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Voorwoord
Tevreden presenteer ik mijn masterthesis over de invloed van Welzijn Nieuwe Stijl op de
samenwerking tussen gemeenten en maatschappelijke organisaties. Dit onderzoek is uitgevoerd als
onderdeel van de master ‘Arbeid, zorg en welzijn: beleid en interventie’ aan de faculteit Sociale
Wetenschappen van Universiteit Utrecht. De afgelopen maanden heb ik met veel enthousiasme en
plezier aan deze masterthesis gewerkt.
Via deze weg wil ik iedereen bedanken die me geholpen heeft bij het realiseren van deze
masterthesis. De deelnemers aan mijn onderzoek wil ik in het bijzonder bedanken. Door jullie inzet
heb ik mijn zelf opgezette onderzoek kunnen uitvoeren.
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1. Samenvatting
In dit onderzoek is de invloed van Welzijn Nieuwe Stijl op de samenwerking tussen
gemeenten en maatschappelijke organisaties bestudeerd. Uit dit onderzoek, uitgevoerd onder 7
Gelderse gemeenten en 27 maatschappelijke organisaties, blijkt dat Welzijn Nieuwe Stijl bijdraagt aan
een goede samenwerking. Er zijn voor gemeenten en maatschappelijke organisaties twee patronen
ontdekt die een goede samenwerking voorspellen. Allereerst is dat het onbekend zijn met de bakens
van Welzijn Nieuwe Stijl, het borgen van de resultaten van Welzijn Nieuwe Stijl en tegelijkertijd geen
invloed ervaren van bovenlokale overheden. Ten tweede is dat het borgen van de resultaten van
Welzijn Nieuwe Stijl in combinatie met het ervaren van unanimiteit bij de besluitvorming binnen het
samenwerkingsverband en het baseren van de keuze voor al dan niet deelnemen aan het
ondersteuningsprogramma Welzijn Nieuwe Stijl op het strategisch keuze perspectief. De keuze voor
deelname aan het ondersteuningsprogramma Welzijn Nieuwe Stijl vindt nauwelijks plaats op basis van
het isomorfisme. Gemeenten en maatschappelijke organisaties ervaren Welzijn Nieuwe Stijl, bij de
uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), niet als een verplichting dat van
bovenaf wordt opgelegd. Tevens zijn organisaties in de omgeving niet leidend bij de keuze van
gemeenten en maatschappelijke organisaties voor het al dan niet in zetten van het
ondersteuningsprogramma. De keuze voor al dan niet deelnemen aan Welzijn Nieuwe Stijl op basis
van het strategisch keuze perspectief komt zowel in patronen voor die tot een goede samenwerking
leiden als in patronen die tot een minder goede samenwerking leiden. Hierbij speelt het borgen van de
resultaten een cruciale rol. Wordt de keuze gebaseerd op het strategisch keuze perspectief
gecombineerd met het niet borgen van de resultaten van Welzijn Nieuwe Stijl dan leidt dit tot een
minder goede samenwerking. Worden de resultaten wel geborgd en wordt er unanimiteit ervaren bij de
besluitvorming dan leidt dit tot een goede samenwerking.
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2. Inleiding
Meedoen is het sleutelwoord van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Volgens het
woordenboek van Dale betekent meedoen dat men deelneemt aan iets (Van Dale, 2012). In de context
van de Wmo wordt met iets gedoeld op de samenleving. Om de doelstelling te realiseren dat elke
burger mee kan doen in de samenleving wordt er van gemeenten en maatschappelijke organisaties
verlangd dat ze samenwerken. In dit onderzoek staat het samenwerken tussen gemeenten en
maatschappelijke organisaties op het gebied van de Wmo centraal. De aanleiding van het onderzoek
evenals de doelstelling ervan worden in dit hoofdstuk beschreven.

