteld, namelijk de 

machtsverdeling onder stedelijke vernieuwing op uitnodiging. Paragraaf 6.6 zal ten slotte kort antwoord 

geven op de hoofdvraag. 

6.1 BOTTOM-UP IN ACHTERSTANDSWIJKEN? 

De eerste empirische deelvraag die wordt beantwoord is de volgende: 

In hoeverre zien corporate actors bottom-up initiatieven in achterstandswijken als kansrijk 

principe en in hoeverre vormt stedelijke vernieuwing op uitnodiging een oplossing voor de 

vastlopende vernieuwing? 

Dit onderzoek heeft de perceptie van corporate actors over de potentie van achterstandswijken 

onderzocht. Is het zelforganiserend vermogen dat nodig is voor een bottom-up aanpak wel aanwezig in 

achterstandswijken? Het beeld dat hierin wordt geschetst sluit aan bij de theorie waarin wordt 

beschreven dat sociaal kapitaal niet evenwichtig is verdeeld. De corporate actors zien achterstandswijken 

als ongeschikt voor een bottom-up benadering, vanwege een gebrek aan een sterk ontwikkelde civiele 

maatschappij. De slechte reputatie waardoor private partijen minder snel investeren in een dergelijke wijk 

wordt ook als probleem genoemd. Corporate actors vinden dat de verantwoordelijkheid voor stedelijke 



vernieuwing nog altijd bij gemeenten en woningcorporaties ligt. Het geeft echter geen inzicht in de mate 

waarin zelforganisatie daadwerkelijk ongeschikt is in achterstandswijken, maar aangezien een groot deel 

van de corporate actors belanghebbenden zijn in de stedelijke vernieuwing geeft het wel een realistisch 

beeld van de mogelijkheden van zelforganisatie in achterstandswijken. Een groot deel van de corporate 

actors geven aan dat er bewoners zijn van achterstandswijken die wel de capaciteit hebben om 

initiatieven te ondernemen. Dit wijst erop dat hoewel de corporate actors de verantwoordelijkheid voor 

de stedelijke vernieuwing in achterstandswijken nog steeds leggen bij gemeenten en woningcorporaties 

zij wel zien dat bewoners ook een steentje bij kunnen dragen. Bewoners lijken voor het ‘extraatje’ te 

zorgen in de stedelijke vernieuwing, waarbij zij zich vooral richten op initiatieven gericht op de openbare 

ruimte, terwijl woningcorporaties zich moeten richten op woningverbetering en herontwikkeling. De 

waarde van initiatieven in de openbare ruimte moet echter niet onderschat worden. Een goede openbare 

ruimte zorgt voor een goede beleving van de leefomgeving en kan de waardeontwikkeling en de 

economische positie van de wijk positief beïnvloeden. Woningcorporaties gaan hiermee terug naar hun 

kerntaken.  

Het wegvallen van de ISV-subsidies en de recessie leiden tot een beperkt investeringsvermogen. Een 

oplossing voor het beperkte investeringsvermogen van partijen lijkt te liggen in prioritering. Het beperkte 

investeringsvermogen zal geïnvesteerd moeten worden in de zwakste wijken, terwijl de stabiele sterkere 

(maar nog steeds matige) wijken op eigen kracht verder moeten. Maar zelfs wanneer er geprioriteerd 

wordt in zwakke wijken, renovatie in plaats van herstructurering plaatsvindt en er waarde wordt 

gecreëerd door middel van maatregelen rond cultuur, sport, scholing en monumenten zal er een tekort 

van minimaal € 220 miljoen per jaar ontstaan. De verhuurderheffing van € 1,7 miljard per jaar zal het 

investeringsvermogen van woningcorporaties enkel sterker doen afnemen.  

6.2 NETWERKMANAGEMENT 

Corporate actors zien achterstandswijken als ongeschikt voor zelforganisatie. Er worden echter wel 

initiatieven genomen, ook in achterstandswijken. Netwerkmanagement lijkt bij een initiatief onontbeerlijk 

te zijn. In dit onderzoek is de koppeling gezocht tussen bottom-up processen en netwerkmanagement. De 

rollen die actoren kunnen spelen in bottom-up processen worden eerst beschreven, vervolgens wordt 

ingegaan op de instrumenten van netwerkmanagement die in de processen aanwezig zijn. 

6.2.1 ROLINVULLING BIJ HET INITIATIEF 

De empirische deelvraag die als eerste wordt beantwoord is de volgende: 

Welke rollen kunnen betrokken actoren in een bottom-up proces spelen? 

