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Samenvatting 
Deze scriptie is geschreven in opdracht van Movisie in het kader van afstuderen aan de 

masteropleiding Arbeid, zorg en welzijn; beleid en interventie aan de Universiteit Utrecht. 

Het onderwerp van de scriptie is de rol van welzijnsprofessionals met betrekking tot 

ongewenst particulier initiatief. Overheden en welzijnsinstellingen stimuleren, ondersteunen 

en begeleiden actieve burgers die een steentje bij willen dragen aan bijvoorbeeld de 

verbetering van leefbaarheid en sociale samenhang in hun omgeving. Echter niet elk initiatief 

is gewenst. Dit kan zijn omdat de overheid de middelen die een burger gebruikt niet wenselijk 

vindt, of omdat burgers andere doelen hebben dan de overheid. Welzijnsprofessionals staan in 

zulke situaties vaak tussen de overheid en de burger in en worden geacht een brug te slaan 

tussen de leefwereld van de burger en de systeemwereld van de overheid. Aangezien 

burgerinitiatieven gezien worden als een van de hoekstenen van de participatiestaat is het 

relevant om de rol van professionals en de aard van hun professionaliteit te onderzoeken 

(Tonkens, 2008).  

 Om de rol van welzijnsprofessionals met betrekking tot ongewenste initiatieven te 

onderzoeken is aan de hand van verschillende theorieën een verdeling gemaakt van zes 

verschillende categorieën tegendraadse burgers onderscheiden, die allen met hun initiatieven 

ingaan tegen de doelen en/of middelen die de overheid voor ogen heeft. Voor elke categorie is 

een casus bedacht die in een kwalitatief onderzoek aan welzijnsprofessionals uit verschillende 

buurten en wijken in Nederland zijn voorgelegd. Dit kwalitatief onderzoek bestaat uit 

semigestructureerde interviews waarmee in beeld gebracht is welke rol de professional kiest 

in de voorgelegde casussen en waarom hij of zij voor deze rol kiest. 

 De analyse van het kwalitatieve onderzoek is gebaseerd op de vier strategieën die als 

meest gebruikt naar voren kwamen in een onderzoek van Schoot (2009) naar botsende 

situaties tussen zorgprofessionals en cliënten. Uit de analyse blijkt dat deze strategieën 

overeenkomen met de strategieën die welzijnsprofessionals gebruiken. Uit de analyse blijkt 

tevens dat welzijnsprofessionals divers reageren op de casussen en niet elke professional 

dezelfde strategie voorstaat. Een ander resultaat is dat de professionaliteit voornamelijk 

gebaseerd is op normatief handelen, hetgeen de professie een subjectief karakter geeft. De 

belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat tegendraadse burgers in verschillende 

situaties grotendeels afhankelijk zijn van de normativiteit van de welzijnsprofessional. 
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1. Inleiding 

1.1 Introductie 
In deze thesis wordt het onderzoek beschreven naar de driehoeksverhouding tussen burgers, 

professionals en de overheid en hoe zij zich onderling verhouden als het gaat om ongewenst 

particulier initiatief. Dit onderzoek richt zich specifiek op particulier initiatief dat valt binnen 

het eerste prestatieveld van de in 2006 in werking getreden Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (WMO). Dit eerste prestatieveld omvat ‘het bevorderen van de sociale 

samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten’. Dit, omdat uit onderzoek blijkt 

dat solidariteit en leefbaarheid de twee grootste motivatiebronnen zijn voor burgers om 

initiatief te nemen (Hurenkamp et. al. 2006).  In de afgelopen decennia heeft de Nederlandse 

overheid getracht  de verzorgingsstaat aan te passen en steeds meer te veranderen in een 

participatiestaat, waarin het initiatief bij de burger komt te liggen en de overheid een meer 

faciliterende rol inneemt. Termen als ‘zelfredzaamheid’, ‘terugtredende overheid’, ‘actief 

burgerschap’ en ‘eigen kracht’ zijn populair binnen dit paradigma. “De bal ligt bij de burger” 

(Tonkens, 2008).   

 Deze paradigmaverschuiving zorgt in de praktijk echter voor een paradox, omdat er 

andersdenkende en tegendraadse burgers zijn die zich niet willen conformeren aan bestaand 

beleid, en daarom botsen met beleidsmakers omdat ze andere middelen en/of doelen voor 

ogen hebben (Merton, 1938). Niet iedere vorm van actief burgerschap en niet elk initiatief 

wordt gefaciliteerd en geaccepteerd. Het is goed mogelijk dat overheden en burgers 

verschillende ideeën hebben over hoe er meer sociale samenhang te realiseren valt en/of hoe 

de leefbaarheid in de buurt verbeterd kan worden. Wanneer de ideeën van burgers geïnitieerd 

worden vanuit hun eigen denkkader, kan het botsen met de ideeën van de overheid. Wanneer 

de overheid vervolgens haar veto uitspreekt over een initiatief, werkt het haar eigen plannen 

tegen, waarin juist burgerinitiatief en participatie worden aangemoedigd. De overheid trekt 

zich terug, maar houdt tegelijk de touwtjes in handen, wat zorgt voor wrijving tussen de 

overheid en burgers. Professionals, zoals wijkmanagers,  sociaal makelaars en 

opbouwwerkers, staan hier tussenin en worden geacht een brug te slaan tussen burger en 

overheid. Ze lopen hierbij echter aan tegen verschillende hiërarchische constructies en de 

wettelijke kaders waarbinnen zij moeten werken (Polstra & van Houten, 2010).   

 Professionals hebben dus te maken met een dubbele context. Enerzijds is er de 

maatschappelijke context, waarin zij geacht worden een goede inschatting te maken van 
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welkome en onwelkome en belangrijke en minder belangrijke initiatieven van burgers 

(Peeters et. al., 2010). Van een professional wordt verwacht dat hij of zij deze burgers 

vertegenwoordigt tegenover beleidsmakers. Anderzijds is er de politieke context, waarin een 

hiërarchische structuur kan zorgen voor een onevenwichtige verhouding tussen burger, 

professional en de overheid.  

 Volgens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2012) moeten goede 

beleidsmakers waarde hechten aan tegenspel. Ze moeten dit niet alleen de ruimte geven, maar 

er ook actief toe uitnodigen. Hierbij is het van essentieel belang dat de informatieverstrekking 

naar burgers goed verloopt. Politici zijn geneigd afhoudend te reageren op eigenzinnige 

burgers die zich verzetten tegen beleid en te denken dat ze geen bijdrage leveren aan de 

publieke zaak. Ze menen dat deze burgers vooral aan zichzelf denken. Ze onderschatten 

daarmee dat tegenstand juist een belangrijke bijdrage kan leveren aan de democratie 

(Verhoeven & Ham, 2010). De grootste uitdaging ligt in het accepteren van maatschappelijk 

initiatief dat niet direct past in het beleidsperspectief van de beleidsmakers. Deze initiatieven 

kunnen ontregelend zijn, maar ook van grote toegevoegde waarde, ze kunnen namelijk 

verstarde denkkaders doorbreken. (WRR, 2012 p. 205). 

 Er is, mede door moderne communicatiemiddelen, sprake van onvoorspelbare en 

moeilijk beheersbare vormen van ‘oproer’, zoals protest tegen een bepaalde doelstelling of het 

inzetten van een ander middel om een doelstelling te bereiken. Door dit in te dammen en 

tevens te ontkennen dat dit een vorm van goed burgerschap is, sluit de overheid mensen uit, 

wat ten koste kan gaan van de motivatie van burgers om zich in te zetten voor de publieke 

zaak (Ostrom, 2000). Als dan wordt gekeken naar de rol die professionals hierin kunnen 

spelen, mogen we volgens Tonkens (2008) verwachten dat zij voorwaarden scheppen voor de 

uitwisseling van publieke moraal en actief burgerschap. Dit door mee te praten en mee te 

doen. Zij moeten hier echter wel de ruimte voor krijgen, want als het gaat om actief 

burgerschap, is er sprake van een dubbele boodschap vanuit de overheid. Enerzijds krijgen 

professionals de opdracht om burgers vrij te laten om hun eigen keuzes te maken, anderzijds 

moeten zij interveniëren op het moment dat burgers zichzelf en/of anderen schade toebrengen 

(Ibid.). Volgens Tonkens klinkt deze opdracht voor professionals simpeler dan hij is, mede 

vanwege het feit dat zij in de huidige samenleving geen duidelijke gezagspositie meer hebben 

ten opzichte van de burger (Ibid.). Daarbij kleven er nadelen aan meer ruimte voor 

professionals om hun werk uit te oefenen. Het betekent namelijk ook meer 
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verantwoordelijkheid, wat kan leiden tot eenzaamheid of onbeholpenheid omdat  er van de 

professional wordt verwacht te definiëren wat goed burgerschap is (Tonkens, 2008). Er is dus 

ook een bepaalde mate van ruggensteun nodig om goed werk te leveren. Het is de vraag hoe 

professionals de beste balans kunnen vinden tussen enerzijds hun relatie met de overheid en 

anderzijds hun relatie met burgers. 

1.2 Probleemstelling   
Centraal in deze thesis staat de paradox van de participatiestaat en hoe welzijnsprofessionals 

deze in verschillende situaties aanpakken. De paradox zit hem in het feit dat de overheid aan 

de ene kant de burger vrijheid geeft en stimuleert initiatief te nemen en aan de andere kant de 

ruimte hiervoor beperkt door de initiatieven die niet binnen de eigen visie vallen uit te sluiten. 

Zo geeft de overheid vrijheid, maar houdt tegelijk de controle. Om een antwoord te vinden op 

deze probleemstelling is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: Welke coping-

strategieën hanteren welzijnsprofessionals met betrekking tot de incongruentie tussen 

beleidsdoelstellingen van de gemeente en burgerinitiatieven op het gebied van leefbaarheid 

en sociale samenhang in wijken en buurten; en hoe bepalen zij deze strategie? Met coping-

strategieën worden de technieken en methoden bedoeld die een professional hanteert 

tegenover een burger om een botsende situatie aan te pakken. De incongruentie heeft 

betrekking op de eerder genoemde paradox en de thema’s leefbaarheid en sociale samenhang 

zijn de gebieden waarop burgers het meest geneigd zijn initiatief te nemen. Er is gekozen voor 

beleidsdoelstellingen van gemeenten omdat deze verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van 

de WMO, waaronder de thema’s vallen. Professionals zijn in deze context die tussen burger 

en overheid instaan als het gaat om particulier initiatief. Vaak worden deze professionals 

opbouwwerker of sociaal makelaar genoemd.    

2. Theoretische verkenning 
In dit hoofdstuk wordt ten eerste gekeken naar het begrip burgerschap binnen de 

participatiestaat en hoe de nadruk binnen dit begrip steeds minder ligt op de rechten en steeds 

meer op de plichten die daar bij horen. Het zogenaamde actief burgerschap heeft ook een 

schaduwkant. Niet elke burger conformeert zich aan de doelen die de overheid stelt en niet 

iedereen is het eens met de manier waarop deze doelen gehaald dienen te worden. Dit wordt 

in het tweede deel van dit hoofdstuk beschreven aan de hand van de anomietheorie van 

Merton. In de derde paragraaf wordt de uitbreiding van Merton’s theorie door Heckert en 
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Heckert geanalyseerd, die een aantal variabelen aan de theorie hebben toegevoegd om deze 

aan te scherpen. In de vierde paragraaf wordt de  ‘afwijkende’ burger zoals Merton en 

Heckert en Heckert hem beschrijven gekoppeld aan dit onderzoek om zo de paradox aan de 

theorie  te koppelen. In de vijfde paragraaf worden de professie van welzijnswerkers en  

verschillende professionele paradigma’s behandeld. Ook worden strategieën beschreven die 

professionals kunnen hanteren in botsende situaties. De zesde paragraaf bestaat uit een 

samenvatting.   

2.1 Burgerschap in de participatiestaat 
De overheid pretendeert in een participatiestaat zich terug te trekken en doet een beroep op de 

zelfredzaamheid, en het initiatief van burgers. Verantwoordelijkheid en burgerschap zijn 

begrippen die nauw verwant zijn aan dit paradigma. De participatiestaat is de opvolger van de 

verzorgingsstaat, waarin de overheid de burger te afhankelijk zou maken (Uitermark & van 

Beek, 2010). Burgerschap omvat enerzijds de gedeelde rechten die mensen binnen een 

samenleving hebben zoals het recht op bezit, stemrecht en het recht op gelijke behandeling 

voor de wet. Anderzijds brengt het ook gedeelde plichten met zich mee, zoals het acteren 

binnen de kaders van de wet (Hurenkamp & Tonkens, 2011). Tegelijk is burgerschap een aan 

verandering onderhevig begrip dat in de geschiedenis steeds verder is geëvolueerd. Daar waar 

in tijden van raciale en gendergerelateerde ongelijkheid de nadruk in  het debat vooral lag op 

de rechten van burgers, gaat het de laatste decennia steeds vaker over de plichten. Een 

duidelijk voorbeeld hiervan is de definitie van burgerschap die het kabinet Balkenende II 

formuleerde in 2003: ‘Een burger die zelfredzaam, mondig en betrokken is, hetgeen zich niet 

in de eerste plaats uit in het indienen van tegen de overheidgerichte eisen, klachten en 

beroepen, maar veeleer in maatschappelijke zelforganisatie en initiatieven’ (Tweede Kamer, 

2003-2004, p. 7-8). In deze definitie ligt de nadruk dus op hetgeen van burgers verwacht mag 

worden. Volgens Verhoeven en Ham (2010) is de boodschap van deze definitie duidelijk: De 

zelfredzaamheid, mondigheid en betrokkenheid van burgers moest zich richten op 

maatschappelijke initiatieven, en niet op eisen, klachten en beroepen.  