2.1. Probleemstelling
In Nederland is op 1 januari 2007 de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingevoerd
(De Klerk, Gilsing & Timmermans, 2010). De Wmo vervangt de Wet voorziening gehandicapten
(Wvg), de Welzijnswet en de huishoudelijke hulp uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
(AWBZ). Na de invoering van de wet moeten gemeenten er zorg voor dragen dat iedereen in de
samenleving mee kan doen en dat iedereen tevens zelfstandig kan wonen. Mensen die te maken
krijgen met de Wmo zijn onder andere ouderen, minder validen en mensen met chronisch psychische
problemen (Rijksoverheid, 2012a). Voor de gemeenten zijn er een negental doelen geformuleerd, ook
wel prestatievelden genoemd. De gemeenten kunnen zelf bepalen hoe ze hier invulling aangeven. De
kaders zijn bekend en de gemeenten hebben de vrijheid om binnen deze kaders te opereren. De negen
prestatievelden zijn:
1- Sociale samenhang
2- Jeugdpreventie
3- Cliëntondersteuning
4- Vrijwilligers en mantelzorg
5- Participatie gehandicapten
6- Voorzieningen
7- Huiselijk geweld en opvang
8- Openbare geestelijke gezondheidszorg
9- Verslavingsbeleid (Rijksoverheid, 2012b).
Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) is belast met de evaluatie van de Wmo. In een eerste
evaluatierapport van de Wmo komen De Klerk, Gilsing en Timmermans tot diverse conclusies over de
periode 2007-2009. Eén van die conclusies is dat de kwaliteit van samenwerking tussen gemeenten en
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maatschappelijke organisaties1 met een krappe voldoende wordt beoordeeld. Het gaat hierbij zowel
over de samenwerking bij beleidsvorming als beleidsuitvoering (De Klerk, Gilsing & Timmermans,
2010).
Mede om de relatie tussen gemeenten en maatschappelijke organisaties te verbeteren is
Welzijn Nieuwe Stijl (WNS) ontwikkeld. Deze aanpak is tot stand gekomen door een
samenwerkingsverband van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en werkgeversorganisatie MOgroep Welzijn &
Maatschappelijke Dienstverlening (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2010). De
beoogde doelstellingen van de WNS zijn meer gemeenschappelijk samenwerken met maatschappelijke
organisaties en burgers; meer effectief (samen)werken van gemeenten en maatschappelijke
organisaties en tot slot op macro niveau meer efficiënte oplossingen aanbieden (Ministerie van VWS,
2010).
WNS is een stimuleringsprogramma dat de verdere ontwikkeling van de Wmo stimuleert en
ondersteunt. Het programma sluit aan bij de lokale behoeften en probeert gemeenten en
maatschappelijke organisaties concrete handvatten te bieden. WNS verloopt via drie stappen. De
eerste stap is gemeenten en maatschappelijke organisaties bekend maken met WNS. In de tweede stap
staat het faciliteren van gemeenten en maatschappelijke organisaties centraal. In deze fase worden de
knelpunten met betrekking tot de Wmo in kaart gebracht. Op basis hiervan wordt door de gemeenten
en maatschappelijke organisaties bepaald welke concrete ondersteuning zij nodig hebben. In deze stap
krijgen gemeenten en maatschappelijke organisaties ondersteuning van adviseurs van MOVISIE,
DSP-groep B.V. en CMOnet (M. Terpstra, persoonlijke communicatie, 28 februari, 2012). Er wordt
gezamenlijk een plan van aanpak opgesteld. Tot slot gaat het in de derde stap om het borgen van de
resultaten (Ministerie van VWS, 2010).
Dit onderzoek richt zich voornamelijk op de tweede doelstelling van WNS: meer effectief
samenwerken van gemeenten en maatschappelijke organisaties. De onderzoeksvraag luidt: ‘Beïnvloedt
Welzijn Nieuwe Stijl de kwaliteit van samenwerken tussen gemeenten en maatschappelijke
organisaties?’. Het beantwoorden van deze vraag is voor zowel de initiatiefnemers van de WNS,
gemeenten als maatschappelijke organisaties van belang. Het belang voor de initiatiefnemers VWS,
VNG en MO-groep W&MD is inzicht krijgen in de effecten van de WNS. Voor gemeenten en
maatschappelijke organisaties zijn er twee belangen. Allereerst zien zij in of het wel of niet inzetten
van de WNS effectief is gebleken voor de samenwerking. Ten tweede kan de uitkomst van dit
onderzoek in de toekomst meewegen bij het al dan niet inzetten van een ondersteuningsprogramma.

1

Organisaties op het gebied van welzijn, wonen en zorg en cliëntenorganisaties. Tevens overige organisaties zoals provincie,
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2.2. Doelstelling
De inzet van WNS beoogt een meer effectieve samenwerking tussen gemeenten en
maatschappelijke organisaties. Uit het eerste evaluatierapport van de Wmo bleek dat deze
samenwerking te wensen over laat (De Klerk, Gilsing & Timmermans, 2010). Met dit onderzoek
wordt inzicht verkregen in de effecten van de WNS. De nadruk ligt op de inzet van WNS en of die
inzet bijdraagt aan een effectieve samenwerking. Het is mogelijk dat WNS onder bepaalde condities
een positieve, geen of eventueel een negatieve bijdrage levert.
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3. Theoretische verkenning
In de komende paragrafen wordt het theoretisch kader van dit onderzoek uiteengezet.
Allereerst komt het begrip decentralisatie aan bod. De Rijksoverheid (=centrale overheid) heeft met de
invoering van de Wmo taken en verantwoordelijkheden overgeheveld naar gemeenten (=decentrale
overheden). Er bestaan echter diverse definities van het begrip decentralisatie. Deze definities worden
besproken evenals het doel van decentraliseren. Vervolgens wordt het institutionalisme theoretisch
besproken. Gemeenten beschouwen we als politieke instituties, die stabiliteit proberen te creëren in het
politieke veld. Tevens wordt ingegaan op de relatie die bestaat tussen instituties en organisaties. Deze
uiteenzetting leidt tot de paragraaf genaamd isomorfisme. De visie van DiMaggio en Powell (1991)
staat in deze paragraaf centraal. Vervolgens komt het strategisch keuze perspectief aan bod dat de
ideeën van het isomorfisme bekritiseert. Daarna worden de behandelde theorieën gekoppeld aan de
praktijk in de paragraaf ‘decentraliseren van verantwoordelijkheden’.
Dit theoretisch kader is bedoeld om de context van het onderzoeksveld te verhelderen en om
het fundament van de onderzoeksvraag en onderzoeksbenadering weer te geven. Dit hoofdstuk sluit af
met de weergave van de centrale onderzoeksvraag en deelvragen.