Hoewel bottom-up initiatieven zich op een kleinere schaal afspelen dan grootschalige 

herstructureringsprocessen blijkt er vaak een groot web van actoren bij het initiatief betrokken te zijn. 

Netwerkmanagement blijkt dan nodig te zijn, voornamelijk om de verschillende actoren met elkaar te 

verbinden. Netwerkmanagement kan gedaan worden door een netwerkmanager, die actoren bij elkaar 

brengt en interacties begeleidt. Dit kan iemand van de gemeente zijn maar ook, bijvoorbeeld in het geval 

van Heesterveld, de initiatiefnemer zelf. De netwerkmanager heeft bij de onderzochte initiatieven een 

kleinere rol dan de literatuur toedicht. Een grotere rol was weggelegd voor een variant van de 

netwerkmanager, namelijk de boundary spanner. Boundary spanners verbinden actoren binnen de eigen 

organisatie en vormen de schakel tussen actoren binnen hun eigen organisatie en externe actoren. Die 

schakel is nodig, de gemeente Amersfoort was bijvoorbeeld met 7 verschillende actoren betrokken bij 

Wijkcentrum het Klokhuis. In zulke gevallen is het wenselijk om één vaste contactpersoon te hebben 

binnen de organisatie die voor de verbinding zorgt tussen de initiatiefnemer en de institutie, zodat de 
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initiatiefnemer niet elke afzonderlijke actor langs hoeft te gaan. Boundary spanners zijn dan de 

contactpersoon voor de initiatiefnemer die vervolgens binnen de eigen organisatie de juiste personen bij 

het proces kunnen betrekken. 

Het klinkt logisch dat een strong leader, die sturing geeft aan het proces en belangrijke beslissingen kan 

nemen, bij een kleinschalig initiatief minder nodig zal zijn dan bij een grootschaliger project. Dit blijkt 

echter niet zo te zijn. Bij 3 van de 4 initiatieven was een strong leader aanwezig. Strong leaders waren 

nodig om de voortgang van het proces te verzekeren, bijvoorbeeld door de initiatiefnemers van 

rugdekking te voorzien en beslissingen te forceren. Bij Wijkcentrum het Klokhuis gaf de wethouder de 

initiatiefnemers rugdekking en kon het proces versnellen door zijn doorzettingsmacht. De literatuur sprak 

enkel over rugdekking van de initiatiefnemers, er kan echter ook sprake zijn van rugdekking van 

ambtenaren. Zo communiceerde een bestuurder van de deelgemeente Delfshaven dat zij achter het 

initiatief stonden, omdat ambtenaren anders te snel toetsend op zouden treden. Trekkers spelen 

vanzelfsprekend een belangrijke rol, zonder hen geen initiatief. 

6.2.2 INSTRUMENTEN NETWERKMANAGEMENT 

Deze paragraaf beantwoordt de volgende deelvraag: 

Welke instrumenten van netwerkmanagement worden bij initiatieven toegepast en welke succes- 

en faalfactoren zijn aanwezig? 

Dit onderzoek heeft de relatie gelegd tussen netwerkmanagement en bottom-up processen. Dit bleek 

goed op te gaan, procesontwerp en procesmanagement waren ook in de bottom-up processen aanwezig. 

Procesontwerp is gericht op de structuur van het netwerk terwijl procesmanagement gericht is op de 

interacties binnen het netwerk. Instrumenten van procesontwerp zijn activeren, formele en informele 

regels en framing. Instrumenten van procesmanagement zijn mobiliseren en synthesizing. De relatie 

tussen de instrumenten en bottom-up processen wordt in deze paragraaf uiteengezet. 

Activering kan als belangrijkste stap in het proces gezien worden, zonder activering geen initiatief. De 

activering kan via twee wegen lopen, namelijk van onderop of op uitnodiging. Literatuur hierover 

noemden campagnes of het opstellen van een gedeelde visie als middelen tot activering, dit was in de 

onderzochte casussen echter niet aan de orde. Activering vond plaats door actieve uitnodiging. 