 Goede burgers zijn dus braaf en voldoen aan het ideaalbeeld van wenselijk gedrag 

zoals de overheid dat bepaalt en zijn in hun gedrag effectief voor de publieke zaak. In 

tegenstelling tot deze brave, ideale burger, staat de burger die tegen de overheid ingaat, of op 

eigen initiatief actief wordt voor zaken die de overheid minder belangrijk vindt (Verhoeven & 

Ham, 2010). 
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 De huidige maatschappij kenmerkt zich door een zogenaamde doe-democratie. Hierin 

gaat het niet meer om burgers die in het proces van beleid maken aangeven waar hun 

voorkeur ligt, maar om burgers die door te doen laten zien waar ze staan. De overheid zegt als 

het ware: Als de burger wil dat er iets verandert aan de straat, de wijk of het plantsoen: neem 

initiatief en regel het (Van de Wijdeven en Hendriks, 2010). Deze positieve benadering van 

een participatiestaat waarin de overheid zich terugtrekt en de burger ‘aan de bal’ laat, heeft 

echter ook zijn schaduwkant. Er bestaat een spanningsveld tussen het vrijlaten enerzijds en 

het reguleren anderzijds, omdat niet iedere burger valt onder het burgerschapsideaal van een 

samenleving en niet elk burgerinitiatief past binnen de ideeën van de overheid.  

2.2 De anomietheorie van Merton 
In een samenleving bestaat een bepaalde consensus over welke doelen moeten worden 

nagestreefd en op welke manier, met welke normatieve middelen, dit moet gebeuren. Deze 

consensus is cultureel bepaald en representatief voor de meerderheid van een 

bevolkingsgroep. Burgers kunnen het hiermee eens zijn en de doelen en middelen accepteren, 

maar ze kunnen zich er ook tegen verzetten. Wanneer een burger het met zowel de doelen als 

de middelen eens is, is er sprake van conformisme (Merton, 1938). Als een conformist de 

ruimte krijgt van de overheid om initiatieven te ontwikkelen, zal deze dat doen met de 

normatieve middelen die voorhanden zijn met het oogmerk de doelen die de overheid heeft 

gesteld te bereiken. Echter, niet iedere burger conformeert zich zonder meer aan de 

samenleving. Verschillende vormen van afwijkend burgerschap zijn door Merton samengevat 

in zijn anomietheorie. 

 Wanneer burgers het niet eens zijn met de doelen en/of de middelen, gebruiken zij 

andere coping-strategieën. Merton onderscheidt naast conformisme vier andere strategieën in 

zijn anomietheorie: Innovatie, ritualisme, terugtrekking en rebellie (zie figuur 1). Innovatie 

komt voor wanneer iemand het wel eens is met de doelen van een samenleving, maar niet met 

de normatieve methoden om deze doelen te bereiken. Wanneer bijvoorbeeld economische 

welvaart het doel is en hard werken het middel (Merton gebruikt dit voorbeeld in zijn boek), 

gaat de innovator trachten het doel  op een andere manier te bereiken. Dit kan zich uiten in 

onrechtmatige activiteiten, zoals stelen of handelen in verboden middelen, maar ook in 

activiteiten die niet binnen de normen van een samenleving passen, zoals werken in de porno-

industrie of prostitutie. Ritualisme komt voor wanneer mensen vasthouden aan bepaalde 

middelen, terwijl men het doel uit het oog is verloren. In hetzelfde voorbeeld gaat het om 
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mensen die geaccepteerd  hebben dat ze het doel niet kunnen bereiken, maar wel hard blijven 

werken omdat het volgens de normen van de samenleving zo hoort met als nieuw doel het 

maximale uit hun capaciteiten te halen. Terugtrekking komt voor bij mensen die zich met 

zowel de doelen als de middelen niet kunnen of willen identificeren, en ook niet de intentie  

hebben hier iets aan te doen, of de overtuiging  dat dit nodig is. Rebellie tenslotte gaat een 

stap verder dan terugtrekking. Doelen en middelen worden niet alleen afgewezen, maar deze 

worden vervangen door andere doelen en middelen (Merton, 1938). Rebellie is dus 

vergelijkbaar met terugtrekking, maar waar de laatstgenoemde groep een nihilistisch en 

onverschillig karakter heeft, staat rebellie voor initiatief, verandering en revolutie. 

  

 

Figuur 1: Robert K. Merton's Anomie theorie 

 

 Anomie, wat zoveel betekent als ‘normloosheid’, heeft binnen de theorie van Merton 

oorspronkelijk als doel criminaliteit te verklaren. Zijn theorie geldt als een aanvulling op de 

vele psychologische theorieën die afwijkend gedrag trachten te verklaren en is een 

voortborduren op de anomietheorie van Durkheim (Cote, 2002). Waar Durkheim afwijkend 

gedrag verklaarde aan de hand van de snel veranderende samenleving, zegt Merton dat juist in 

stabiele samenlevingen, waarin normen geïnstitutionaliseerd zijn, afwijkend gedrag is te 

verklaren aan de hand van de cultureel bepaalde doelen en normatieve middelen.  

Merton gebruikt in zijn boek Social structure and anomie ‘the American Dream‘ als cultureel 

bepaald doel welke geldt voor elke inwoner van Amerika. Het middel om deze droom –

economisch succes- waar te maken, is hard werken binnen de normatieve kaders die de 

samenleving stelt. Merton stelt dat wanneer een individu niet de gewenste middelen heeft om 
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dat doel te bereiken, de kans groter is dat hij of zij doelen, middelen, of beide bijstelt en op 

onrechtmatige wijze toch het doel probeert te bereiken. Volgens Merton is zijn anomietheorie 

een analytisch kader dat in verschillende tijden, plaatsen en contexten kan worden gebruikt 

(Ibid.). De anomietheorie van Merton zoals hij die in zijn boek beschreef, dient dus niet 

gezien te worden als onherroepelijk verbonden met de doelstelling van economische welvaart, 

the American Dream, maar als een theorie die toepasbaar is op vele verschillende velden. 

Doelstellingen en middelen veranderen door tijden en plaatsen heen en daarom is het 

belangrijk dat deze correct worden geformuleerd en afgebakend alvorens de theorie gebruikt 

wordt. 

2.3 De uitbreiding van Merton’s anomietheorie door Heckert & 

Heckert 
Dat anomie niet altijd tot onrechtmatigheid en/of criminaliteit hoeft te leiden, laten Heckert en 

Heckert (2004) zien in hun analyse van  de typologie die Merton gebruikt heeft. Daar waar de 

focus in de theorie in het algemeen op negatief gedrag wordt gelegd, zijn er ook vormen van 

innovatie, ritualisme, terugtrekking en rebellie die door de samenleving worden omarmd 

(Heckert & Heckert, 2004). Heckert en Heckert hebben de vier afwijkende typen  

geanalyseerd en drie nieuwe variabelen toegevoegd aan het model. Waar Merton in zijn 

model alleen kijkt naar het al dan niet conformeren aan doelen en middelen, kijken Heckert en 

Heckert ook naar sociale reacties op afwijkend gedrag en het type gedrag. Daarbij voegen ze 

naast conformisme en non-conformisme (soms onder-conformisme) de variabele over-

conformisme toe.  Innovators worden gekenmerkt door het zich niet conformeren aan de 

middelen waarmee de cultureel bepaalde doelen moeten worden bereikt. Er zijn in de theorie 

vier soort innovators denkbaar. De eerste twee conformeren zich aan de doelstellingen, 

waarbij de ene variant een negatieve reactie krijgt uit de samenleving en de andere een 

positieve. De andere twee lijken op de eerste twee, met dat verschil dat ze  zich over-

conformeren aan de doelen van een samenleving.  

 In  tegenstelling tot de innovator kent de typologie van de rebel slechts twee varianten, 

omdat er hier geen vorm van over-conformisme bestaat. Rebellen conformeren zich aan doel 

noch middel, maar doen dit op verschillende manieren. De ene manier is negatief, zoals de 

‘waxinelichtgooier’ die zijn republikeinse overtuigingen op een negatieve manier uitte door 

voor opschudding te zorgen tijdens een volksceremonie, maar rebellie kan ook op een 

positieve manier gebracht worden die op waarde wordt geschat door de sociale omgeving. 
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Hier kan bijvoorbeeld gedacht worden aan aan Gandhi, iemand die tegen instituties en 

normen inging ten behoeve van een betere samenleving.  

 De belangrijkste conclusie van deze uitbreiding van de anomietheorie, is dat non-

conformisme niet per definitie als negatief wordt gezien door de samenleving. Tevens kan 

geconcludeerd worden dat non-conformisme niet altijd leidt tot onrechtmatigheid. Innovators 

en rebellen kunnen hun waarde hebben voor de ontwikkeling van ideeën over middelen en 

doelen. Heckert en Heckert beschrijven een soort positief non-conformisme dat pleit voor het 

idee dat ongewenst initiatief en tegenwicht gekoesterd zouden moeten worden door 

professionals en overheden, omdat het verstarde denkkaders kan doorbreken.     

 

2.4 De paradox van de participatiestaat 
In de participatiestaat bewegen een zich terugtrekkende overheid die oproept tot initiatief van 

burgers en de verschillende vormen van afwijkend actief burgerschap die in de anomietheorie 

van Merton zijn samengevat, zich naast elkaar. Dit leidt tot de paradoxale ontwikkeling dat de 

overheid burgers verantwoordelijkheid en vrijheid geeft om initiatief te nemen, zolang het 

strookt met haar eigen ideeën. De vraag is in hoeverre er dan nog over vrijheid en terugtreding 

gesproken kan worden.   

 De logica van burgers komt niet altijd overeen met de logica van beleidsmedewerkers, 

omdat ze in een andere wereld leven. De zogenaamde systeemwereld van beleidsmakers, 

komt niet altijd overeen met de leefwereld van burgers (WRR, 2012). Kijkend naar de 

anomietheorie van Merton, kunnen actieve tegendraadse burgers worden geschaard onder 

innovators of rebellen. Wanneer burgers hetzelfde doel nastreven, maar  het niet eens zijn met 

de manier waarop dit doel bereikt dient te worden, dan bedenkt de innovator andere manieren 

om het doel te behalen. Dit past niet altijd binnen de kaders van de ideeën van de 

beleidsmakers met als gevolg dat vrijlaten en reguleren met elkaar in botsing komen. Zoals in 

de inleiding reeds gezegd is moeten goede beleidsmakers waarde hechten aan tegenspel. Ze 

moeten dit niet alleen de ruimte geven, maar er ook actief toe uitnodigen (WRR, 2012).    

2.5 Professionele strategieën 
In dit hoofdstuk zal aan de hand van uiteenlopende theorieën het veld worden beschreven 

waarin professionals zich bewegen en hun strategie bepalen. Tevens zal er een verdeling 

worden geschetst van een viertal strategieën die professionals kunnen gebruiken als het gaat 

om ongewenst initiatief. Professionaliteit kent twee belangrijke paradigma’s, namelijk het 
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paradigma van de technische professionaliteit en dat van de normatieve professionaliteit 

(Grootoonk, 2009). Beide paradigma’s zullen nader worden toegelicht en uitgewerkt. Zoals in 

de inleiding al kort is benoemd bevinden professionals zich tussen de hoge verwachtingen van 

burgers die denken vanuit hun leefwereld en bureaucratische overheidsbeambten die denken 

vanuit hun systeemwereld in. Beleidsmakers weten echter niet altijd wat het beste is, wat door 

professionals kan worden ervaren als een gebrek aan richting (Tonkens et al., 2006). Tegelijk 

is het belangrijk dat professionals zogenaamde ‘discretionaire’ ruimte –ook wel 

handelingsruimte-  krijgen om naar eigen inzicht beslissingen te nemen. Daarom moet hun 

werk niet teveel in protocollen en regels geperst worden (Tonkens, 2008). Deze tegenstelling 

tussen enerzijds de ervaring van een gebrek aan richting en anderzijds de behoefte aan 

handelingsvrijheid zorgt vaak voor lastige situaties, zeker ook omdat de wetenschappelijke 

theorie met betrekking tot hoe men het beste kan handelen in verschillende situaties, oftewel, 

welke strategieën het best gebruikt kunnen worden in verschillende omstandigheden, beperkt 

is.  Dit, terwijl de juiste coping-strategie volgens van Ankeren et al. de sleutel is tot succes 

(2010). Deze conclusie klinkt logisch, maar wat de beste coping-strategie is, daar weten we 

nog weinig van (Boutellier & Boonstra, 2009). Het is daarbij maar de vraag of de beste 

strategie bestaat aangezien deze zeer afhankelijk is van de tijd, plaats en context van een 

probleem (Garretsen et al., 2005).  