3.1. Decentralisatie
De Rijksoverheid (=centrale overheid) heeft met de invoering van de Wmo taken en
verantwoordelijkheden overgeheveld naar gemeenten (=decentrale overheden). Er bestaan
verschillende definities van het begrip decentralisatie. Boogers, Karsten, Van den Munckhof en
Schaap (2008) onderscheiden drie verschillende betekenissen. Allereerst spreken zij van een niethiërarchische verhouding tussen de Rijksoverheid en decentrale overheden. Decentrale overheden,
zoals gemeenten, nemen een onafhankelijke plaats in ten opzichte van de Rijksoverheid. In deze
omschrijving staat het zelfstandige karakter van decentrale overheden centraal. In de tweede betekenis
staat de vrijheid van lagere overheden centraal. Decentralisatie wordt gedefinieerd als een proces
waarin de lagere overheden steeds meer vrijheid krijgen om beleid te vormen en implementeren. De
Rijksoverheid stelt financiële, juridische en bestuurlijke middelen beschikbaar aan gemeenten om de
beleidsvrijheid van gemeenten te vergroten. De derde betekenis die Boogers et al. (2008) beschrijven
is de meest gangbare definitie van decentralisatie (Keuzenkamp, 2009); het overhevelen van taken en
bevoegdheden van de Rijksoverheid naar decentrale overheden. Gemeenten krijgen van bovenaf taken
en bevoegdheden toebedeeld die ze binnen de eigen gemeente zo goed mogelijk moeten uitvoeren,
zonder dat de landelijke beleidsdoelen uit het oog worden verloren (Keuzenkamp, 2009).
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Het idee achter decentraliseren is voornamelijk het mogelijk maken om maatwerk te leveren.
Gemeenten zijn beter op de hoogte van wat er op lokaal niveau gaande is en waar de burgers behoefte
aan hebben dan de Rijksoverheid. Doordat de gemeenten dichter bij de burgers staan dan de
Rijksoverheid, zijn zij beter in staat om in te spelen op de vragen vanuit de samenleving. Dit zorgt
voor een meer efficiënte aanpak. Tevens is het idee dat burgers besluiten op gemeentelijk niveau meer
kunnen beïnvloeden dan op landelijk niveau (Boogers et al., 2008). Er is ook kritiek op decentraliseren
vanwege de mogelijkheid van toenemende ongelijkheid. Aangezien gemeenten grotendeels zelf
kunnen bepalen hoe zij bepaald beleid vorm geven en (laten) uitvoeren kunnen er verschillen tussen
gemeenten ontstaan. Zo is het bij de Wmo mogelijk dat in de ene gemeente de eigen bijdrage voor
huishoudelijke hulp hoger is dan in een andere gemeente. Ook is het mogelijk dat de kwaliteit van de
geboden voorzieningen in de ene gemeente afwijkt van die in een andere gemeente. Burgers uit
verschillende gemeenten hebben dan ongelijke rechten op ondersteuning (Boogers et al., 2008).

3.2. Institutionalisme
Sinds de invoering van de Wmo in 2007 zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor de
beleidsvorming en –uitvoering op het gebied van de Wmo. Hoe dit beleid vorm krijgt is mede
afhankelijk van de bestaande instituties. Gemeenten beschouwen we als politieke instituties net zoals
het parlement, de regering en politieke partijen (Bovens & Wille, 2008). Politieke instituties proberen
volgens DiMaggio en Powell (1991) door coöperatie stabiliteit te creëren in het politieke veld.
Gemeenten worden in het politieke veld continue geconfronteerd met veranderingen. De
verantwoordelijkheid voor de Wmo is een dergelijke verandering. Gemeenten proberen als antwoord
op de veranderingen het gedrag van hun burgers te reguleren om stabiliteit te bewerkstelligen (De
Brabander & Lombaert, 2006).
Over het algemeen worden instituties beschreven als het geheel aan cultureel geproduceerde
gedragspatronen (Taylor-Gooby, 2004). Deze patronen zorgen ervoor dat actoren gebonden zijn aan
zowel rechten als plichten in interacties met anderen. Zey (1998) noemt religie, familie, onderwijs en
staat als voorbeelden van instituties. Doordat cultuur een bepalende factor is bij het ontstaan van
instituties bestaan er wereldwijd veel verschillende instituties. De verhoudingen van gemeenten ten
opzichte van de Rijksoverheid in Nederland zijn anders verankerd in instituties dan in bijvoorbeeld het
federale systeem van Duitsland.
Eerder waren wetenschappers vooral gericht op het erkennen van het bestaan van instituties en
op het beschrijven van diverse instituties (Brinton & Nee, 1998). Er is in recent onderzoek een
verschuiving in de aandacht voor instituties waar te nemen. Verschillende disciplines in de
wetenschappen richten zich, volgens Brinton en Nee (1998), steeds meer op het verklaren van
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instituties. Tevens is er meer aandacht voor institutionele veranderingen (Streeck & Thelen, 2005),
terwijl instituties vroeger als statisch en onveranderbaar werden bestempeld. Deze gewijzigde
benadering wordt vaak aangeduid als het nieuw-institutionalisme (DiMaggio & Powell, 1991).
In het boek ‘The new institutionalism in organizational analyses’ geredigeerd door DiMaggio
en Powell (1991) wordt ingegaan op de wijze waarop instituties organisaties beïnvloeden. Meyer en
Rowan (1991) beschrijven twee redenen waarom organisaties zich sterk conformeren aan hun
institutionele omgeving. De eerste reden is dat organisaties in een bepaalde omgeving acteren waar
spanningsvelden voorkomen. Organisaties moeten op deze spanningsvelden in spelen. Wanneer
organisaties op hun omgeving gaan lijken zijn organisaties in staat om de spanningsvelden te
beheersen. Door de interne structuur aan te passen aan de bestaande instituties in de omgeving zijn
organisaties in staat om met de spanningsvelden en veranderingen waar ze mee te maken krijgen om te
gaan. De tweede reden is dat organisaties structureel de sociale omgeving reflecteren. De omgeving
conditioneert als het ware de organisaties die actief zijn. Organisaties gaan steeds meer op hun
omgeving en op elkaar lijken. DiMaggio en Powell (1991) noemen dit proces van homogeniseren
‘isomorfisme’.