Institutionele partijen kunnen daarmee dus wel degelijk actief initiatieven stimuleren. Naast de directe 

uitnodiging kunnen er ook factoren die het ontstaan van bottom-up initiatieven stimuleren 

geïdentificeerd worden die niet direct beïnvloedbaar zijn door instituties. Het gaat daarbij in grote mate 

om verbondenheid met de buurt en de potentie van actoren in de wijk en de wijk zelf en in mindere mate 

het gevoel van verantwoordelijkheid voor de problematiek in de wijk. Als er eenmaal activering heeft 

plaatsgevonden is het belangrijk om deze losgemaakte energie vast te houden. Onduidelijkheid over de 

toekomst, zoals bij Heesterveld, brengt het gevaar met zich mee dat de losgemaakte energie 

langzamerhand weg lekt. Wil stedelijke vernieuwing op uitnodiging succesvol worden is het dus ook nodig 

dat er niet alleen energie losgemaakt wordt maar dit ook gecontinueerd wordt. 

Een tweede instrument is formele regels, waaronder bestemmingsplannen en procedures vallen. In geen 

van de initiatieven was het bestemmingsplan een knelpunt. Procedures kunnen wel voor problemen 

zorgen, met name omdat deze vertraging opleveren. Het is echter ook mogelijk flexibel met procedures 

om te gaan. Bij Heesterveld bijvoorbeeld konden de initiatiefnemers de hulp van een ambtenaar inroepen 

wanneer de procedures te lang duurden. Dit gebeurde echter niet bij elk initiatief. Knelpunten in de 

formele regels hadden meerdere malen te maken met de financiën. Doordat geldstromen verkokerd zijn 

en daar bovenop ook nog eens op portefeuilleniveau zijn weggezet is ten eerste het inzicht in de 



geldstromen beperkt maar is het ook lastig om die geldstromen richting een initiatief of gebied te 

organiseren. 

In de informele regels zitten waarschijnlijk de grootste knelpunten, dit komt overeen met de bestaande 

literatuur. Vooral de mentaliteit en cultuur van ambtenaren kan initiatieven in de weg staan. Ambtenaren 

zijn gewend aanvragen te toetsen, maar zijn minder gericht op meedenken over de mogelijkheden. 

Meedenken is echter een kernwaarde die ambtenaren of medewerkers van een woningcorporatie 

moeten bezitten bij de ondersteuning van een initiatief. Bovendien komt het voor dat ambtenaren 

neerkijken op initiatieven van bewoners en zij hen niet serieus nemen. Het grootste probleem ligt hier in 

padafhankelijkheid: de werkwijzen en praktijken zijn lastig te veranderen. 

Framing gaat over het managen van verwachtingen, voornamelijk door het stellen van randvoorwaarden. 

Hoe scherp die randvoorwaarden zijn hangt af van het initiatief. Zo was er bij de balkonmetamorfose 

behoefte aan scherpere kaders terwijl bij Heesterveld vrijwel geen randvoorwaarden nodig waren.  

Mobiliseren is voornamelijk gericht op kennis, rugdekking, doorzettingsmacht en uiteraard financiële 

middelen. Het mobiliseren van kennis was gericht op het ophalen en verspreiden van kennis die 

initiatiefnemers misten, hier kunnen boundary spanners een belangrijke rol spelen. Strong leaders kunnen 

rugdekking en doorzettingsmacht mobiliseren en daarmee de voortgang van het proces te verzekeren. 

Ten slotte moeten er voor de initiatieven ook financiële middelen gemobiliseerd worden. De 

institutionele partijen financierden vaak mee, de vraag is (zie de vorige paragraaf) in welke mate 

institutionele partijen in de toekomst blijven investeren in dergelijke initiatieven. 

Synthesizing was in mindere mate aanwezig. Bereikbare en aanspreekbare professionals zijn echter wel 

belangrijk. Ook is één aanspreekpunt handig, zoals bij boundary spanners al is beschreven. Het is 

bovendien niet nodig om bij elke initiatiefnemer hun handje vast te houden. Wanneer een gemeente iets 

uit handen geeft, zoals het wijkcentrum in Amersfoort, mogen de initiatiefnemers hun kunde best 

bewijzen. 

6.3 DE ROL VAN INSTITUTIONELE PARTIJEN 

Ten slotte wordt in deze paragraaf de laatste deelvraag beantwoord: 

Welke rol schrijven corporate actors toe aan de gemeente onder stedelijke vernieuwing op 

uitnodiging? 

Wat betekent dit nu voor de rol van institutionele partijen onder stedelijke vernieuwing op uitnodiging? 