 Het stimuleren en ondersteunen van burgerinitiatieven lijkt een van de hoekstenen te 

worden van de participatiestaat waarin we nu leven (Tonkens, 2008). Het is daarom belangrijk 

om de rol van professionals en de aard van de vereiste professionaliteit nader te onderzoeken. 

In dit hoofdstuk zal dat gedaan worden door  verschillende theorieën met elkaar te vergelijken 

en samen te voegen.  

2.5.1 Technische professionaliteit 

Met technische professionaliteit wordt professioneel handelen op basis van theoretisch 

redeneren en wetenschappelijke grond bedoeld, zonder daarbij de cliënt centraal te stellen. 

Een vorm hiervan is Evidence Based Practice (EBP) waarbij een handeling of strategie pas 

wordt toegepast wanneer wetenschappelijk is bewezen dat hij werkt (Garretsen et al., 2005). 

Er wordt in deze paragraaf bewust gebruik gemaakt van deze smalle definitie van het begrip 

EBP zoals Garretsen deze omschrijft zodat de scheiding tussen de paradigma’s duidelijk 

wordt.  
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 EBP beroept zich op wetenschappelijk onderzoek en bewijs en wordt bijvoorbeeld in 

de medische wereld toegepast als er besloten moet worden welke behandeling wenselijk is. In 

het welzijnswezen is de methode van technische professionaliteit, gebaseerd op bewijs, veel 

minder gebruikelijk (Garretsen et al., 2005). Er zijn zelfs nauwelijks pogingen gedaan tot EBP 

werken in de sociale sector in Nederland (Van der Zwet et al. 2011). Volgens Tucker (1996) 

is de op onderzoek gebaseerde kennis die sociale professionals kunnen toepassen 

fragmentarisch, hetgeen een serieus obstakel is in de weg naar theoretische groei. Hier zijn 

verschillende redenen voor, zoals het gebrek aan onderzoekskennis en 

onderzoeksvaardigheden bij de professionals, maar ook een bepaalde wantrouwende houding 

bij professionals jegens theoretisering vanwege de angst hun autonomie kwijt te raken en het 

onvermogen om kennis om te zetten naar gedegen theorie (Van der Zwet et al, 2011).  

 Professionele begeleiding van bewonersinitiatieven is als gezegd belangrijk, maar er is 

weinig bekend over wat goede begeleiding inhoudt (Van Ankeren et. al. 2010). Daarbij wordt 

altijd de vraag gesteld in hoeverre  sociale professionals de macht hebben om daadwerkelijk 

iets te doen, omdat zij afhankelijk zijn van politieke beleidsmakers (Gradener, 2003). Volgens 

Middel en Slagter (2004) moeten er eigentijdse methoden en strategieën worden ontwikkeld 

door verschillende burgerinitiatieven nader te beschouwen. Aan de andere kant blijft daar de 

angst voor standaardisatie en protocollen als gevolg van wetenschappelijke logica omdat het 

de bewegingsruimte van professionals zal limiteren.   

2.5.2 Normatieve professionaliteit 

Naast technische professionaliteit bestaat het normatieve paradigma van professionaliteit dat 

gericht is op de menselijke, subjectieve en morele kant van beroepsmatig handelen. Het 

zoeken naar de juiste rechtvaardigheidsgrond voor het toepassen van een professionele 

strategie in verschillende situaties is hier belangrijk (Jacobs et al., 2009). In dit paradigma 

staat de cliënt (in dit onderzoek: de initiatiefnemende burger) centraal en niet de strategie zelf. 

Voor normatieve professionaliteit is ruimte nodig volgens Tonkens (2008). Waarbij zij ook 

het risico aangeeft van teveel ruimte, omdat het volgens professionals kan leiden tot een 

gebrek aan morele kaders waarbinnen gehandeld kan worden.  

 Normatieve professionaliteit is gebaseerd op praktische kennis en de ervaring van de 

professional. Deze kennis is lastig te verzamelen, omdat deze contextgebonden is en 

professionals het vaak moeilijk vinden om dit over te brengen, ook omdat ze dit niet gewend 

zijn (Jacobs et al., 2009). De expertise van een welzijnsprofessional zit verborgen in het 
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sociaal-relationele, waarbij de perfecte toepassing van interventiestrategieën vaak secundair is 

(Gradener & Spierts in Duyvendak et al., 2006).   

 Een vorm van normatieve professionaliteit is  Street-level bureaucracy, een term die  

in 1980 is geïntroduceerd door Michael Lipsky om te duiden dat professionals zoals leraren, 

agenten en sociaal makelaars niet alleen beleid uitvoeren maar ook veranderen en maken op 

basis van hun eigen inzicht. Waar Lipsky dit nog vooral zag als iets gevaarlijks door een 

gebrek aan goede regelgeving en een overschot aan discretionele vrijheid, nuanceren en 

ontkennen latere wetenschappers dit. Beoordelingsruimte voor professionals is niet per se 

goed of fout. Er zijn omstandigheden denkbaar waarbij de ruimte om te beslissen juist een 

bruikbaar instrument is voor professionals (Evans & Harris, 2004). Het is niet altijd 100 

procent goed of 100 procent fout wat ze beslissen, maar elke beslissing zou apart beoordeeld 

moeten worden (Ibid.).  

2.5.3 Coping-strategieën van sociale professionals ten aanzien van 

ongewenste burgerinitiatieven 

Er zijn verschillende strategieën denkbaar als het gaat om de probleemoplossing van 

professionals met betrekking tot ongewenste initiatieven. Uit onderzoek van Schoot (2009) 

naar professionals in de thuiszorg blijken pleasen, de dialoog aangaan, sturen en distantiëren 

de belangrijkste strategieën die worden toegepast door professionals in de omgang met 

botsende situaties. Pleasen komt bijvoorbeeld vaak voor wanneer een professional de cliënt te 

goed kent en zich laat beïnvloeden door de persoonlijke relatie met de cliënt (Ibid.). 

Distantiëren is het tegenovergestelde, waarbij de professional zich richt op het uitvoeren van 

regels en afstand genomen wordt van de cliënt. Bij sturen neemt de professional het heft in 

handen en zegt wat er moet gebeuren op basis van zijn expertise en kennis. De laatste 

belangrijke strategie die Schoot noemt is het aangaan van de dialoog, waarbij de professional 

met de cliënt gaat praten over het probleem, zonder daarbij van te voren te weten wat de 

uitkomst zal worden. Daar het onderzoek van Schoot gaat over cliëntgecentreerde zorg is haar 

typologie goed bruikbaar voor dit onderzoek, aangezien een zorgvragende raakvlakken kent 

met een hulpvragende (initiatiefnemende) burger. Beiden zijn in bepaalde mate afhankelijk 

van een professional en beiden hebben te maken met de wensen van de burger, de expertise 

van de professional en de ruimte die de professional van de overheid krijgt om zijn vak uit te 

oefenen.  
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2.6 Samenvatting theorie en conclusie 
Burgerschap draait steeds meer om plichten en steeds minder om rechten, wat zich vanuit de 

overheid uit in het stimuleren van burgers om te participeren en initiatief te nemen. Burgers 

worden geacht zich hierin te conformeren aan de kaders die de overheid stelt. Burgers zijn het 

echter niet altijd eens met de doelen en de middelen die de overheid voorschrijft, wat zich uit 

in verschillende vormen van anomie, zoals ritualisme, innovatie en rebellie, beschreven door 

Merton (1938). Professionals staan tussen burger en overheid in en worden geacht een brug te 

slaan tussen het systeemdenken van de overheid en het denken vanuit hun leefwereld door 

burgers. Heckert en Heckert stellen dat anomie niet per se negatief hoeft te zijn, en ook 

positieve reacties kan opleveren uit de sociale omgeving (2004). Ze stellen daarnaast dat 

anomie kan voortkomen uit een vorm van over-conformisme. Volgens Verhoeven en Ham 

(2010) ligt de grootste uitdaging voor beleidsmakers in het accepteren van maatschappelijk 

initiatief dat niet direct past binnen de eigen beleidsplannen. De paradox van de 

participatiestaat bestaat hieruit dat de overheid enerzijds burgers stimuleert mee te doen en 

anderzijds de touwtjes in handen houdt.  

 Er bestaan verschillende paradigma’s waar vanuit professionals hun strategieën 

kunnen bepalen met betrekking tot het oplossen van deze paradox. Het eerste paradigma is het 

technische, het tweede het normatieve. Strategieën vanuit technisch professionalisme zijn 

gebaseerd op wetenschappelijke theorie en methoden die bewezen hebben te werken. 

Strategieën vanuit het normatieve paradigma zijn gebaseerd op het normatieve gevoel van 

professionals, hun ervaring, specifieke kennis en rechtvaardigheidsgevoel. Aangezien er  geen 

overdaad aan wetenschappelijke theorievorming is op het gebied van sociale professionals 

zullen ze mogelijk vaker leunen op hun normatieve professionaliteit.  

 Normatieve professionaliteit is vergelijkbaar met het idee van street-level bureaucracy 

van Lipsky (1980). Deze stelt dat een gebrek aan protocollen en een overschot aan 

discretionele vrijheid zouden leiden tot eigenzinnig gedrag onder professionals en dat dit niet 

bevorderlijk zou zijn voor hun professie. Evans & Harris (2004) weerleggen dit, door te 

zeggen dat er omstandigheden denkbaar zijn waarin beoordelingsruimte voor juist een 

bruikbaar instrument is voor professionals.   

 Schoot (2009) heeft in haar onderzoek naar strategieën met betrekking tot botsende 

situaties de meeste voorkomende strategieën gedestilleerd en geanalyseerd. Deze zijn pleasen, 

de dialoog aangaan, distantiëren en sturen. Deze ideaaltypen zijn ook op het gebied van 
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sociale professionals bruikbaar omdat ze van toepassing zijn op direct contact tussen 

professional en cliënt. 

 Er zijn dus drie modellen die samen kunnen leiden tot het uitbreiden van theorieën met 

betrekking tot de paradox van de participatiestaat en hoe deze in de praktijk door 

professionals wordt opgelost. (1) de uitbreiding van de theorie van Merton (1938) door 

Heckert en Heckert (2004), (2) de theorie van Jacobs (2009) met betrekking tot technische en 

normatieve professionaliteit en (3) de indeling van strategieën zoals Schoot (2009) ze heeft 

onderzocht. 

 

2.7 Vraagstelling 

Op basis van de probleemstelling en de theoretische verkenning is de volgende 

onderzoeksvraag geformuleerd:  

 

Welke coping-strategieën hanteren welzijnsprofessionals met betrekking tot de incongruentie 

tussen beleidsdoelstellingen van de gemeente en burgerinitiatieven op het gebied van 

leefbaarheid en sociale samenhang  in wijken en buurten; en vanuit welk paradigma van 

professionaliteit bepalen zij deze strategie?  

 

Deze hoofdvraag zal worden beantwoord aan de hand van twee deelvragen: 

 

- Welke strategieën gebruikt de welzijnsprofessional in de zes beschreven vormen van 

anomie? 

- Op basis van welk paradigma –het technische of het normatieve- bepaalt de 

welzijnsprofessional deze strategie? 

3. Onderzoeksopzet 

3.1 Type onderzoek 
Om antwoord op de hoofdvraag te krijgen is er kwalitatief onderzoek gedaan door middel van 

het afnemen van semigestructureerde interviews onder welzijnsprofessionals. Er is voor 

kwalitatief onderzoek gekozen omdat op deze manier dieper ingegaan kan worden op 

specifieke kwesties, oplossingen en strategieën van professionals. Door kwalitatief onderzoek 

te doen zullen denkprocessen, ervaringen en interacties blootgelegd worden, op basis waarvan 
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theorieën ontwikkeld kunnen worden die later door kwantitatief onderzoek getest kunnen 

worden. Om erachter te komen hoe professionals omgaan met de verschillende vormen van 

anomie die in de theorie zijn aangewezen, zijn semigestructureerde interviews afgenomen aan 

de hand van een topiclijst waarin de paradox van de participatiestaat leidend is. Tijdens de 

interviews is gebruik gemaakt van casussen, om zo te onderzoeken welke  verschillen en 

overeenkomsten er zijn in denk- en handelswijze tussen professionals onderling. Kwalitatief 

onderzoek krijgt de voorkeur boven kwantitatief onderzoek omdat er gezocht wordt naar de 

gedachtegang op basis waarvan professionals hun strategie bepalen.  

3.2 Populatie 

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van welzijnsprofessionals die te maken hebben met 

particulier initiatief. Deze professionals worden vaak sociaal makelaars of opbouwwerkers 

genoemd. De inhoud van de functie is in dit onderzoek belangrijker dan de naam die eraan 

gegeven wordt. Deze professionals wijzen burgers de weg en voorzien hen  van advies. 