3.3. Isomorfisme
Decentralisatie maakt diversiteit in gemeentelijk beleid (maatwerk) mogelijk. Het isomorfisme
kan dit juist tegenwerken. Omdat gemeenten worden geconditioneerd door hun omgeving bestaat de
kans dat het gemeentelijk beleid ook steeds meer op elkaar gaat lijken (DiMaggio & Powell, 1991),
hetgeen in eerste instantie niet de bedoeling van de Wmo lijkt te zijn.
DiMaggio en Powell (1983) stellen dat de keuzen die organisaties moeten maken bij het
opstellen en uitvoeren van beleid vooral op omgevingsfactoren zijn gebaseerd. Organisaties zijn niet
zo zeer gericht op een efficiënte uitkomst, maar op andere organisaties met soortgelijke
werkzaamheden. Organisaties, die veranderingen door voeren, imiteren elkaar en gaan steeds meer op
elkaar lijken. DiMaggio en Powell (1983) noemen dit proces van homogeniseren isomorfisme. Ze
beschrijven isomorfisme als een proces waarin organisaties veranderingen niet doorvoeren om beter te
presteren – op bijvoorbeeld samenwerking – maar om aan de druk vanuit de omgeving te kunnen
voldoen. Diversiteit van organisaties neemt af en dit leidt tot homogene organisaties. DiMaggio en
Powell onderscheiden twee typen van isomorfisme: competitief en institutioneel. Met competitief
isomorfisme doelen ze op die gebieden waarin organisaties sterk met elkaar concurreren. Er is sprake
van vrije competitie. Het begrip competitief isomorfisme lijkt enigszins tegenstrijdig. Organisaties
proberen zich over het algemeen te onderscheiden van hun concurrenten om zo hun eigen markt te
leiden (=competitief). Terwijl het isomorfisme ervan uit gaat dat organisaties steeds meer op elkaar
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gaan lijken. Echter, in het heetst van de strijd zullen organisaties efficiënte structuren en methoden
overnemen van de sterkste concurrent (Orrù, Biggart & Hamilton, 1991). Het competitief isomorfisme
gaat uit van concurrentie, waarbij sterke concurrenten trendsetter zijn voor de andere organisaties. Het
institutioneel isomorfisme gaat er evenals het competitief isomorfisme van uit dat er een bepaalde
mate van concurrentie is, maar organisaties concurreren niet alleen om (financiële) middelen en een
toenemend aantal cliënten. Sociale, politieke en economische factoren spelen in dit type een bepalende
rol. Organisaties die in soortgelijke institutionele omgevingen bestaan, zullen op eenzelfde manier
reageren op druk die ze ervaren. Deze gelijke reacties zijn het gevolg van de bestaande instituties die
als algemeen geaccepteerd beschouwd worden (Orrù, Biggart & Hamilton, 1991). Tevens zijn
organisaties in onzekere tijden geneigd houvast te zoeken door andere organisaties te imiteren,
waardoor organisaties steeds meer op elkaar gaan lijken.
Aangezien gemeenten geen commerciële organisaties zijn, en dus niet voornamelijk gericht op
het maken van winst via competitie, zullen we hier dieper ingaan op het institutionele isomorfisme.
DiMaggio en Powell (1983) onderscheiden binnen het institutionele isomorfisme een drietal
mechanismen die tot veranderingen leiden. Dit zijn achtereenvolgens dwingend, mimetisch en
normatief isomorfisme. Dwingend isomorfisme treedt op wanneer organisaties druk ervaren van
hogere overheden of andere organisaties. Hogere overheden en andere organisaties met autoriteit
kunnen maatregelen nemen of uitspraken doen waaraan de betreffende organisatie (gemeente) zich
dient te conformeren (Kolk & Otto, 2012). Mimetische processen vinden voornamelijk plaats wanneer
er sprake is van onzekerheid. In tijden van onzekerheid gaan organisaties elkaar imiteren (Powell &
DiMaggio, 1983). Dit komt onder andere voor bij onduidelijk gestelde doelen of bij gebrek aan
oplossingen voor een bepaald probleem. Gemeenten die niet helder hebben wat er van ze verwacht
wordt met betrekking tot de Wmo zullen geneigd zijn om andere (buurt)gemeenten te imiteren.
Normatief isomorfisme is het gevolg van professionalisering. Het onderwijssysteem speelt hierin een
grote rol. Universiteiten en andere professionele onderwijsinstellingen leveren als het ware
gelijksoortige studenten af: studenten met eenzelfde visie en aanpak. Ook wordt er aan de poort van
organisaties geselecteerd op werknemers. Werknemers in een bepaald veld hebben door hun ervaring
grote kans op werkzaamheden in een zelfde veld (DiMaggio & Powell, 1983). Het is lastig om een
carrière op te bouwen in een heel ander werkveld. Voor gemeenten houdt dit in dat er voornamelijk
werknemers worden aangenomen die al ervaring hebben met gemeentelijk werk. Deze werknemers
kunnen eveneens als gelijksoortig worden bestempeld: ze hebben immers allen ervaring bij een
gemeente. Er is op deze manier weinig vernieuwing in de personele bezetting.
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3.4. Strategisch keuze perspectief
Volgens DiMaggio en Powell (1983) voorspellen omgevingsfactoren het ontstaan van
homogene organisaties. Doordat organisaties in relatie staan met elkaar gaan de organisaties steeds
meer op elkaar lijken. Er is kritiek op de veronderstelde tendens tot isomorfisme vanuit het strategisch
keuze perspectief (Oliver, 1988), dat zegt dat isomorfisme vermeden moet worden omdat het kan
leiden tot een tunnelvisie.
Volgens Child (1972) is er veelvuldig onderzoek verricht waarbij organisatie structuur en de
context van de organisatie zijn bestudeerd. De algemene conclusie is gelijk aan de visie van DiMaggio
en Powell: context variabelen beïnvloeden de organisatie structuur. Maar volgens Child wordt in deze
onderzoeken de strategische keuze genegeerd. Child erkent dat de omgeving van organisaties de
organisatie structuur beïnvloedt. Echter, organisaties en hun omgeving staan in interactie met elkaar
waardoor omgeving en structuur elkaar beïnvloeden. Decision-makers hebben wel degelijk de
mogelijkheid om met hun keuzen de omgeving te beïnvloeden. De doorslaggevende rol ligt in het
strategisch keuze perspectief dan ook bij de decision-makers. Zij kiezen namelijk de richting die ze
met hun organisaties op willen gaan. Dit in tegenstelling tot het proces van isomorfisme dat uitgaat
van een doorslaggevende rol voor de omgevingsfactoren. Decision-makers zijn personen die door
macht meer bevoegdheden kennen om beslissingen te nemen dan anderen binnen de organisatie
(Child, 1972). Evaluatie van de positie van de organisatie is essentieel bij het maken van keuzen.
Decision-makers vragen zich af welk doel zij willen bereiken, welke behoefte de omgeving heeft,
waar de kracht van de organisatie ligt etc. Decision-makers laten zich tevens leiden door wat zij
fatsoenlijk en geschikt vinden. Friend en Jessop (1977) beamen de rol van fatsoen bij het maken van
keuzen. Zij omschrijven strategische keuze als een proces waarbij alternatieve actie mogelijkheden
met elkaar worden vergeleken (zie figuur 1). Het alternatief dat het best passend is in een bepaalde
situatie wordt gekozen. Hierbij bestaat enige mate van onzekerheid. Hoe een bepaalde keuze uitpakt,
voor de gemeenschap, kan immers niet geheel voorspeld worden.
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Figuur 1: proces van strategische keuze