Wie heeft welke rol? Wie doet wat bij een initiatief? Hier is geen eenduidig antwoord voor. In de theorie 

werd een rol van de gemeente beschreven die afhankelijk is van de potenties van actoren en de wijk. Dit 

onderzoek bevestigt dit. De gemeente wordt samen met de woningcorporatie door de corporate actors 

als verantwoordelijk gezien voor de ontwikkeling van achterstandswijken, zij zullen hier dus nog zelf in 

moeten grijpen. Dit betekent zelf plannen ontwikkelen en zelf sturen.  

Wat uit de thematische analyse over de rol van de gemeente naar voren is gekomen is dat de corporate 

actors een faciliterende rol toeschrijven aan de gemeente. De gemeente moet minder sturen, meer 

meebewegen en zich minder met de details bezighouden. Gemeenten en woningcorporaties zullen met 

een gebrek aan investeringsvermogen minder taken op zich nemen en de herstructurering zal moeilijker 

van de grond komen. Maar loslaten lijkt in ieder geval niet het juiste woord te zijn voor de nieuwe rol van 

institutionele partijen. Loslaten en niets doen leidt enkel tot een negatieve ontwikkeling van de wijk.  
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Maar hoe zit dat dan bij de bottom-up initiatieven, welke rol is er dan weggelegd voor de gemeente? 

Belangrijk is dat de rol niet per definitie bij de gemeente ligt, niet elk proces heeft namelijk ondersteuning 

van de gemeente nodig. Er kan beter gesproken worden over institutionele partijen, omdat er bij de vier 

casussen altijd een institutionele partij betrokken is geweest. Er kan geen compleet inzicht gegeven 

worden op de rol die institutionele partijen bij een initiatief moeten nemen. Niet elke initiatiefnemer 

heeft ondersteuning nodig en er is een reeks aan instrumenten die ingezet kunnen worden dan wel nodig 

zijn bij een initiatief.  

Duidelijk is dat de frontlijn onder stedelijke vernieuwing op uitnodiging belangrijker wordt. Professionals 

zijn eerder in het proces betrokken, denken mee en staan niet alleen aan het eind van een proces klaar 

met een toets. Bij frontlijnsturing staat de professional in direct contact met initiatieven waarbij zij 

afhankelijk van de situatie ondersteuning bieden. Het vraagt om een institutionele partij die zelf met 

kennis, kunde en regels bijdraagt aan het faciliteren van initiatieven en die de institutionele 

randvoorwaarden schept waardoor een klimaat ontstaat waarin burgers, organisaties en ondernemers 

initiatieven kunnen starten. Specifiek zullen professionals zich bezighouden met ondersteuning van 

initiatieven in de vorm van kennisuitwisseling, het bieden van rugdekking en doorzettingsmacht en het 

verbinden van actoren. Niet alleen initiatiefnemers verlangen rugdekking. Rugdekking van het 

ambtenarenapparaat kan leiden tot een minder toetsend en meer meedenkend apparaat. Daarnaast 

moeten professionals bereikbaar en aanspreekbaar zijn. 

Dit betekent niet dat enkel de frontlijn belangrijk is, ook de backoffice is belangrijk. De frontlijn moet 

namelijk in het bredere kader van de beleidssturing zijn ingebed wil het hele proces goed verlopen. Het 

vraagt om visie van bestuurders en beleidsmakers en het uit handen durven geven van taken. Dit vraagt 

om een visie van welke taken overgedragen worden en hoe andere partijen gestimuleerd kunnen worden. 

Dat vereist urgentie, zonder urgentie zullen partijen het waarschijnlijk overlaten aan de gemeente of 

woningcorporatie. Daarnaast kan er kritisch gekeken worden naar de procedures, bestemmingsplannen 

en de verkokering binnen de eigen organisatie, maar ook naar hoe er binnen de organisatie omgegaan 

wordt met initiatieven. Het bevestigt in ieder geval de theorie over de adaptieve gemeentelijke 

organisatie. Elk initiatief heeft ondersteuning nodig afhankelijk van het initiatief. De rol en taken zijn 

daarmee bij elk initiatief anders, en daarmee is adaptiviteit een vereiste.  