Tevens vormen ze de verbinding tussen burgers en overheidsinstanties en proberen ze burgers 

te stimuleren om zelf initiatieven te nemen. Het eerste kenmerk waar professionals in dit 

onderzoek aan moeten voldoen: 

 

 Professionals die werkzaam zijn met de beoordeling, stimulering en begeleiding van 

initiatieven die vallen binnen het eerste prestatieveld van de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning. Dit eerste prestatieveld omvat  het bevorderen van de sociale 

samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten (overheid.nl).  

Bij initiatieven met betrekking tot sociale samenhang moet worden gedacht aan initiatieven 

die mensen met elkaar in contact brengen, wat bijvoorbeeld gerealiseerd kan worden in 

sportclubs, op buurtfeesten en dergelijke activiteiten. Het begrip leefbaarheid omvat onder 

andere het tegengaan  van overlast, werken aan de veiligheid van de buurt, het opkomen voor 

buurtbelangen, het bevorderen van de infrastructuur voor invaliden,  het beheer van 

speeltuinen en het verzorgen van ‘groen’ in de buurt.  Uit onderzoek blijkt dat solidariteit en 

leefbaarheid de twee grootste motivatiebronnen zijn voor burgers om initiatief te nemen 

(Hurenkamp et. al. 2006). 

 Uit onderzoek van Tonkens en Verhoeven (2011) naar welke mensen eerder geneigd 

zijn initiatief te nemen, blijkt dat verschillende eigenschappen een hogere mate van activiteit 

voorspellen. Zo zijn vrouwen actiever dan mannen (61% vs. 39%), zijn er meer autochtone 
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dan allochtone initiatiefnemers en ligt de gemiddelde leeftijd van initiatiefnemers rond de 50 

jaar. Tevens is het aantal jaren dat iemand in een buurt woont van invloed. Gemiddeld wonen 

mensen acht jaar in dezelfde buurt alvorens ze initiatief nemen (Ibid.).  

Dit is het tweede aspect waar respondenten aan moeten voldoen: 

 

 In dit onderzoek zijn professionals geselecteerd die actief zijn in gemengde wijken die 

langer dan acht jaar bestaan in gemeenten waar overheid en welzijnsorganisaties 

burgerinitiatieven aanmoedigen en stimuleren.  

 

Er is voor gemengde wijken gekozen om een breed scala aan ongewenste initiatieven te 

kunnen analyseren. Alle respondenten zijn geselecteerd op basis van deze twee punten wat de 

betrouwbaarheid van het onderzoek waarborgt. 

3.3 Dataverzameling 
Voor dit onderzoek zijn twintig semigestructureerde interviews gehouden met professionals in 

verschillende plaatsen in Nederland
1
. In de zoektocht naar respondenten is gebruik gemaakt 

van het netwerk van Movisie en van daaruit is een sneeuwbaleffect gecreëerd. De meeste 

respondenten zijn geworven via e-mailcontact, een aantal telefonisch. De interviews bestaan 

uit twee delen, namelijk een deel met topics en een deel met casussen. De vragen zijn niet 

uitgeschreven, maar zijn aan de hand van een topiclijst afgesteld op de respondenten. De 

reden hiervoor is dat het onderzoek op deze manier niet vast zit aan een lijst, maar flexibel 

met de onderwerpen kon omgaan. Waar nodig is er doorgevraagd op bepaalde topics en er is 

afgeweken van de topiclijst als de onderzoeker de informatie belangrijk schatte. Voorafgaand 

aan het onderzoek zijn twee pilot-interviews gehouden met welzijnsprofessionals om te 

onderzoeken waar de sterke en zwakke punten in de topiclijst en de casussen lagen. Na deze 

twee interviews is de topiclijst aangepast en verbeterd. Het belangrijkste voorbeeld hiervan is 

dat de praktijkvoorbeelden na een aantal interviews zijn ingepast in het casusgedeelte. Het 

bleek namelijk dat de respondenten weinig voorbeelden paraat hadden, maar aan de hand van 

de casussen wel/eerder met praktijkvoorbeelden kwamen.  

De casussen zijn gebaseerd op de zes varianten van ongewenst initiatief zoals die 

beschreven staan in hoofdstuk 2.3. Een casus is na de pilot-interviews aangepast omdat deze 

                                                 
1
 Zie bijlage 3 
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niet voldoende afgebakend bleek te zijn en zodoende niet de gewenste informatie opleverde. 

Zowel de originele als aangepaste casus kunt u vinden in bijlage 2.  

 Op twee na zijn alle interviews met toestemming van de respondent, opgenomen. Zo is 

er geen informatie verloren gegaan en kunnen stukken teruggeluisterd worden wanneer er 

vragen zijn bij de ‘toon’ van een uitspraak. Daarnaast kon de onderzoeker zich volledig 

focussen op de inhoud zonder daarbij afgeleid te worden door het maken van aantekeningen. 

Twee respondenten weigerden mee te werken aan een geluidsopnamen. Deze interviews zijn 

wel afgenomen, maar bij nader inzien niet meegenomen in de analyse om de betrouwbaarheid 

van het onderzoek te waarborgen. 

3.4 Data-analyse 
De uitgetypte interviews zijn geïmporteerd in Nvivo10, een analyseprogramma voor 

kwalitatief onderzoek dat als voordeel heeft dat gecodeerde data kan worden weggezet en op 

commando kan worden opgeroepen. De data wordt zowel inductief als deductief (ook wel a 

priori) gecodeerd. De basis van de codeboom
2
 bestaat uit a priori geselecteerde codes, die 

voortkomen uit de topiclijst die weer is voortgekomen uit de theoretische verkenning. Zo is 

voor beide deelvragen een aantal codes opgesteld waaronder de relevante informatie uit de 

interviews wordt verzameld. Echter niet alle informatie uit de interviews past binnen de 

vooraf gemaakte codeboom, waardoor er ook gebruik wordt gemaakt van inductief coderen, 

waarbij de codes worden bepaald op basis van wat er in de interviews wordt gezegd. Dit zorgt 

voor een wisselwerking tussen theorie en praktijk waarbij er ruimte is voor ideeën die 

afwijken van de theorie.   

3.4.1 Betrouwbaarheid 

In kwalitatief onderzoek zijn betrouwbaarheid en validiteit essentieel. Betrouwbaarheid heeft 

hier betrekking op de beïnvloeding van het onderzoek door toevallige of niet-systematische 

fouten (’t Hart et al, 2005). Betrouwbaarheid heeft te maken met de precisie van de 

meetinstrumenten, het resultaat mag zogezegd geen toevalstreffer zijn (Ibid.). Om de 

betrouwbaarheid van het onderzoek te waarborgen is een strakke route bepaalt die van theorie 

naar resultaat leidt. Uit de theorie komen zes vormen van anomie naar voren die hebben 

geleid tot zes casussen. Tevens blijkt uit de theorie dat er twee professionele paradigma’s 

bestaan en deze komen terug in de topics. De topics en de casussen vormen vervolgens de 

basis voor de codeboom op basis waarvan de analyse gedaan wordt. In de data-analyse komen 
                                                 
2
 Zie bijlage 2. 
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de zes vormen van anomie terug via de casussen en worden tevens de twee paradigma’s 

behandeld.  

  Een ander middel dat de betrouwbaarheid in dit onderzoek ten goede komt is het 

gebruik van opnameapparatuur, zodat de antwoorden van de respondenten woord voor woord 

kunnen worden gedocumenteerd. Iets dat de betrouwbaarheid van het onderzoek in het geding 

brengt is dat er gebruik is gemaakt van semigestructureerde interviews, waardoor niet elke 

respondent exact dezelfde vragen krijgt voorgeschoteld en de vragen niet altijd in dezelfde 

volgorde zijn gesteld.   

3.4.2 Validiteit 

Validiteit heeft i.t.t. betrouwbaarheid betrekking op systematische fouten (’t Hart et al, 2005). 

Dekt de waarneming de werkelijkheid? Aangezien opbouwwerk een zeer contextafhankelijk 

beroep is en elke stad, wijk, buurt, persoon en initiatief anders is, is getracht de casussen 

zoveel mogelijk te standaardiseren. In de topiclijst zijn vragen opgenomen die zoveel 

mogelijk onafhankelijk zijn van context en zo generaliseerbaar mogelijk zijn.  Er is bewust 

voor gekozen de respondenten te anonimiseren, om zo sociaal wenselijke antwoorden te 

voorkomen en de validiteit te waarborgen.  

3.5 Relevantie 
Het onderzoek is zowel wetenschappelijk als maatschappelijk relevant. Er is nog weinig 

bekend over hoe professionals omgaan met tegendraadse burgers en ongewenste initiatieven, 

mede omdat de 3
e
 generatie burgerparticipatie een relatief jonge generatie is, pas ontstaan 

rond het begin van de 21
e
  eeuw. Mede daarom is kennisvermeerdering een belangrijk middel 

in het proces van analyseren en het verbeteren van systemen en ideeën. Aan de hand van de 

typologieën van Merton is het mogelijk verschillende typen van ongewenst initiatief te 

onderzoeken. Op deze manier kan duidelijk worden hoe er met verschillende groepen het 

beste kan worden omgegaan en waar de struikelblokken liggen. Aan de hand van de theorieën 

van Schoot (2009) en Jacobs et al. (2010) kan worden onderzocht welke strategie op welke 

moment wordt toegepast en op basis van welk paradigma deze strategie in gebruikt. Het 

onderzoek heeft een interdisciplinaire (ASW) benadering, wat vooral zichtbaar is in de 

combinatie van sociologische, criminologische en politicologische invloeden. Zo is de 

anomietheorie van Merton een veel gebruikte sociologische en criminologische theorie, en 

wordt de crowding out citizenship theorie van Ostrom veel gebruikt in de politicologie. 
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 De overheid werkt zichzelf ogenschijnlijk tegen door enerzijds een beroep te doen op 

het initiatief van burgers en anderzijds zelf te bepalen welk initiatief welkom is en welke 

initiatief niet. Dit heeft mogelijk uitsluiting van non-conformisten en over-conformisten tot 

gevolg, terwijl deze een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij (Ostrom, 

2000). Het is maatschappelijk relevant om te onderzoeken hoe professionals om gaan met 

deze groep burgers om eventuele uitsluiting te voorkomen en het doel van de overheid, 

namelijk meer burgerinitiatieven en minder regulering, te verwezenlijken.  

 Tenslotte is het onderzoek relevant voor professionals omdat ze hun eigen oplossingen 

en strategieën kunnen spiegelen aan die van anderen om zo hun kennis te verbreden en te 

verdiepen. Het overkoepelende en ideologische doel van het onderzoek is bij te dragen aan de 

oplossing van de paradox van de participatiestaat.  
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4. Onderzoeksresultaten 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. De resultaten zijn 

voortgekomen uit de interviews die zijn gehouden met welzijnsprofessionals in verschillende 

wijken en buurten in Nederlandse gemeenten. Per deelvraag worden de resultaten 

gepresenteerd en geanalyseerd, met als doel antwoord te krijgen op de hoofdvraag. Ter 

ondersteuning zullen er quotes uit de interviews worden gebruikt.  

4.1 Uitvoering van het onderzoek 
In deze paragraaf wordt een context gegeven aan de onderzoeksresultaten. Er zijn in totaal 22 

mensen geïnterviewd, waarvan de eerste twee interviews zijn gebruikt als pilot en daarom niet 

zijn opgenomen in de analyse. Daarbij zijn twee interviews onbruikbaar gebleken vanwege 

het ontbreken van een goede geluidsopname. Deze twee interviews zijn op het laatste moment 

geschrapt en konden zodoende niet worden overgedaan. De respondenten zijn puur op de 

inhoud van hun functie als welzijnsprofessional geselecteerd. In totaal zijn elf 

opbouwwerkers, drie sociaal makelaars, twee projectleiders samenlevingsopbouw, een 

buurtwerker en een medewerker participatie en activering geïnterviewd. De respondenten 

hebben allemaal als functieomschrijving het ondersteunen, begeleiden en stimuleren van 

burgerinitiatieven.  

 

 ‘Mijn werk bestaat uit het in brede zin werken aan leefbaarheid in de wijk. Dat doe ik 

 door bewoners te ondersteunen die zich daarvoor willen inzetten’. [Respondent 3]  

 

Alle respondenten is eerst gevraag hun functie te omschrijven, hun doelstelling daarin te 

vertellen en zich te positioneren ten opzichte van burgers en overheid. Hiermee werd de 

concentratie van de professionals op hun professionaliteit gelegd en van daaruit werden de 

casussen behandeld. Er zijn interviews gehouden in Haarlem, Amsterdam, Emmen, Uithoorn, 

Maastricht, Apeldoorn, Amersfoort, Almere, Zeist, Culemborg, Utrecht en Winschoten
3
.  