Bron: Friend & Jessop (1977, p.103)

Oliver (1988) geeft aan dat het strategisch keuze perspectief er vanuit gaat dat organisaties
maar beperkt gebonden zijn aan hun omgeving. Interacties tussen verschillende organisaties leiden niet
vanzelfsprekend tot homogene organisaties. Concurrerende en inter-acterende organisaties leiden
mogelijk tot een grotere diversiteit tussen organisaties. Het strategisch keuze perspectief is
voornamelijk gefocust op de keuzen van individuen en groepen binnen een organisatie om
veranderingen van organisaties te kunnen verklaren (Judge & Zeithaml, 1992).
De structuur van organisaties en de veranderingen die organisaties doormaken kunnen
verklaard worden door het institutionalisme (DiMaggio & Powell, 1983) of door het strategisch keuze
perspectief (Oliver, 1988). Echter, beide theorieën sluiten elkaar niet uit, maar vullen elkaar aan
(Hrebiniak & Joyce, 1985; Judge & Zeithaml, 1992). Volgens Korsten en Tops (1998) zijn diverse
factoren van invloed op het functioneren van gemeenten. Dit zijn structurele kenmerken (1), culturele
kenmerken (2), politieke en bestuurlijke omgeving (3) en de interne bestuurlijke structuur en cultuur
(4). Deze factoren bevatten zowel aspecten van het institutioneel isomorfisme als strategisch keuze
perspectief. Met structurele kenmerken doelen Korsten en Tops (1998) op de demografische en
geografische kenmerken, zoals de bevolkingsdichtheid, van de gemeente. Tevens behoren
sociaaleconomische kenmerken tot de structurele kenmerken. Hieronder vallen onder andere de
werkloosheid en de sociale structuur van de gemeente. De culturele kenmerken omvatten voornamelijk
de politieke en religieuze voorkeuren van de inwoners van een gemeente. Zo zullen er in de ene
gemeente meer actiegroepen actief zijn dan in de andere gemeente. Tevens is de kleur van de politieke
partijen van invloed op het functioneren van de gemeente. Met de politieke en bestuurlijke omgeving
doelen Korsten en Tops (1998) op de invloed van de horizontale en verticale relaties op het
gemeentelijk functioneren. Vooral de Rijksoverheid heeft een grote invloed op de gemeente, doordat
de rijksoverheid de gemeente bepaalde verplichtingen oplegt. Tot slot wordt met de interne

Masterthesis | Anja van de Boer

Pagina - 13 -

bestuurlijke structuur en cultuur gedoeld op de heersende verhoudingen binnen de gemeenten. Het is
mogelijk dat een individu of een selecte groep binnen een gemeente een sterk bepalende rol speelt.
Volgens Korsten en Tops (1998) zijn bij gemeenten waarin weinig verschillende fracties zetelen de
samenwerkingsverbanden sterker gebaseerd op vertrouwen dan bij gemeenten waarin veel
verschillende fracties zetelen. Dit vertrouwen is vereist voor een kwalitatief goede samenwerking (Van
Delden, 2009).

3.5. Decentraliseren van verantwoordelijkheden
De Rijksoverheid heeft met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
taken overgedragen aan gemeenten. Gemeenten moeten er na de invoering van de wet zorg voor
dragen dat iedereen in de samenleving mee kan doen en dat iedereen tevens zelfstandig kan wonen
(Rijksoverheid, 2012a).
Bij het decentraliseren van deze taken via de Wmo naar gemeenten hebben veel gemeenten
een Wmo-loket in het leven geroepen. Dit loket is bedoeld om ketensamenwerking te bevorderen
(Metz, 2011). Verschillende organisaties werken, op regio niveau, samen om de zorg-, hulp- en
dienstverlening aan burgers te verbeteren. Deze samenwerking heeft een bepaalde afhankelijkheid tot
gevolg. Immers, samen zorgen de organisaties ervoor dat er passende oplossingen komen voor
gesignaleerde problemen. Er worden onderlinge afspraken gemaakt over wie welke taak uitvoert. De
samenwerking binnen het Wmo-loket kent volgens Metz (2011) enkele valkuilen. Organisaties zijn
soms onvoldoende op de hoogte van wie wanneer verantwoordelijk is voor het verlenen van diensten.
Dienstverleningstrajecten waar meerdere organisaties bij betrokken zijn verlopen hierdoor niet soepel.
Ook ontbreekt er een centrale spin in het web die het overzicht op de samenwerking bewaart. Een
derde valkuil zijn de bestaande wachtlijsten. De druk die de wachtlijsten met zich meebrengen heeft
een stremmende werking op de ketensamenwerking.
Gemeenten krijgen met de invoering van de Wmo de verantwoordelijkheid voor extra taken.
Dit vraagt om veranderingen binnen de organisatie. Er moeten ambtenaren aangewezen worden die
betrokken zijn bij de beleidsontwikkeling en –uitvoering omtrent de Wmo. Welke vorm het beleid
aanneemt hangt af van de keuzen die gemaakt worden. Gemeenten kunnen ervoor kiezen om het
huidige beleid bijvoorbeeld voort te zetten of te herijken (De Klerk, Gilsing & Timmermans, 2010). Er
moeten diverse keuzen gemaakt worden en volgens het decentralisatie beginsel hebben gemeenten
enige vrijheid om deze keuzen te maken (Keuzenkamp, 2009).
Uit het eerste evaluatierapport van de Wmo blijkt onder andere dat de samenwerking tussen
gemeenten en maatschappelijke organisaties te wensen overlaat. Om gemeenten te ondersteunen bij
het uitvoeren van de Wmo is Welzijn Nieuwe Stijl (WNS) ontwikkeld. De drie doelstellingen van
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WNS zijn meer gemeenschappelijk samenwerken met maatschappelijke organisaties en burgers; meer
effectief (samen)werken van gemeenten en maatschappelijke organisaties en tot slot op macro niveau
meer efficiënte oplossingen aanbieden (Ministerie van VWS, 2010). Het gedachtegoed van WNS
bestaat uit acht bakens. Gemeenten en maatschappelijke organisaties kunnen ervoor kiezen om WNS
te