6.4 MACHTSVERSCHUIVING IN DE STEDELIJKE VERNIEUWING? 

Binnen stedelijke vernieuwing op uitnodiging krijgt de samenleving meer verantwoordelijkheid voor de 

inrichting van hun leefomgeving en er lijkt daardoor sprake te zijn van een machtsverschuiving: 

overheden laten los en burgers gaan aan de slag. Als wetenschappelijk raamwerk staat de verdeling van 

macht in stedelijke vernieuwingsprocessen centraal. De communicatieve rationaliteit van Habermas 

wordt tegen de genealogie van Foucault uitgezet. Habermas visie op macht gaat uit van een sterk 

maatschappelijk middenveld, waarbij partijen geen macht uitoefenen, gelijkwaardig zijn, vertrouwen 

centraal staat en consensus behaald wordt door het beste argument. Foucault wijst juist op de constante 

aanwezigheid van macht, met controle als mechanisme om macht uit te oefenen. Er zijn dus altijd actoren 

die macht over andere actoren uit kunnen oefenen.  

De thematische analyse over de toepasbaarheid van bottom-up initiatieven in achterstandswijken geeft 

het eerste meer algemene inzicht in de machtsverdeling. De analyse laat namelijk zien dat corporate 

actors de verantwoordelijkheid, en daarmee de macht, nog altijd bij de woningcorporaties en gemeenten 

leggen en niet bij de samenleving. Corporate actors geven aan dat de macht niet uit handen kan worden 

gegeven, als er immers geen initiatieven ontstaan zullen woningcorporaties en gemeenten toch in 

moeten grijpen. Er moet echter wel opgelet worden met deze negatieve typering van achterstandswijken 



als wijken waar geen initiatieven kunnen ontstaan, de quickscan heeft laten zien dat dit zeker wel het 

geval kan zijn. Oog houden voor initiatieven die worden ondernomen is daarin een belangrijke factor, 

omdat er spanning kan ontstaan tussen een bottom-up en top-down ontwikkeling. Een voorbeeld is de 

van der Pekbuurt in Amsterdam, waar woningcorporatie Ymere grootschalige top-down sloopnieuwbouw 

beoogt voor de wijk, terwijl de huurdersvereniging zelf een plan heeft geschreven voor een door hun 

gewenste ontwikkeling van de wijk20. Ymere blijft echter vasthouden aan hun plannen en het zoeken naar 

consensus lijkt afwezig te zijn (respondent Q)21. Dit is een typisch geval waarin conflict en machtsbehoud 

zoals beschreven door Foucault sterk aanwezig is. In het algemeen kan daarom gesteld worden dat de 

macht nog steeds in handen blijft van de institutionele partijen. Gemeenten en woningcorporaties blijven 

de beslissingsmacht over veel van de initiatieven houden. De gemeente omdat initiatieven vaak door de 

gemeente getoetst moeten worden, en de woningcorporatie omdat initiatieven zich in het eigendom van 

woningcorporaties kunnen bevinden. Dit is ook niet vreemd, woningcorporaties en gemeenten zijn vaak 

verantwoordelijk en aansprakelijk. Zomaar terugtrekken is daarmee niet mogelijk.  

Macht bevindt zich niet alleen op wijkniveau, maar ook in de samenwerking en interacties tussen actoren. 

De vraag is hoe de macht op procesniveau bij initiatieven is verdeeld en of de samenwerking gebaseerd is 

op de Habermasiaanse waarde van vertrouwen of op controle, dat sterke verbondenheid heeft met 

Foucault’s machtsbegrip. Vertrouwen werd in de theorie verdeeld in vertrouwen in individuen, 

vertrouwen in institutionele arrangementen en in vertrouwen in instituties. Bij alle vier de initiatieven was 

er sprake van vertrouwen in individuen. Dit bleek uit het handelen in vertrouwen tussen de actoren 

waaruit vertrouwen in de intenties van de actoren sprak. Het was gebaseerd op face-to-face contact en in 

een enkel geval op een al bestaande goede relatie. De basis van vertrouwen was soms ook gerelateerd 

aan de competenties van actoren, bijvoorbeeld toen Ymere Eva de Klerk uitnodigde op basis van haar 

competenties. Bij afzonderlijke interacties tussen actoren lijken Habermasiaanse waarden als vertrouwen 

en wederzijds begrip vaak aanwezig te zijn. Dit gold echter niet altijd, omdat er ook conflicten te vinden 

waren. Deze waren vooral het resultante van een gebrek aan vertrouwen van instituties in de 

initiatiefnemers. Dit uitte zich vaak een in controlerend karakter. Vertrouwen in institutionele 

arrangementen had echter vooral een negatieve component, namelijk teveel vertrouwen in institutionele 

arrangementen. Hiermee wordt gedoeld op teveel vertrouwen van bijvoorbeeld ambtenaren in hun eigen 

werkwijzen en procedures. Zo kunnen ambtenaren een initiatief tot op de bodem toetsen omdat er niet 

verder gekeken wordt dan de gemeentelijke procedures en zij te veel vertrouwen op dit systeem. De 

afwezigheid van vertrouwen in instituties was ook aanwezig, dit was in één geval het gevolg van het 

gebrek aan vertrouwen dat de gemeente had in de initiatiefnemers. Het afwezige vertrouwen van de 

gemeente leidde tot wantrouwen bij de initiatiefnemers en daarmee tot conflicten.  