 

4.2 Deelvraag 1: Welke strategieën gebruiken welzijnsprofessionals 

in de zes vormen van anomie? 
Om antwoord te krijgen op deze deelvraag is gebruik gemaakt van zes casussen, die de zes 

vormen van anomie representeren zoals die vanuit de theorie zijn bepaald. Elke professional 

                                                 
3
 Voor een overzicht van de respondenten zie bijlage 5. 
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is gevraagd om de casus te benaderen en te vertellen hoe hij of zij zou reageren. Vervolgens is 

bij elke casus de vraag gesteld hoe de professional tot zijn strategie is gekomen. Hiermee is 

getracht het paradigma waar vanuit de professional redeneerde te ontdekken, waarover het in 

paragraaf 4.3 gaat. Een enkele keer heeft een professional niet op elke casus kunnen reageren. 

Waar in de theorie de strategie pleasen wordt gebruikt, die betrekking heeft op het meegaan 

met de cliënt uit affiniteit met de cliënt, uit zich dat in de praktijk van het opbouwwerk vaak 

in meedoen, wat inhoudt dat de professional helpt vanwege zijn affiniteit met een initiatief.  

4.2.1 Casus 1  

Voorafgaand aan elke casus wordt een kort overzicht gegeven van de inhoud van de casus. In 

de overzichtstabellen is aangegeven om welke vorm van anomie het gaat volgens de theorie 

van Merton, welke reactie er uit de samenleving komt en of er sprake is van over-

conformisme volgens de theorie van Heckert en Heckert. Tevens wordt het aantal 

respondenten genoemd en aan de onderkant van het schema is een overzicht gegeven van de 

gebruikte strategieën, waarbij elk duimpje staat voor één respondent.
4
  

Merton: Innovator Respondenten: 18 

Heckert 

& H.:  

Positieve reactie samenleving Over-comformist 

Casus 1: Illegaal natuurbeheer  

Meneer Jansen vindt het stuk braakliggend terrein naast zijn huis niet mooi en wil hier graag 

iets aan doen. Hij besluit er bomen en bloemen te planten en snoeit het groen dat reeds 

aanwezig is. De gemeente verbiedt hem hiermee verder te gaan, omdat het gemeentegrond is 

die niet beschikbaar is voor openbaar beheer. Meneer Jansen klopt aan bij de 

welzijnsprofessional en vraagt hem om hulp. Wat doet de professional? 

 

Gekozen strategieën: 

Sturen Pleasen/Meedoen Distantiëren Dialoog Anders 

     

 

                                                 
4
 Voor een compleet overzicht van alle casussen zie bijlage 3  
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 Het merendeel van de professionals neemt in deze casus een pleasende rol in, wat in 

dit onderzoek betekent dat ze meedoen en de initiatiefnemer helpen, ondanks tegenwerking 

van de overheid. Zij geven bijvoorbeeld aan dat ze een verantwoordelijke ambtenaar zouden 

benaderen, of dat ze zouden helpen met het creëren en organiseren van draagvlak door 

bijvoorbeeld buurtbewoners samen te brengen. Ze trachten op deze manier zelf de gemeente 

zover te krijgen dat het initiatief doorgang kan vinden.  

 

 ‘Ik zou de gemeenteambtenaar bellen en hem proberen te overtuigen van het feit dat 

 het wel een meerwaarde heeft’.  [Respondent 14]
5
 

 

Er worden verschillende argumenten gebruikt om deze strategie toe te passen. Een veel 

gebruikt argument is dat het de samenleving positief reageert op het initiatief. Uitspraken als 

‘er is draagvlak’, ‘het wordt gedragen door de buurt’ en ‘de buurt is positief’ worden vaak 

gebruikt als motivatie. Ook wordt er teruggegrepen op praktijkvoorbeelden of eigen ervaring.  

Wanneer deze situatie(s) resulteerde(n) in een positieve uitkomst voor de initiatiefnemer 

wordt dit gebruikt als onderbouwing van de keuze op de strategie pleasen toe te passen. De 

manier van pleasen verschilt per respondent. Waar een aantal stante pede naar het 

gemeentehuis gaat om de verantwoordelijke ambtenaar te spreken en ‘het voor elkaar te 

krijgen’, is een ander meer gericht op het samenwerken met de initiatiefnemer, zodat deze ook 

leert hoe hij de situatie het beste kan aanpakken.  

 Verschillende respondenten nemen nadrukkelijk een sturende rol in, wat zich uit in 

advies geven, doorverwijzen naar de juiste personen en de persoon aanspreken op zijn eigen 

kracht. Deze adviezen variëren van het zoeken naar publiciteit, welke stappen de persoon in 

kwestie kan zetten, het betrekken van lokale politiek en het verwijzen naar raadsstukken waar 

de mogelijkheden instaan die de initiatiefnemer heeft.  

  

 ‘Ik zou een ondersteunende rol aannemen. Zorgen dat die persoon de wegen kan 

 vinden, zodat hij niet tegen de muur van de gemeente aanloopt’. [Respondent 3] 

 

Het meest gebruikte argument hiervoor is dat mensen ‘heel erg veel zelf kunnen’, en dat de 

rol van welzijnsprofessional een ondersteunende moet zijn die ‘het maximale’ uit bewoners 

                                                 
5
 De respondenten zijn genummerd om hun anonimiteit te waarborgen. 
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haalt. De professionaliteit zit hem volgens deze respondenten in het bezitten van kennis over 

de wet, het bestemmingsplan van de gemeente  en het bezitten van een uitgebreid netwerk, 

waar vanuit een initiatiefnemer zo goed mogelijk geadviseerd kan worden. 

 Slechts een enkeling distantieert zich van de casus vanwege het illegale karakter of het 

feit dat het een eenmansactie is. De scheidslijn tussen daadwerkelijke meedoen en/of slechts 

sturen is in deze casus soms dun. Een beroep doen op de eigen kracht van een burger heeft 

zijn grens en de respondenten die een sturende rol aannemen geven dit ook aan. Het betekent 

niet dat hun rol ophoudt als de eigen rol van de burger is uitgespeeld. In de analyse is ten 

eerste gekeken naar wat de intentie is van een professional, waarbij niet kan worden 

uitgesloten dat in een later stadium van het proces de strategie verandert. De achterliggende 

reden van deze soms dunne scheidslijn is dat de strategieën pleasen en sturen gemeen hebben 

dat ze tot ondersteuning van de initiatiefnemer dienen, daar waar distantiëren dit duidelijk niet 

in zich heeft en de dialoog aangaan niet als primaire doel heeft om de initiatiefnemer te 

steunen. 

4.2.2 Casus 2  

Merton:  Innovator Respondenten: 18 

Heckert & Heckert: Negatieve reactie samenleving  

 

Casus 2: Illegaal buurthuis/keet  

Ron schenkt zonder vergunning alcohol in zijn buurthuis/keet. Ook laat hij toe dat er harde 

muziek gedraaid wordt en gedoogt hij soft-drugsgebruik. De gemeente dreigt de boel te 

sluiten, geheel tegen Ron’s zin in. Hij doet zijn best een steentje bij te dragen aan de 

leefbaarheid en samenhang in zijn buurt. Ron vraag hulp aan de professional. Hoe reageert de 

professional?  

 

Gekozen strategieën: 

Sturen 

 

Pleasen/Meedoen 

 

Distantiëren Dialoog Anders 
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In de tweede casus distantieert een aantal professionals zich van de bewoner en zegt hem niet 

van dienst te kunnen of willen zijn. De redenen hiervoor zijn divers. Er is bijvoorbeeld een 

aantal professionals die niet iets willen ondersteunen dat met de verspreiding of facilitering 

van alcoholconsumptie te maken heeft, vanwege bijvoorbeeld gezondheidsoverwegingen.  

  

 ‘Ik denk niet dat ik die meneer verder ga helpen. Hij veroorzaakt overlast, heeft geen 

 vergunningen, het is iets voor de gemeente, politie en handhaving.’ [Respondent 18]   

 

De overlast in deze casus is het grootste struikelblok voor de respondenten die zich 

distantiëren. Dit gaat ten koste van de leefbaarheid en de samenhang in de buurt, hetgeen als 

een van de prioriteiten van een opbouwwerker wordt genoemd. Ook gebruikt een aantal 

respondenten het argument dat het initiatief leidt tot concurrentievervalsing, wat volgens deze 

professionals geen steun verdient.  

 Naast de distantiërende opbouwwerkers zijn er ook reacties die duiden op een sturende 

rol. Zo is er een aantal respondenten dat de initiatiefnemer zou adviseren hoe hij het wel op 

een legale manier voor elkaar kan krijgen. Deze respondenten zijn erop gericht om het 

initiatief te laten slagen, vanuit de eigen kracht van de initiatiefnemer met behulp van de 

kennis en de adviezen van de professional.  

 

 ‘Je moet overleggen met de persoon, dit soort dingen gebeuren niet voor niets, daar 

 kun je niet aan voorbij gaan. Als je het sluit gebeurt het ergens anders, dus de vraag is 

 hoe kunnen we zorgen dat het op een legale manier wel ergens zijn plek krijgt’. 

 [Respondent 4]   

 

Een belangrijke gedachtengang achter deze strategie is dat er weliswaar een negatieve reactie 

uit de buurt is, maar dat er klaarblijkelijk ook behoefte is aan een samenkomstplek. Door te 

adviseren hoe het mogelijk wel op een legale manier doorgang kan vinden trachten deze 

professionals een win-win situatie te creëren. Een andere overweging die respondenten maken 

is dat het probleem zich verplaatst als de gelegenheid gesloten wordt. Eigenlijk zeggen ze: 

distantiëren lost het probleem niet op, maar verplaatst het slechts.  

 Ook zijn er respondenten die een duidelijk meegaande rol innemen (pleasen), waarbij 

ze de initiatiefnemer willen helpen om het initiatief een succes te maken. Dit vanuit het idee 



De Paradox van de Participatiestaat 

 

30 

 

dat het de taak is van de opbouwwerker om  de spin te zijn in het web van ontevreden 

buurtbewoners, een onwelwillende overheid en een initiërende burger en het idee dat het de 

taak is van het opbouwwerk om burgerinitiatieven te ondersteunen. De hulp zit hem 

bijvoorbeeld in het creëren van een alternatief, of het zorgen voor een situatie die gedoogd 

kan worden, door de overlast aan te pakken in samenwerking met de initiatiefnemer. 

  

 ‘Ik zou zeker helpen, kijken wat het probleem is. Er zijn dus mensen die er graag 

 komen, ik zou nooit op voorhand zeggen er is alcohol en drugs in het geding dus ik 

 doe het niet. Daarvoor zijn mijn normen en waarden ondergeschikt’. [Respondent 13] 

    

Opnieuw zijn overeenkomsten met de sturende professionals, met als belangrijk verschil dat 

deze professionals daadwerkelijk van plan zijn de handen uit de mouwen te steken door 

bijvoorbeeld op zoek te gaan naar alternatieven. Een overweging die bij zowel pleasende als 

sturende professionals meermaals naar voren komt is dat er al genoeg mensen zijn die zich 

met regelgeving en handhaving bezighouden en dat zij nu juist willen strijden voor die ene 

burger die een tegendraads idee heeft. 

 Ten slotte is er een aantal respondenten dat kiest voor de dialoog. In de casussen komt 

deze strategie vaak neer op bemiddeling, waarbij de oplossing wordt gezocht in 

samenwerking met de buurt en de initiatiefnemers, zonder dat de professional daarin aan een 

kant staat. Deze respondenten zijn er niet op uit om de initiatiefnemer te helpen, maar willen 

er samen met alle betrokkenen uitkomen vanuit het idee dat particuliere problemen omtrent 

overlast onderling opgelost moeten worden.  

 

 ‘Wat je als opbouwwerker doet is de dialoog zoeken tussen de buurt en de 

 overlastgever. Dus ik ga hem niet per se helpen, want je zit in een context met andere 

 betrokkenen’. [Respondent 3] 

 

Uit de reacties op deze casus wordt duidelijk dat er een scala aan visies en ideeën bestaat over 

hoe een professional om moet gaan met een situatie waarin buurtbewoners, overheid en 

initiatiefnemer tegenover elkaar staan. In paragraaf 4.3 wordt nader geanalyseerd waar deze 

verschillende visies op gebaseerd zijn. 
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4.2.3 Casus 3  

Merton: Innovator Respondenten: 18 

Heckert 

& H.:  

Negatieve reactie samenleving Over-conformist 

Casus: Krakers  

Er komen krakers in de buurt wonen. Deze krakers vinden dat leefbaarheid alles te maken 

heeft met onafhankelijkheid, en zijn tegen leegstand en verkrotting. Ze besluiten een 

leegstaand pand te kraken om dit standpunt kracht bij te zetten. De reactie uit de buurt is 

negatief, de bewoners hebben liever dat ze weg gaan. Kraken is tegen het beleid en de 

regelgeving van de gemeente in en de krakers dienen te vertrekken. Hoe reageert de 

professional? 