implementeren.

Daarbij

krijgen

zij

de

mogelijkheid

om

deel

te

nemen

aan

het

ondersteuningsprogramma. Dit programma biedt, met behulp van externe adviseurs, ondersteuning op
maat aan.

3.6. Vraagstelling
De Nederlandse staatsvorm kan worden getypeerd als een gedecentraliseerde eenheidsstaat
(Claessen, 1988; Korsten & Tops, 1998). Naast de centrale Rijksoverheid hebben lokale overheden
(gemeenten) de verantwoordelijkheid voor bepaalde bevoegdheden en taken. De Rijksoverheid is
mede initiator van de Wmo en nu ook van WNS. Met WNS wordt een betere samenwerking tussen
gemeenten en maatschappelijke organisaties beoogd. De vraag is alleen of gemeenten en
maatschappelijke organisaties de samenwerking kunnen verbeteren, of de invloed van de
Rijksoverheid stimulerend is of juist een beperkend karakter heeft. De Rijksoverheid, specifiek het
Ministerie van VWS, heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de WNS, en blijft op deze manier
betrokken bij of zelfs richtinggevend voor taken die gedecentraliseerd zijn naar de gemeenten.
DiMaggio en Powell (1991) stellen dat organisaties steeds meer op elkaar gaan lijken wanneer
rationele actoren veranderingen proberen door te voeren: isomorfisme. Als dat het geval is zullen
gemeenten zich meer laten leiden door omgevingsfactoren bij het doorvoeren van veranderingen dan
door het gestelde doel. Aanhangers van het strategisch keuze perspectief geven aan dat het
institutioneel isomorfisme te sterk gericht is op de omgevingsfactoren. Zij zien maar een beperkte
verbinding tussen organisaties en hun omgeving. In deze visie is het mogelijk dat er diversiteit blijft
bestaan tussen organisaties. Als dat klopt zullen gemeenten ervoor kiezen om WNS in te zetten om
redenen van mimetisch isomorfisme, dwingend isomorfisme of vanuit een strategische keuze. Figuur 2
geeft weer hoe deze drie redenen zich verhouden tot de kwaliteit van samenwerken.
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Figuur 2: isomorfisme en het strategisch keuze perspectief in relatie tot samenwerking