Naast vertrouwen kwam ook controle voor bij initiatieven. Controle kan verdeeld worden in informele 

controle, formele controle, interne controle en externe controle. Controle hoeft niet per se negatief te 

zijn, maar het is afhankelijk van het soort controle en de reden tot controle. Zo vond bij wijkcentrum het 

Klokhuis twee maal formele controle plaats. Deze controle leverde bij de toetsing van het businessplan 

geen wantrouwen op, omdat dit werd gezien als een ‘normale procedure’. Een ander moment van 

formele controle leidde echter wel tot conflicten, namelijk toen de gemeente onrechtmatig inzicht eiste in 

de exploitatie van het Klokhuis. Er werd zelfs gedwongen het wijkcentrum te sluiten. Wantrouwen en 

conflicten tussen gemeente en initiatiefnemers was het gevolg. Bij de andere initiatieven was er sprake 

van informele controle, door middel van overleggen en gesprekken. Dit blijkt een goede vorm van 
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controle te zijn waarbij controle plaatsvindt zonder dat de samenwerkingsrelatie negatief beïnvloed 

wordt. 

Resumerend lijkt de machtsverdeling onder stedelijke vernieuwing op uitnodiging geen complete 

verandering door te maken. Er kunnen wel twee niveaus onderscheiden worden, namelijk op het niveau 

van de wijk en op het niveau van het initiatief, met elk een andere machtsverdeling. Op het niveau van de 

wijk blijft de macht in handen van de gemeenten en woningcorporaties. Zij zullen nog steeds voor een 

groot deel invloed hebben op de ontwikkeling van de wijk. Op het niveau van het initiatief is het beeld 

genuanceerder. Tussen individuen is er vaak vertrouwen in elkaars competenties en intenties en zijn 

Habermasiaanse waarden als vertrouwen en begrip aanwezig. Ook is er vertrouwen in de institutionele 

arrangementen, maar dit kan ook doorslaan naar een te sterke focus van ambtenaren op hun eigen 

procedures en werkwijzen. Ten slotte kan er een gebrek aan vertrouwen zijn in de instituties van 

initiatiefnemers, maar kan dit een gevolg zijn van een gebrek aan vertrouwen van de instituties zelf en 

door het niet serieus nemen van initiatiefnemers. Hier zijn Foucault’s waarden van conflict en controle 

sterker aanwezig. 

6.5 BEANTWOORDING HOOFDVRAAG 

Naar aanleiding van de hierboven beantwoordde deelvragen kan de volgende hoofdvraag beantwoordt 

worden: 

In hoeverre zijn achterstandswijken geschikt voor een bottom-up benadering in de stedelijke 

vernieuwing, in hoeverre biedt het een oplossing voor de vastlopende stedelijke vernieuwing en 

hoe ziet het proces van een bottom-up initiatief eruit?  

De theorie beschreef dat het zelforganiserend vermogen afhankelijk is van een sterk ontwikkelde civiele 

maatschappij. Achterstandswijken voldoen volgens corporate actors niet aan deze eis. Corporate actors 

zien achterstandswijken als niet geschikt voor een bottom-up benadering. Het is echter niet zo dat er 

helemaal geen initiatieven komen uit achterstandswijken, wel zijn deze vaak gericht op de openbare 

ruimte. Een oplossing voor de vastlopende stedelijke vernieuwing wordt daardoor slechts in beperkte 

mate geboden. Gemeenten en woningcorporaties zullen het investeringsvermogen dat zij nog hebben 

moeten investeren in de zwakke wijken. Maar nog zal dit niet genoeg zijn, doordat het ISV wegvalt in 2015 

en met de verhuurderheffing van € 1,7 miljard zal er niet voldoende vermogen zijn om de stedelijke 

vernieuwing op peil te houden. Er blijft jaarlijks een tekort van minimaal € 220 miljoen over. Het 

kwaliteitsniveau waar gemeenten en woningcorporaties de laatste jaren naar hebben gestreefd zal 

daarmee niet te behalen zijn. Het vormt daarmee een serieuze bedreiging voor de leefbaarheid in 

Nederlandse steden. Dit kan een groot maatschappelijk probleem betekenen, want hoe kan er dan voor 

worden gezorgd dat achterstandswijken niet verder afzakken. Zien wij over enkele jaren getto’s ontstaan 

in Nederland? 