Gekozen strategieën: 

Sturen 

 

Pleasen/Meedoen 

 

Distantiëren Dialoog Anders 

 

 

 

 

   

 

De meest gebruikte strategie in deze casus is het zoeken naar de dialoog, waarbij de 

professional zich opstelt als een bemiddelaar. Het belangrijkste argument hiervoor is dat er 

meerdere partijen  betrokken zijn. Niet alleen de krakers, maar ook de omwonenden vormen 

een partij. Een goede relatie tussen krakers en buurtbewoners heeft bij deze respondenten 

prioriteit en vormt de voedingsbodem voor een goedkeuring van de gemeente. 

 

 ‘Als kraken een gegeven is, dan ben ik verplicht er iets mee te doen. Ik zou het gesprek 

 aangaan met bewoners en krakers. Rust en stabiliteit zijn voor de buurt het 

 belangrijkst’. [Respondent 7] 

 

Bovenstaande reactie staat niet op zichzelf. Meerdere respondenten geven als onderbouwing 

voor hun strategie aan dat de samenhang in de buurt niet moet worden verstoord.    

 Er zijn ook opbouwwerkers die afstand nemen van de situatie en zich distantiëren van 

de initiatiefnemers. Genoemde redenen zijn bijvoorbeeld dat kraken geen gemeenschappelijk 

doel dient en dat het wettelijk niet mag en daarom niet gesteund kan worden.  
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 ‘Ik zou er in principe niet aan beginnen, het is voor hun eigen plezier en dient geen 

 gemeenschappelijk doel’. [Respondent 12] 

 

Opvallend is dat deze opbouwwerkers hetzelfde argument gebruiken om vervolgens een 

andere strategie te bepalen. Er wordt ook gekeken naar het gemeenschappelijke doel, het grote 

geheel van de buurt, maar in plaats van daarin een bemiddelende rol in te spelen laat deze 

groep de casus over aan de gemeente, politie en handhaving. Hieruit blijkt dat een 

gezamenlijke doelstelling niet immer leidt tot een zelfde manier van handelen. De 

persoonlijke mening van een professional en de ervaring die hij of zij heeft met een probleem 

zijn van invloed op de uiteindelijk keuze voor een strategie. 

 

 ‘Ik werk met mensen, ik ben een mens. Ik probeer daarin wel zoveel mogelijk zakelijk 

 te zijn, maar soms spelen emoties ook een rol in vraagstukken’.  [Respondent 11] 

 

Ook zijn er respondenten die de krakers actief zouden helpen met hun situatie. Dit valt onder 

de strategie pleasen. Een argument hiervoor is dat krakers een functie kunnen hebben in de 

buurt, zij benadrukken de positieve aspecten van het kraken en zouden actief met ze aan de 

slag gaan. 

 

 ‘Wie weet kunnen er dingen uit ontstaan, een ruimte die een buurtfunctie krijgt, 

 bijvoorbeeld’. [Respondent 1] 

 

Dit argument komt enkel voor bij respondenten die positieve ervaringen kennen met krakers 

in de buurt waar zij werkzaam zijn. Op basis van deze ervaring zien zij mogelijkheden die de 

samenhang in de buurt juist ten goede kunnen komen. Voorbeelden als het beginnen van een 

weggeef- of ruilwinkel en huiswerkbegeleiding werden genoemd als vruchtbare ideeën die 

kunnen ontstaan uit een illegale situatie.    

 Een enkeling zou de initiatiefnemers enkel de goede kant op sturen en ze laten weten 

welke mogelijkheden ze hebben. Ten slotte zijn er een paar respondenten die geen passend 

antwoord konden geven, omdat de casus te weinig informatie bood, of omdat de professional 

te weinig kennis heeft met betrekking tot het thema, deze zijn gecategoriseerd onder ‘anders’. 
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4.2.4 Casus 4  

Merton: Innovator Respondenten: 18 

Heckert & 

Heckert:  

Positieve reactie samenleving  

 

Casus 4: Street-art 

Op het Grootmeesterplein in de Utrechtse wijk Zuilen waar veel kinderen spelen, staat een 

klein stenen gebouw dat vol geklad is met tags en leuzen. Straatartiest Joost ergert zich 

hieraan en wil er graag iets moois van maken. Hij stelt voor de muur over te spuiten. De 

gemeente is hierop tegen, ze spuiten het liever schoon. Joost klopt aan bij de 

welzijnsprofessional en vraagt om hulp. Hoe reageert de professional? 

 

Gekozen strategieën: 

Sturen 

 

Pleasen/Meedoen 

 

Distantiëren Dialoog Anders 

 

 

 

 

   

 

Het merendeel van de respondenten geeft in deze casus aan dat ze de initiatiefnemer zouden 

pleasen. Ze zouden hem helpen en meedoen om zijn initiatief tot een succes te brengen. 

Meerdere respondenten zouden de buurt bij het initiatief betrekken om zo sterker te staan 

tegenover de beleidsmaker(s). 

 

 ‘Ik zou de buurt in stelling brengen, die is positief, dan zou ik samen met de buurt een 

 pleidooi voeren. Door een brief, of een gesprek met de wethouder’. [Respondent 7] 

  

Verschillende respondenten komen tot deze strategie omdat ze er in hun eigen 

werkzaamheden mee te maken hebben gehad. Zij stellen dat ‘het mogelijk is’ om de overheid 

op andere gedachten te brengen. Deze respondenten stellen bijvoorbeeld voor om kinderen of 

jeugd te betrekken bij het idee om het zo extra elan te geven, of denken eraan media of 

politiek te betrekken. Ook gebruiken veel professionals het argument dat het middel van de 

gemeente –in deze casus schoon spuiten- een middel vanuit het systeemdenken is, terwijl de 
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praktijk leert dat het geen zin heeft. Ook wordt, net als in de eerste casus, het draagvlak in de 

buurt genoemd als belangrijk argument om het initiatief te steunen.  

 Slechts een enkeling benadrukt het eigen belang van de artiest en distantieert zich, of 

treedt op als bemiddelaar zonder daarin achter het initiatief te gaan staan. Een enkele 

respondent wist geen passend antwoord te geven. Deze respondenten hebben gemeen dat ze 

geen praktijkervaring met de casus hebben.    

4.2.5 Casus 5  

Merton: Rebel Respondenten: 

18 Heckert & 

Heckert:  

Positieve reactie samenleving  

 

Casus 5: Protestactie 

Meneer de Wolf wil een protestactie op touw zetten tegen de gemeente die parkeerplaatsen 

gaat realiseren in zijn buurt. Meneer de Wolf is hierop tegen, evenals de rest van de buurt. Hij 

wil graag een vreedzame protestactie op touw zetten om op een ludieke manier te laten weten 

dat de gemeente niet in het belang van haar burgers opereert. Meneer de Wolf heeft echter 

geen idee hoe hij dit moet aanpakken en roept voor zijn initiatief de hulp in van de 

professional. Hoe reageert de professional? 

 

Gekozen strategieën: 

Sturen 

 

Pleasen/Meedoen 

 

Distantiëren Dialoog Anders 

 

 

 

 

   

 

Net als in de vierde casus kiest de meerderheid van de respondenten voor eenzelfde strategie, 

in dit geval sturen. De hulp gaat bij deze professionals niet verder dan adviseren, meedoen 

gaat te ver.  

 

 ‘Het is hun keuze en ik heb de functie om strategisch advies te geven, ik zou zeggen: 

 “dit zijn jullie opties’. [Respondent 2] 
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Meerdere professionals beroepen zich in deze casus op hun functieomschrijving, namelijk het 

ondersteunen van burgerinitiatieven. Inwoners adviseren hoe ze het beste een protestactie 

opzetten hoort bij hun baan. Vanuit hun functie redeneren ze dat ze de vrijheid hebben om 

burgers ook te ondersteunen, zelfs als ze recht tegen de overheid ingaan. De meest 

aangevoerde reden van professionals om niet mee te doen (pleasen) is dat ze geen partij 

willen kiezen en onafhankelijk zijn, omdat ze geen belang hebben bij het doel van het 

initiatief. Hier is een verschil waarneembaar tussen pleasen enerzijds en sturen anderzijds. 

Waar pleasen meer getuigt van ‘een kant kiezen’, spelen de respondenten die sturen meer een 

neutrale rol.   

 

 ‘Ik word betaald om bewoners sterker te maken, niet om bewoners af te stoppen. Die 

 bewoners moeten hun zegje kunnen doen, we kennen een vrijheid van meningsuiting 

 en ik ben een middel om dat te faciliteren’. [Respondent 18] 

 

Een paar respondenten distantiëren zich van de initiatiefnemer en ondersteunen deze niet. Een 

enkeling stelde voor eerst naar alternatieve mogelijkheden te zoeken alvorens zich te mengen 

in een protestactie. Ook is er een aantal respondenten dat mee zou doen met de 

initiatiefnemer. Draagvlak in de buurt is hiervoor het belangrijkste argument. Ze nuanceren 

het meedoen wel in zoverre dat ze bijvoorbeeld niet vooraan zouden lopen in een protestmars, 

maar op de achtergrond wel de organisatie op zich zouden nemen. 

 

  ‘Op de achtergrond zou ik hem alle ondersteuning en hulp geven om de organisatie 

 voor elkaar te krijgen. Ik zou mijn deskundigheid gebruiken om een goede publiciteit 

 en opkomst te realiseren’. [Respondent 14]   

 

In deze casus komt een opvallend verschil naar voren met de eerdere casussen waarbij de 

reactie uit de samenleving op een initiatief positief is. In de eerste en de vierde casus zijn veel 

meer respondenten daadwerkelijk bereid om de kant van de burger te gaan staan, terwijl in 

deze casus, waar het om een rebel gaat die rechtstreeks tegen de overheid ingaat, er meer 

gekozen wordt voor een sturende en onafhankelijke rol.    
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4.2.6 Casus 6  

Merton: Rebel Respondenten: 17 

Heckert & 

Heckert:  

Negatieve reactie samenleving  

 

Casus 6: Pesten 

Buren vinden het lesbische stel aan het einde van hun straat vies. Vrouwen horen met mannen 

te trouwen, zo is hen dat altijd geleerd. Ze ergeren zich eraan dat niemand er iets van zegt en 

weten zich geen raad met de situatie. Door gemene opmerkingen te maken, het uitdagen van 

vrienden en kennissen om mee te doen en het vernielen van de tuin van het stel pesten ze de 

vrouwen weg. Dit gaat totaal in tegen de leefbaarheids doelen van de gemeente en ook de 

middelen zijn niet normaal. Hoe reageert de welzijnsprofessional? 

 

Gekozen strategieën: 

Sturen 

 

Pleasen/Meedoen 

 

Distantiëren Dialoog Anders 

 
 

    

 

De meerderheid van de respondenten zou in deze situatie de dialoog zoeken met bewoners, 

pesters en slachtoffers en een bemiddelende rol aannemen. Niemand kiest de kant van de 

pester, die in dit geval als initiatiefnemer moet worden gezien.  

 

 ‘Mijn werk zal er zeker niet op gericht zijn om die groep te helpen om het stel weg te 

 krijgen’.  [Respondent 5]  

 

Het uitgangspunt van veel opbouwwerkers die de dialoog zoeken is dat het pesten niet goed 

is, niet sociaal, niet constructief, en ontwrichtend voor de samenleving. Een veel genoemd 

argument is dat een opbouwwerker de verantwoordelijkheid heeft om discriminatie en 

buitensluiting tegen te gaan. De dialoog wordt gezocht met als doel de tegenover elkaar 

staande groepen dichter bij elkaar te brengen en vooroordelen weg te nemen.  
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 ‘Het is een lastige situatie, waarin ik vooral een bemiddelende rol kan spelen. Ik zou 

 ze toch proberen bij elkaar te krijgen en proberen de vooroordelen weg te halen’. 

 [Respondent 12]  

 

Een aantal respondenten neemt afstand van de casus met het argument dat ze er niets aan 

kunnen veranderen. Deze respondenten tonen wel compassie met de slachtoffers, maar zien 

geen, of een marginale rol weggelegd voor het opbouwwerk. Ook ziet een aantal 

respondenten het als zijn professionele taak om het  probleem door te sturen naar zorg, politie, 

jongerenwerk en handhaving en neemt verder een afwachtende positie in. Deze laatste groep 

is gecategoriseerd onder ‘anders’. 

 In deze casus waarin een burgerinitiatief in gaat tegen zowel de geïnstitutionaliseerde 

doelen, als de normatieve middelen die een overheid nastreeft en daarbij op een negatieve 

reactie uit de samenleving kan rekenen, is er geen enkele opbouwwerker die een 

ondersteunende rol aanneemt ten opzichte van de initiatiefnemer, dit in groot contrast met de 

vorige vijf casussen. 

4.3 Deelvraag 2: Op basis van welk paradigma bepaalt een 

welzijnsprofessional zijn strategie? 
Uit de analyses die gedaan zijn in de vorige deelvraag is duidelijk geworden dat er veel 

verschillende inzichten bestaan over hoe een casus moet worden aangepakt. De tweede 

deelvraag probeert te achterhalen op basis van welke paradigma de verschillende strategieën 

worden bepaald. In de theorie is een onderscheid gemaakt tussen een normatieve 

professionaliteit, dat gericht is op de menselijke, subjectieve en morele kant van beroepsmatig 

handelen en technische professionaliteit, dat gebaseerd is op theoretisch redeneren en 

wetenschappelijk bewijs.
6
 Om te onderzoeken welk paradigma aan de grond ligt van de 

strategie is de respondenten gevraagd waarom ze voor een strategie kiezen, waarom die keuze 

professioneel is en in hoeverre opleiding en theorie een rol spelen bij het maken van een 

keuze. Deze paragraaf is opgebouwd uit twee subparagrafen die elk een paradigma 

behandelen. 