In dit onderzoek is WNS in drie condities opgesplitst en geoperationaliseerd: bekend met
WNS (=WNS1), deelnemen aan het ondersteuningsprogramma WNS (=WNS2) en het borgen van de
resultaten van WNS (=WNS3; zie bijlage 4). Deze operationalisatie komt overeen met de drie stappen
van WNS, die elkaar deels overlappen in tijd (Ministerie van VWS, 2010). In figuur 2 zijn de stappen
van WNS samen met het isomorfisme en het strategisch keuze perspectief in relatie gebracht met
samenwerking. Allereerst kiezen gemeenten en maatschappelijke organisaties al dan niet voor de inzet
van het ondersteuningsprogramma. Vervolgens wordt al dan niet kennis verworven van de bakens van
WNS. Tot slot worden de resultaten van WNS geborgd of juist niet.
Het mimetisch isomorfisme gaat ervan uit dat organisaties elkaar gaan imiteren in tijden van
onzekerheid (DiMaggio & Powell, 1983). Decentralisatie van taken ten gevolge van de Wmo kan voor
onzekerheid zorgen bij gemeenten en maatschappelijke organisaties. Organisaties die ervoor kiezen
om deel te nemen aan WNS of juist niet omdat andere organisaties dat ook (niet) doen, zullen niet
goed weten wat ze imiteren. Het imiteren van andere organisaties heeft de prioriteit, zonder dat de
doelstelling van WNS bekend is, goed begrepen wordt of voor ogen wordt gehouden. Gemeenten en
maatschappelijke organisaties die op basis van het mimetisch isomorfisme kiezen voor de inzet van
WNS verwachten op die manier hun legitimiteit te behouden (Van der Kolk & Otto, 2012). Ze kunnen
hun omgeving laten zien dat ze iets (inzet van WNS) ondernomen hebben. Deze organisaties zijn
vooral op omgevingsfactoren gericht en zullen zich niet zo zeer in het gedachtegoed van het
ondersteuningsprogramma verdiepen. De kennis die verworven wordt door deze gemeenten en
maatschappelijke organisaties zal beperkt zijn. Ook zullen de resultaten niet of nauwelijks geborgd
worden. Doordat het behoudt van legitimiteit voor deze organisaties belangrijker is dan het
ondersteuningsprogramma, inclusief het gedachtegoed en borgen van de resultaten, zal de doelstelling
van WNS niet worden gehaald. Meer effectief samenwerken zal tevens door gemeenten en
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maatschappelijke organisaties, die op basis van het mimetisch isomorfisme niet kiezen voor de inzet
van WNS, niet gehaald worden. Deze organisaties verdiepen zich niet in het programma en zullen niet
of nauwelijks kennis nemen van de bakens. Doordat het ondersteuningsprogramma niet wordt ingezet
worden er ook geen resultaten geboekt. Er zullen dan ook geen resultaten geborgd zijn door deze
organisaties.
Bij het mechanisme dwingend isomorfisme ervaren organisaties druk vanuit hogere overheden
of andere organisaties met autoriteit. Hiervan is sprake als gemeenten en maatschappelijke organisaties
WNS inzetten omdat dit van bovenaf van ze wordt verwacht. De organisaties willen voldoen aan de
verwachtingen vanuit de omgeving en voelen de drang om zo goed mogelijk te presteren. Deze
organisaties zijn bang om afgerekend te worden op eventuele tekortkomingen en zullen zich goed in
de doelstelling en het gedachtegoed van WNS verdiepen. De informatievoorziening van bovenaf wordt
zo belangrijk geacht dat het gedachtegoed direct geïmplementeerd wordt. Daarnaast zullen de
resultaten van WNS geborgd worden om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst de geïnvesteerde
energie in WNS zijn vruchten afwerpt. De drang om te presteren komt de kwaliteit van samenwerken
ten goede. Voor gemeenten en maatschappelijke organisaties die WNS niet inzetten omdat ze geen
druk van bovenaf ervaren, wordt een kwalitatief minder goede samenwerking verwacht. Deze
organisaties ervaren geen prestatiedrang op het gebied van WNS en zullen zich dan ook niet verdiepen
in de doelstelling en het gedachtegoed van WNS. Zij zullen niet vertrouwd raken met de bakens van
WNS en doordat het ondersteuningsprogramma niet wordt ingezet worden er ook geen resultaten
geborgd.
Het strategisch keuze perspectief gaat er van uit dat alternatieve actie mogelijkheden met
elkaar vergeleken worden. Om WNS te kunnen vergelijken met alternatieve mogelijkheden moeten
organisaties zich eerst verdiepen in de diverse mogelijkheden. Het al dan niet kiezen voor WNS
gebeurt op basis van de doelstelling van WNS. Om de doelstelling te kunnen behalen zal men zich na
de inzet van WNS verdiepen in de bakens van WNS. Deze bakens zullen tot de nieuw verworven
kennis gaan behoren. Daarna zullen de resultaten van WNS geborgd worden om ervoor te zorgen dat
ook in de toekomst effectief samengewerkt wordt. De kracht van WNS zal duidelijk zijn en dit komt
de samenwerking ten goede. Gemeenten en maatschappelijke organisaties die niet deelnemen aan het
ondersteuningsprogramma WNS zullen, ondanks dat zij de bakens van WNS niet eigen maken en de
resultaten niet borgen, een effectieve samenwerking bewerkstelligen. Zij hebben immers de
doelstelling meer effectief samenwerken duidelijk voor ogen en dit komt de samenwerking ten goede.
In dit onderzoek wordt de samenwerking tussen gemeenten en maatschappelijke organisaties
bestudeerd. En dan met name hoe de samenwerking eruit ziet bij gemeenten en maatschappelijke
organisaties die al dan niet WNS volgen. De centrale vraag in dit onderzoek luidt:
Beïnvloedt Welzijn Nieuwe Stijl de kwaliteit van samenwerken tussen gemeenten en maatschappelijke
organisaties?
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Assumptie: het ondersteuningsprogramma WNS krijgt per gemeente of maatschappelijke organisatie
vorm. De gemeenten en maatschappelijke organisaties moeten zelf de knelpunten aanwijzen waarmee
ze aan de slag willen. Hierdoor zijn de actoren meer betrokken en betrokkenheid leidt tot meer
gemotiveerde werknemers van zowel de gemeente als de maatschappelijke organisaties (Blyton &
Turnbull, 1992). Tijdens het ondersteuningstraject zal de adviseur van het ondersteuningsprogramma
de doelstellingen van WNS als uitgangspunt nemen. De betrokkenheid van de werknemers zorgt
ervoor dat het plan van aanpak, gebaseerd op de doelstellingen van WNS, gerealiseerd wordt. WNS
heeft dan ook een positieve invloed op de kwaliteit van samenwerken.
Naast deze centrale vraag wordt in dit onderzoek getracht antwoorden te vinden op enkele deelvragen.
De assumpties worden per deelvraag weergegeven.
Deelvraag 1
Zijn gemeenten, cliëntenorganisaties en uitvoerende organisaties die deelnemen aan het
ondersteuningsprogramma WNS meer tevreden over de kwaliteit van samenwerken dan gemeenten,
cliëntorganisaties

en

uitvoerende

organisaties

die

niet

deelnemen?

Zijn

gemeenten,

cliëntenorganisaties en uitvoerende organisaties die deelnemen aan het ondersteuningsprogramma
WNS meer eensgezind over de kwaliteit van samenwerken dan organisaties die niet deelnemen aan het
ondersteuningsprogramma?
Assumpties: Uit het eerste evaluatierapport van de Wmo bleek dat cliëntenorganisaties het minst
positief zijn over de kwaliteit van samenwerken met andere organisaties (De Klerk, Gilsing &
Timmermans, 2010). Het aanbod van WNS is toegespitst op de unieke situatie van deelnemende
organisaties en daardoor hebben alle gemeenten en maatschappelijke organisaties die deelnemen aan
WNS in beginsel evenveel kans van slagen. Deelname aan WNS zal tevredenheid met samenwerking
bevorderen.
De gemeenten en maatschappelijke organisaties die hebben deelgenomen aan WNS zullen
meer eensgezind zijn over de samenwerking dan organisaties die niet hebben deelgenomen aan het
ondersteuningsprogramma. De beoordeling van de kwaliteit van samenwerken hangt zeer
waarschijnlijk af van de gekozen strategie. Strategische vernieuwing, zoals de inzet van het
ondersteuningsprogramma WNS, leidt volgens Bezemer, Volberda, Van den Bosch en Jansen (2006)
immers tot een hoger prestatieniveau.