Wijken die stabiel zijn en een hogere kwaliteit hebben zullen daarmee amper investeringen van de 

institutionele partijen kunnen verwachten. Hier zal een bottom-up aanpak vereist zijn. De kans bestaat 

dat de institutionele partijen zich terugtrekken. Dit kan echter niet zonder visie, dit zal de kwaliteit van de 

wijk enkel doen afnemen. Een visie op hoe taken overgedragen kunnen worden aan andere partijen is een 

vereiste en de casussen laten zien dat dit ook mogelijk is. Wanneer dit niet gebeurd kan het gevoel bij 

bewoners ontstaan dat zij in de steek worden gelaten, wat juist de energie in de wijk kan doen 

afbrokkelen. 



Bottom-up processen blijken daarnaast een sterke relatie te hebben met netwerkmanagement. De 

geïdentificeerde rollen zijn allen aanwezig. Voornamelijk de boundary spanner, trekker en strong leaders 

hadden een positieve invloed op het proces. Ook de instrumenten van netwerkmanagement hebben 

betrekking op bottom-up processen. Een eerste stap in een bottom-up proces is de activering van 

actoren, verbondenheid met de buurt helpt hierbij maar dit kan ook actief gedaan worden door een 

institutionele partij. Op het moment dat activering heeft plaatsgevonden moet er ook gezorgd worden 

voor continuering van het proces. Formele en informele regels blijken nog vaak in de weg te staan bij 

initiatieven, en vooral informele regels zijn lastig aan te passen wegens padafhankelijkheid. De juiste 

randvoorwaarden zijn ook belangrijk, afhankelijk van de initiatiefnemer zijn deze scherp of juist erg breed. 

Naast financiële middelen moeten kennis, rugdekking en doorzettingsmacht gemobiliseerd worden. Ten 

slotte moet de professional aanspreekbaar en bereikbaar zijn, ook is de juiste afstand tot de 

initiatiefnemers van belang. 

In de titel wordt de vraag gesteld ‘stedelijke vernieuwing op uitnodiging: keerpunt in de stedelijke 

vernieuwing’? Dit keerpunt gaat uit van een omslag van een grootschalige aanpak naar een kleinschalige, 

bottom-up, organische, open einde aanpak op basis van overheidsparticipatie. In de theorie werd gesteld 

dat een keerpunt (of macro-beleidsraam) enkel mogelijk was bij een crisis. Deze crisis is er momenteel, in 

de vorm van een economische crisis. Daarmee is een keerpunt in de stedelijke vernieuwing theoretisch 

mogelijk. De empirie geeft echter een genuanceerder beeld. De belangrijkste focus van stedelijke 

vernieuwing ligt in achterstandswijken, maar juist daar is de aanpak nog amper veranderd. Gemeenten en 

woningcorporaties houden op dit moment nog de touwtjes in handen en organiseren zelf de vernieuwing. 

Beide partijen kunnen andere partijen wel meer ruimte geven om initiatieven te ontplooien, maar zij 

houden voor een groot deel de beslissingsmacht over initiatieven. De pijn van veel bezuinigingen (zoals de 

verhuurderheffing en het eind van het ISV) moet echter nog wel landen. Dus hoewel gemeenten en 

woningcorporaties zich tot op heden amper hebben teruggetrokken, zullen zij in de nabije toekomst 

misschien niet anders kunnen. Daarmee kan een vacuüm ontstaan die door bewoners en ondernemers 

kan worden ingevuld. Het is echter de vraag of het vacuüm daadwerkelijk zal worden ingevuld, of dat het 

terugtrekken van gemeenten en woningcorporaties tot een verdere afzakking leidt van 

achterstandswijken. Zal de stedelijke vernieuwing daarmee een wezenlijk keerpunt doormaken? Het 

antwoord op deze vraag is onzeker, maar door terugtrekking van gemeenten en woningcorporaties zal 

het misschien niet anders kunnen.  