4.3.1 Normatieve professionaliteit 

Veel respondenten geven aan dat zij hun strategie bepalen op basis van ervaring en praktische 

kennis. Uit de analyse van de casussen wordt meer dan eens als argument voor een strategie 

                                                 
6
 Zie paragraaf 2.5.1 en 2.5.2. 
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teruggegrepen op praktijkervaring. Praktijkervaring leidt in deze beroepsgroep echter niet per 

definitie tot een gelijke visie. Waar de een slechte herinneringen over heeft gehouden aan 

krakers, heeft de ander juist hele goede herinneringen. Wanneer beide professionals hier hun 

strategie op baseren zorgt dat voor subjectieve en daardoor tegenstrijdige gevolgen.  

 Op de vraag in hoeverre opleiding en theorie hierin een rol spelen geven meerdere 

professionals aan dat deze rol marginaal is.  

 

 ‘Ik denk dat de vaardigheid van handelen niet iets is dat je op school leert, maar het 

 moet in je zitten’. [Respondent 14] 

 

Deze respondent is niet de enige die stelt dat het ‘in je moet zitten’. Oftewel, je bent het of je 

bent het niet, maar wát er dan in je moet zitten blijft vaag en schimmig. ‘Projectmatigheid’, 

‘Inspirerend zijn’ en ‘Verbindingen kunnen leggen’, zijn populaire teksten als het gaat om het 

omschrijven van de professie. Alle respondenten die ik heb gesproken zijn opbouwwerker en 

‘hebben het –dus, naar verwachting- in zich’, maar zijn qua persoonlijkheid verschillend, 

hebben verschillende visies en kiezen voor verschillende oplossingen in situaties die voor een 

ieder gelijk zijn.   

 Meerdere professionals geven zelfs aan geen relevante opleiding te hebben gevolgd. 

Ook wordt gezegd dat het opbouwwerk meer inhoudt dan je uit de theorie kunt leren, omdat 

elke situatie anders is en dat je een aantal belangrijke professionele kwaliteiten, zoals 

inspireren, communiceren en verbinden niet in een opleiding kunt leren. 

  

 ’Ik schat dingen in op basis van overdreven lange ervaring en lokale kennis. Er zijn 

 ongetwijfeld methodieken, maar ik heb geen opleiding gevolgd’. [Respondent 1] 

 

Verschillende respondenten geven aan dat het beroep in de praktijk wordt geleerd en dat dit 

met vallen en opstaan gaat en zelden gebaseerd is op wetenschappelijke theorie. Casussen 

worden benaderd vanuit menselijke invalshoek en de persoonlijke mening van een respondent 

speelt meer dan eens een belangrijke rol bij het bepalen van een strategie.  

 

 ‘Je kunt er op verschillende manieren mee omgaan, voor mij denk ik dat dit het meest 

 juist is. Je eigen mening speelt ongetwijfeld altijd mee’. [Respondent 20] 
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Uit de interviews komt naar voren dat normativiteit een grote rol speelt bij de beslissingen die 

professionals maken. De meerderheid van de respondenten geeft toe dat zij niet altijd 

objectief zijn in hun handelen. Sommigen geven toe onbewust een kant te kiezen en hun 

onafhankelijkheid te laten varen op basis van een eigen overtuiging of ideologie. Uit de 

analyse van de casussen wordt duidelijk dat deze normativiteit voor veel verschillende 

reacties zorgt. Voornamelijk in casussen waarbij de omgeving negatief reageert op een 

initiatiefnemer zijn de meningen en daaruit voortkomende strategieën erg divers. Dit heeft als 

gevolg dat een burger in deze gevallen afhankelijk is van de subjectiviteit van een 

professional. Iemand kan bijvoorbeeld in Amsterdam een professional benaderen die hem 

helpt met zijn initiatief, terwijl zijn broer in Rotterdam met een soortgelijk initiatief geen 

steun krijgt. Niet elke opbouwwerker is blij met deze subjectiviteit. Een aantal geeft aan 

behoefte te hebben aan theoretische ruggensteun voor bepaalde casussen en meer onderlinge 

uitwisseling van ideeën.   

 Wanneer alle strategieën per respondent naast elkaar worden gezet dan valt op dat 

geen enkele respondent op alle casussen hetzelfde reageert als een collega.
7
 Het komt slechts 

een paar keer voor dat meerdere respondenten op vijf verschillende casussen dezelfde 

strategie toepassen. Dit geeft aan dat er veel verschillende ideeën bestaan over hoe er met 

ongewenste initiatieven moet worden omgegaan en dat er geen patronen zijn ontdekt. In de 

interviews is gevraagd naar de visie van de professionals ten aanzien van hun functie. Ook uit 

deze antwoorden valt niet te verklaren hoe verschillende keuzes voor strategieën tot stand 

komen. Zo komt het voor dat een gedeelde visie leidt tot verschillende strategieën en dat 

verschillende visies leiden tot overeenkomende strategieën. Deze resultaten onderschrijven 

het normatieve karakter van de professie en duiden op een zekere willekeur.  

4.3.2 Technische professionaliteit 

Met technische professionaliteit wordt redeneren op basis van theorie en wetenschappelijk 

bewijs bedoeld. In het theoretisch kader is reeds beschreven dat deze vorm van 

professionaliteit in de sociale sector nog weinig voorkomt. Op de vraag waarop respondenten 

hun strategie bepaalden beriep slechts een enkeling zich op zijn of haar opleiding, of op 

wetenschappelijke theorie.  

 

                                                 
7
 Zie bijlage 4. 
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 ‘Dingen als groepsprocessen ben ik wel in onderlegd, wat er gebeurt als er een 

 nieuweling komt bij een groep, dat soort dingen leer je wel uit de theorie’. 

 [Respondent 19]  

  

Meerdere respondenten geven aan zich weinig bewust te kunnen herinneren van hun 

opleiding, als ze al een relevante opleiding hebben gevolgd. Daarbij verandert de tijd en is de 

samenleving niet te vergelijken met de samenleving van twintig jaar geleden, waardoor 

studiemateriaal uit die tijd vaak gedateerd is en onderzoek geëvolueerd. Mede door dit soort 

redenen wordt er in het opbouwwerk weinig teruggegrepen op theorie en methodiek.   

 Wel wordt er meermaals gerefereerd aan kennis over de omgeving, het politieke 

apparaat, wetboeken en raadstukken. Volgens een aantal respondenten is juist die kennis het 

toonbeeld van professionaliteit. Een enkele respondent waarschuwt voor het zwakte van 

normativiteit, maar ontkent niet dat deze inherent is aan het beroep. 

 

 ‘Je moet uitkijken voor normativiteit, omdat je anders een valse machtssituatie 

 creëert, terwijl je taak adviserend en ondersteunend is’. [Respondent 10]   

 

Uit de antwoorden op de casussen komt echter het bestaan van deze valse machtspositie wel 

naar voren. Het feit dat er op eenzelfde casus tegengestelde reacties worden gegeven geeft aan 

dat een opbouwwerker over de macht beschikt om keuzes te maken die wel of niet voordelig 

zijn voor de burgers waar ze voor werken. Deze machtssituatie blijft verborgen onder het 

vrije, onafhankelijke en samenlevingsgerichte karakter van de professie, maar is als het gaat 

om ongewenste initiatieven zeker aanwezig. 
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5. Conclusie 

5.1 Samenvatting resultaten 
Uit de resultaten die zijn beschreven in hoofdstuk vier valt een aantal zaken op. Om te 

beginnen wordt duidelijk dat wanneer innovators (burgers die hetzelfde doel nastreven als de 

overheid, maar hiervoor andere middelen inzetten dan de gewenste) een positieve reactie uit 

de samenleving krijgen, zoals dat in casus 1 en casus 4 het geval is, dat welzijnprofessionals 

kiezen voor een strategie die er op gericht is de burger te ondersteunen. De aanwezigheid van 

draagvlak is hiervoor de belangrijkste raadgever. Wanneer de reacties uit de samenleving 

negatief zijn, zijn de reacties zeer verdeeld, en worden alle strategieën uit de theorie van 

Schoot (2009) gebruikt, waaronder tegenover elkaar staande theorieën als pleasen en 

distantiëren, zoals in casus 2 en casus 3 het geval is.  

 In casus 5 en casus 6 worden de ongewenste initiatieven van rebelse burgers 

behandeld (burgers die andere doelen hebben dan de overheid en hiervoor ook andere 

middelen gebruiken dan gewenst). Ook hier is weer een contrast te zien tussen een initiatief 

dat kan rekenen op een positieve of een negatieve reactie uit de samenleving. In de vijfde 

casus, waarin de reactie uit de samenleving positief is, zijn de professionals over het algemeen 

geneigd een sturende of pleasende strategie te gebruiken, net als in casus 1 en 4, die ook op 

een positieve reactie van de samenleving konden rekenen. De resultaten van de zesde casus 

zijn niet te vergelijken met de andere vijf casussen. Het initiatief wordt door geen enkele 

professional gesteund. De meerderheid kiest ervoor om te bemiddelen door de dialoog aan te 

gaan.  

 Op basis van de resultaten kan ook geconcludeerd worden dat zowel in casussen 

waarin rebellen als in casussen waar innovators een hoofdrol spelen, professionals redeneren 

vanuit het normatieve paradigma van professionaliteit en zich niet of zelden beroepen op 

wetenschappelijke theorieën. Een gebrek aan theoretische kennis door het ontbreken van een 

relevante opleiding, de contextafhankelijkheid van het werk en persoonlijke voorkeuren van 

professionals worden aangedragen als de belangrijkste redenen hiervoor. 

5.2 Terugkoppeling naar de vraagstelling 
De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: Welke coping-strategieën hanteren 

welzijnsprofessionals met betrekking tot de incongruentie tussen beleidsdoelstellingen van de 

gemeente en burgerinitiatieven op het gebied van leefbaarheid en sociale samenhang  in 

wijken en buurten; en hoe bepalen zij deze strategie? In de analyse van de interviews komt 



De Paradox van de Participatiestaat 

 

42 

 

naar voren dat net als in het onderzoek van Schoot (2009) sturen, pleasen (meedoen), de 

dialoog aangaan en distantiëren de meest gebruikte strategieën zijn die welzijnsprofessionals 

toepassen op situaties waarin burgers en overheid tegenover elkaar staan. Wel moet de 

kanttekening gemaakt worden dat pleasen in de praktijk van burgerinitiatieven naast 

‘meegaan’ ook ‘meedoen’ betekent en dat de dialoog  aangaan bij welzijnsprofessionals vaak 

een bemiddelend argument in zich heeft. Deze strategieën worden door de respondenten op 

een enkele uitzondering na gemaakt op basis van normatieve argumenten, waarbij ervaring, 

praktische kennis en de persoonlijke mening van de professionals een belangrijke rol spelen.  

5.3 Terugkoppeling naar de theorie 

In dit onderzoek is aan de hand van de theorieën van Merton (1938) en van Heckert & 

Heckert (2004) gekeken naar zes vormen van ongewenst gedrag. Door middel van zes 

realistische casussen is elke categorie onderzocht. Heckert & Heckert hebben de 

anomietheorie van Merton uitgebreid door de variabele ‘reactie uit de samenleving’ toe te 

voegen en deze toevoeging is van onderscheidend belang gebleken in dit onderzoek. Naast 

deze twee theorieën is gebruikt gemaakt van het onderzoek van Schoot (2009), waarin de vier 

meest voorkomende strategieën gebruikt door zorgprofessionals, namelijk sturen, pleasen, de 

dialoog aangaan en distantiëren, naar voren komen. Dit onderzoek is als een richtsnoer 

gebruikt voor de analyse van de data. Ten slotte is onderzocht in hoeverre de paradigma’s 

technische professionaliteit en normatieve professionaliteit aan de basis staan van de 

beslissingen die welzijnsprofessionals maken. In hoofdstuk twee is normatieve 

professionaliteit gekoppeld aan de theorie van Lipsky (1980) met betrekking tot street-level 

bureaucracy. Technische professionaliteit is gekoppeld aan de Evidence Based Practice 

theorie van Garretsen et. al. (2005). 