6.6 AANBEVELINGEN 

Op basis van dit onderzoek kunnen enkele aanbevelingen worden gedaan: 

 De quickscan laat zien dat ook in achterstandswijken bottom-up initiatieven worden 

ondernomen. Wat betreft bottom-up ontwikkeling kunnen achterstandswijken dus niet bij 

voorbaat afgeschreven worden. Vertrouw dus ook op de kracht van achterstandswijken zonder 

direct op grootschalig ingrijpen terug te vallen. 

 Het miljoenentekort voor de stedelijke vernieuwing geeft aan dat de rijksoverheid, mits het Rijk 

het belang van de stedelijke vernieuwing nog ziet, toch zal moeten investeren. Dit kan door 

middel van de ‘ouderwetse’ overheidsfondsen, maar er zijn ook andere mogelijkheden. Een optie 

is een stimuleringsregeling op het gebied van renovatie en energiezuinigheid om daarmee 

particulieren of woningcorporaties te stimuleren22. Daarnaast kan een revolverend fonds voor de 

stedelijke vernieuwing uitkomst bieden, dit is ‘’een fonds waarmee een overheid leningen 

verstrekt en/of risicodragend participeert of leningen garandeert aan projecten met een 
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maatschappelijk doel en waarbij de aflossingen steeds opnieuw gebruikt kunnen worden’’23. In 

tegenstelling tot een subsidie vloeit het geld weer terug in het fonds zodat het opnieuw 

geïnvesteerd kan worden. Een nadeel van een revolverend fonds is dat het enkel geschikt is voor 

projecten met een terugverdienmogelijkheid, dit zal dus slechts voor een deel van de projecten 

van stedelijke vernieuwing gelden, bijvoorbeeld bij woningverbetering en energiezuinigheid. Een 

project met maatschappelijke baten valt daarmee af. Ten slotte moet niet vergeten worden dat 

bewoners zelf ook goed in staat te zijn om geld op te halen voor hun projecten. Zo haalt de 

Pendrecht Universiteit geld op voor verschillende initiatieven middels verschillende fondsen 

(respondent A). 

 Prioriteer het beschikbare geld naar zwakke wijken. Dit betekent dat de sterkere wijken voor een 

groot deel op eigen kracht verder moeten. Terugtrekken van de gemeente uit deze wijken is 

echter geen optie, simpelweg omdat ze nog een taak zullen hebben in het faciliteren in 

initiatieven. Een bijdrage in de financiering daarvan zal af en toe ook nodig zijn. Daarnaast zal de 

gemeente en de woningcorporatie zicht moeten houden op hoe de wijk zich ontwikkeld, wanneer 

deze dreigt af te zwakken zal de gemeente of woningcorporatie toch in moeten grijpen. 

Monitoring is daarmee een vereiste. 

 Terugtrekking van gemeenten en woningcorporaties uit stabielere wijken van hogere kwaliteit 

dan achterstandswijken zal visie vereisen. De leemte die gemeenten en woningcorporaties 

mogelijkerwijs achterlaten kan zoals de analyse heeft laten zien ten dele ingevuld worden door 

bewoners, ondernemers en andere organisaties. Maar dan moeten zij wel de kans krijgen. Een 

visie met de taken die een gemeente of woningcorporatie niet meer uitvoert, een motivatie en 

een plan hoe andere partijen hieraan invulling kunnen geven is van groot belang wil stedelijke 

vernieuwing op uitnodiging een kans krijgen. 

 Financiën zijn op dit moment nog vaak op portefeuilleniveau georganiseerd. Bij de grootschalige 

herstructurering was dit waarschijnlijk geen probleem, maar met kleinschalige initiatieven wel. 

Ten eerste geeft het een gebrek aan transparantie in de geldstromen. Ten tweede wordt het 

lastig om financiën op initiatief- of gebiedsniveau te organiseren. Door financiën op een lager 

niveau te organiseren wordt het mogelijk om inkomsten die vrijkomen uit een initiatief terug te 

laten vloeien in het gebied. 

 Gemeenten en woningcorporaties zijn niet altijd de aangewezen partij om bewoners te activeren. 

Het in de armen nemen van een onafhankelijke partij is soms effectiever, mede omdat er geen 

wantrouwen bestaat vanuit bewoners tegenover de onafhankelijke partij. Er is dan niet echt 

sprake van pure bottom-up, maar zodra bewoners het initiatief eigen maken is dit geen 

probleem. 
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