 Als de resultaten van het onderzoek worden teruggekoppeld naar de theorie valt een 

aantal dingen op. Ten eerste kan gesteld worden dat de uitbreiding van de anomietheorie van 

Merton (1937) door Heckert & Heckert een stempel drukt op de onderzoeksresultaten. Dit 

blijkt uit het feit dat de strategieën die werden toegepast op rebellen en innovators die een 

positieve reactie uit de samenleving krijgen vaak ondersteunend zijn (casus 1, 4 & 5), terwijl 

dit onderzoek een grote verscheidenheid aan strategieën in het geval van een negatieve reactie 

uit de samenleving opleverde (Casus 2 en 3). Casus 6 leverde geen ondersteunende 

strategieën van professionals op.  
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 Ten tweede blijkt de theorie van Schoot (2009), ondanks de verschillende 

onderzoekspopulatie, een bruikbaar sjabloon te zijn  voor de strategieën die 

welzijnsprofessionals gebruiken om de incongruentie tussen burgers en overheid aan te 

pakken. In deze theorie worden de vier meest voorkomende strategieën beschreven die door 

zorgprofessionals worden toegepast in het geval van een botsende situatie. Zowel de 

strategieën sturen, pleasen, distantiëren en de dialoog aangaan komen terug in de resultaten; 

een alternatieve strategie wordt zelden gebruikt. Gesteld kan worden dat pleasen in de 

praktijk van het welzijnswerk vaak neerkomt op ‘meedoen’ naast ‘meegaan’. Ook blijkt uit 

dat in dit onderzoek de dialoog aangaan vaak neerkomt op bemiddelen.   

 Ten derde komen de ideeën die welzijnsprofessionals hebben met betrekking tot 

normatief handelen overeen met de street-level bureaucracy waar Lipsky (1980) over schrijft. 

Professionals voeren niet altijd voorgeschreven beleid uit, maar veranderen en vernieuwen dit 

ook op basis van hun eigen visie en dus niet op basis van wetenschappelijke theorie. 

Technische professionaliteit in de vorm van Evindence Based Practice wordt door de 

welzijnsprofessionals in dit onderzoek niet gebruikt.   

5.4 Reflectie op de onderzoeksmethode 
Terugblikkend op dit onderzoek is een aantal beperkingen te benoemen. Een factor die de 

betrouwbaarheid van het onderzoek kan hebben beïnvloed is het feit dat er slechts een 

onderzoeker aan het werk is geweest. De interpretatie van de resultaten is daardoor 

afhankelijk van slechts één persoon. Een andere factor  die de betrouwbaarheid negatief kan 

hebben beïnvloed is de toename van kennis bij de onderzoeker tijdens de dataverzameling. 

Hierdoor zijn mogelijk de interviews die in een later stadium zijn afgenomen beïnvloed. Wat 

ook als een beperking van het onderzoek gezien kan worden is de geringe omvang van de 

onderzoekspopulatie. Door het wegvallen van enkele data zijn de resultaten slechts gebaseerd 

op achttien respondenten. Het onderzoek is tevens eenzijdig, aangezien de professionals hun 

argumenten niet hebben kunnen afwegen tegenover de argumenten van andere professionals. 

Daarentegen is de kracht van dit onderzoek dat het vernieuwend is. Nog niet eerder is er op 

deze manier onderzoek gedaan naar ongewenste initiatieven en hoe welzijnsprofessionals 

daarmee omgaan. Dit onderzoek kan het begin zijn van een breed scala aan onderzoeken naar 

de professionaliteit van welzijnsprofessionals. 
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5.5 Aanbevelingen 
Dit onderzoek toont aan dat welzijnsprofessionals in veel gevallen op basis van normatieve 

overwegingen verschillend omgaan met ongewenste initiatieven. Op dit onderzoek kan op 

meerdere manieren worden voortgeborduurd. Een belangrijke vraag waar dit onderzoek geen 

antwoord op heeft gevonden is waar de verschillende keuzes wat betreft coping-strategieën 

vandaan komen. Verschillende argumenten kunnen leiden tot gelijke strategieën en gelijke 

argumenten tot verschillende strategieën. Onderzocht kan worden in hoeverre 

persoonskenmerken als leeftijd, geslacht, etniciteit en opleidingsniveau hierin een rol spelen. 

Daarvoor is echter wel een grotere groep respondenten voor nodig dan in dit onderzoek is 

gebruikt.  

 Een aanbeveling voor de praktijk is dat de casussen en de resultaten gebruikt kunnen 

worden in discussiegroepen. Elke casus stereotypeert een tegendraadse burger en is daarom 

bruikbaar in een debat. Zoals gezegd in de analyse kan deze normativiteit zorgen voor een 

valse machtsverhouding waar burgers niet altijd bij gebaat zijn.  Aangezien sommige 

professionals lijnrecht tegenover elkaar staan in een casus kan het zinvol zijn ideeën en 

argumenten uit te wisselen. Dit ter verruiming van de kennis van professionals wat kan leiden 

tot betere resultaten. 
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Bijlagen 
 

1. Topiclijst interviews 
 

1. Persoonsgegevens 

 Functieomschrijving 

 Eigen omschrijving professie 

2. Positie in het werkveld 

 Positionering tussen burgers en overheden in 

 Rol ten opzichte van burgers (gezagsverhouding) 

 Rol ten opzichte van overheden (machtsverhouding) 

3. Visie m.b.t. burgerinitiatief (inleidend op hoofdonderwerp) 

 Is het stimuleren belangrijk? (Waarom wel/niet)  

 Gebeurt dit op een goede manier? 

 Wat is uw ideaalbeeld met betrekking tot burgerinitiatief? 

 

Vraag 4 werd gesteld na elk of na een aantal casussen, omdat de professionals door de 

casussen vaak werden herinnerd aan praktijkvoorbeelden.  

 

4. Ervaring met ongewenst burgerinitiatief (initiatief dat qua middel of doel niet 

wordt ondersteund door overheid en/of professional) 

 Met welke ongewenste initiatieven (op het gebied van leefbaarheid en sociale 

samenhang) is de professional in aanmerking gekomen? (wie, wat, waar, wanneer, 

waarom) 

 Per genoemd initiatief: 

 Waarom was dit ongewenst? (past niet binnen beleidsplan overheid / geen budget 

aanwezig / past niet binnen de regels van de wet / past niet binnen de planning van 

professional, etc.) 

 Handelingsvrijheid professional (in hoeverre aanwezig? In hoeverre 

bepalend/beïnvloedend voor resultaat/strategiekeuze) 

 Strategie professional (Distantiëren, sturen, pleasen, dialoog, andere strategie?)  

 Waarop is de strategie gebaseerd? (technisch, normatief) 
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2. Casussen 
 

1. Casus 1: Illegaal natuurbeheer (Innovator, over-comformist, positieve reactie 

samenleving) 

Meneer Jansen vindt het stuk braakliggend terrein naast zijn huis niet mooi en wil hier graag 

iets aan doen. Hij besluit er bomen en bloemen te planten en snoeit het groen dat reeds 

aanwezig is. De gemeente verbiedt hem hiermee verder te gaan, omdat het gemeentegrond is 

die niet beschikbaar is voor openbaar beheer. Meneer Jansen klopt aan bij de professional en 

vraagt hem om hulp. Hoe reageert de professional? 

 

2. Casus 2: Illegaal buurthuis/keet (Innovator, negatieve reactie) 

Ron schenkt zonder vergunning alcohol in zijn buurthuis/keet. Ook laat hij toe dat er harde 

muziek gedraaid wordt en gedoogd hij soft-drugsgebruik. De gemeente dreigt de boel te 

sluiten, geheel tegen Ron’s zin in. Hij doet zijn best een steentje bij te dragen aan  de 

samenhang in zijn buurt. Ron vraag om hulp aan de professional. Hoe reageert de 

professional?  

 

3. Casus 3: Krakers! (Innovator, over-conformist, negatieve reactie samenleving) 

Erlend en Loe, twee volwassen mannen, vinden dat leefbaarheid alles te maken heeft met 

onafhankelijkheid, vrijheid en gelijke behandeling en hekelen het feit dat panden leegstaan 

terwijl er mensen zijn die geen dak boven hun hoofd hebben. Ze besluiten een leegstaand 

theehuis te kraken om dit standpunt kracht bij te zetten.. Dit alles is tegen het beleid en de 

regelgeving van de gemeente in, de krakers dienen te vertrekken. Hoe reageert de 

professional?  

 

3b. Casus 3 hersteld: Krakers! (Innovator, over-conformist, negatieve reactie 

samenleving) 

Er komen krakers in de buurt wonen. Deze krakers vinden dat leefbaarheid alles te maken 

heeft met onafhankelijkheid, en zijn tegen leegstand en verkrotting. Ze besluiten een 

leegstaand pand te kraken om dit standpunt kracht bij te zetten. De reactie uit de buurt is 

negatief, de bewoners hebben liever dat ze weg gaan. Kraken is tegen het beleid en de 
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regelgeving van de gemeente in en de krakers dienen te vertrekken. Hoe reageert de 

professional?  

 

4. Casus 4: Street-art (Innovator, positieve reactie samenleving) 

Op het Grootmeesterplein in de Utrechtse wijk Zuilen waar veel kinderen spelen, staat een 

klein stenen gebouw dat vol geklad is met tags en leuzen. Straatartiest Joost ergert zich 

hieraan en wil er graag iets moois van maken. Hij stelt voor de muur over te spuiten. De 

gemeente is hierop tegen, ze spuiten het liever schoon. Marcel klopt aan bij de professional en 

vraagt om hulp. Hoe reageert de professional? 

 

5. Casus 5: Protest mars parkeerplaatsen (Rebel, positieve reactie) 

Meneer de Wolf wil een protestactie op touw zetten tegen de gemeente die parkeerplaatsen 

gaat plaatsen in zijn buurt. Meneer de Wolf is hierop tegen evenals de rest van de buurt. Hij 

wil graag een vreedzame protestactie op touw zetten om op een ludieke manier te laten weten 

dat de gemeente niet in het belang van haar burgers opereert. Meneer de Wolf heeft echter 

geen idee hoe hij dit moet aanpakken en roept voor zijn initiatief de hulp in van de 

professional. Hoe reageert de professional? 

 

6. Casus 6: Wegpesten buurtbewoners (Rebel, negatieve reactie) 

Buren vinden het lesbische stel aan het einde van hun straat vies. Vrouwen horen met mannen 

te trouwen, zo is ze dat altijd geleerd. Ze ergeren zich eraan dat niemand er iets van zegt en 

weten zich geen raad met de situatie. Door gemene opmerkingen te maken, het uitdagen van 

vrienden en kennissen om mee te doen en het vernielen van de tuin van het stel pesten ze de 

vrouwen weg. Dit gaat totaal in tegen de leefbaarheids doelen van de gemeente en ook de 

middelen zijn niet conform de gewenste. Hoe reageert de welzijnsprofessional? 
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3. Codeboom 
Toevoeging: Casussen 2-6 zijn hetzelfde verdeeld als casus 1.  
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4. Overzicht strategieën van de respondenten  
 

(deze gegevens corresponderen niet met bijlage 4) 

 

 

5. Respondenten 

 Almere – Kees Groenestein 

 Almere – Johan van Maaren 

 Almere – Marion Bestenbreur 

 Amersfoort - Hans Versteegh 

 Amersfoort – Marieke van Krugten 

 Amsterdam – Nico Kuyvenhoven 

 Amsterdam – Jan van der Dries 

 Culemborg – Alice Versluis 

 Emmen – Henk van der Molen 

 Haarlem –Jeniffer de Vaal 

 Haarlem – Karlijn Heim 

 Maastricht – Karen Hop 

 Uithoorn – Gerrit de Schiffart 

 Utrecht – Al Bakey Aissaoui 

 Utrecht – Jos Kloppenborg 

 Utrecht – Negin van den Bergh 

 Winschoten – Marcel van Leeuwen 

Zeist – Rein Tuinstra 

Respondent Casus 1 Casus 2  Casus 3  Casus 4 Casus 5  Casus 6 

1 Pleasen Sturen Alternatief Pleasen Sturen Dialoog 

2 Distantiëren  Dialoog Dialoog Dialoog Sturen Dialoog 

3 Pleasen Distantiëren Distantiëren Pleasen Sturen Dialoog 

4 Sturen Pleasen Sturen Pleasen Sturen Distantiëren 

5 Pleasen Distantiëren Dialoog Pleasen Pleasen Dialoog 

6 Sturen Pleasen Alternatief Pleasen Pleasen Distantiëren 

7 Pleasen Distantiëren Sturen Pleasen Sturen Dialoog 

8 Pleasen Distantiëren Pleasen Pleasen Pleasen Dialoog 

9 Dialoog Sturen Sturen Pleasen Distantiëren Dialoog 

10 Sturen Sturen Pleasen Distantiëren Sturen Alternatief 

11 Sturen Dialoog Distantiëren Pleasen Sturen Alternatief 

12 Sturen Dialoog Dialoog Pleasen Dialoog Dialoog 

13 Pleasen Sturen Dialoog Pleasen Sturen Distantiëren 

14 Pleasen Distantiëren Dialoog Pleasen Sturen Dialoog 

15 Pleasen Distantiëren Pleasen Sturen Sturen Alternatief 

16 Sturen Dialoog Dialoog Pleasen Sturen Dialoog 

17 Pleasen Dialoog Distantiëren Alternatief Alternatief Distantiëren 

18 Pleasen Pleasen Dialoog Alternatief Sturen Dialoog 