Masterthesis | Anja van de Boer

Pagina - 18 -

Deelvraag 2
Welke andere condities dan WNS leiden tot een kwalitatief goede samenwerking tussen
gemeenten en maatschappelijke organisaties?
Assumpties: Er is veel twijfel over het uitvoeren van alle opgedragen taken door kleine gemeenten. In
de literatuur komen tegengestelde conclusies voor wanneer er rekening wordt gehouden met het
inwonertal van gemeenten in relatie met effectief werken (Derksen, Van der Drift, Giebels en
Terbrack, 1987). De conditie inwonertal zal niet op zichzelf de uitkomst van effectief samenwerken
voorspellen. Er zullen andere factoren meewegen.
In centrumgemeenten doen maatschappelijke ontwikkelingen zich eerder voor dan in nietcentrumgemeenten (Korsten & Tops, 1998). Centrumgemeenten vervullen een centrale rol en zullen
meer deelnemen aan en ervaring hebben in samenwerkingsverbanden. Dit komt de kwaliteit van
samenwerken ten goede.
In gemeenten waarin weinig verschillende fracties zetelen zal de politieke kleur stabieler zijn.
Deze stabiliteit leidt tot minder wisseling in samenwerkingsverbanden (Korsten & Tops, 1998),
waardoor de onderlinge verhoudingen al gebaseerd zijn op vertrouwen. Dit komt de kwaliteit van
samenwerken ten goede.
Deelvraag 3
Is er onderscheid waar te nemen in kwaliteit van samenwerking op basis van het aantal
genomen stappen van WNS bij de gemeentes die hiervan gebruik maken? Wordt de kwaliteit van
samenwerken beter beoordeeld wanneer alle drie de stappen van WNS zijn doorlopen of is deelname
aan WNS al voldoende?
Assumptie: Hoe meer stappen van WNS zijn doorlopen, hoe actiever en bewuster men aan de slag is
gegaan met de doelstelling. Dit komt de kwaliteit van samenwerken ten goede.
Deelvraag 4
Beïnvloeden isomorfisme en het strategisch keuze perspectief de kwaliteit van samenwerken?
Assumpties: Gemeenten en maatschappelijke organisaties die ervoor kiezen om deel te nemen aan
WNS, of juist niet, omdat andere organisaties dat ook (niet) doen baseren hun keuze op het mimetisch
isomorfisme. Deze organisaties zullen niet goed weten wat ze nou precies moeten imiteren en zullen
beperkt kennis nemen van de bakens van WNS. Het imiteren van andere organisaties heeft de
prioriteit, zonder dat de doelstelling of het gedachtegoed van WNS bekend is of voor ogen wordt
gehouden. Wanneer het ondersteuningsprogramma niet wordt ingezet worden er ook geen resultaten
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geboekt. Er zullen dan ook geen resultaten geborgd zijn door deze organisaties. Hierdoor wordt de
doelstelling meer effectief samenwerken van WNS niet gehaald.
Wanneer gemeenten en maatschappelijke organisaties kiezen voor het stimuleringsprogramma
WNS omdat zij dit denken te moeten doen van hogere overheden dan is er sprake van dwingend
isomorfisme. Het deelnemen aan WNS gebeurt op basis van isomorfisme en de betreffende gemeente
of maatschappelijke organisatie voelen de behoefte zich hieraan te conformeren. De druk die dit met
zich meebrengt zorgt ervoor dat de gemeenten en maatschappelijke organisaties zo goed mogelijk
willen presteren. Ze vrezen om afgerekend te worden door hogere overheden en willen al het
mogelijke dat in hun bereik ligt doen om aan de verwachtingen vanuit de hogere overheden te
voldoen. Zij zullen zich verdiepen in de bakens van WNS en de resultaten van WNS borgen. Dit komt
de kwaliteit van samenwerken ten goede. Kiezen gemeenten of maatschappelijke organisaties niet
voor de inzet van het ondersteuningsprogramma WNS op basis van het dwingend isomorfisme dan zal
er geen prestatiedrang ervaren worden rondom WNS. Deze organisaties zullen beperkt kennis opdoen
over de bakens van WNS. Tevens zal er geen resultaat geborgen worden, aangezien ze niet actief aan
de slag zijn met WNS. Dit komt de kwaliteit van samenwerken niet ten goede.
Als gemeenten kiezen voor het stimuleringsprogramma WNS omdat zij dit als beste alternatief
zien om vooruitgang te boeken op samenwerking dan is er sprake van het strategisch keuze
perspectief. Tevens is er sprake van het strategisch keuze perspectief als gemeenten en
maatschappelijke organisaties bewust niet kiezen voor het WNS omdat ze een andere methode meer
geschikt vinden om vooruitgang te boeken op het gebied van de Wmo. In het eerste geval men zich na
de inzet van WNS verdiepen in de bakens van WNS. Daarna zullen de resultaten van WNS geborgd
worden om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst effectief samengewerkt wordt. In het tweede geval
zullen gemeenten en maatschappelijke organisaties, ondanks dat zij de bakens van WNS niet eigen
maken en de resultaten niet borgen, een effectieve samenwerking bewerkstelligen. In beide gevallen is
immers de keuze bewust genomen voor al dan niet deelnemen aan WNS. De doelstelling die
nagestreefd is duidelijk en dit komt de samenwerking ten goede.
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4. Onderzoeksopzet
In dit hoofdstuk staat de opzet van dit onderzoek centraal. Allereerst wordt de vergelijkende
methode van Ragin (1994) toegelicht. Er is voor de vergelijkende methode van Ragin gekozen omdat
deze uitermate geschikt is om een beperkt aantal casussen met verschillende uitkomsten met elkaar te
vergelijken. Daarna wordt ingegaan op de operationalisering en conceptualisering van de variabelen.
Vervolgens komt de gehanteerde wijze van dataverzameling aan bod. Tot slot wordt kort ingegaan op
de relevantie van dit onderzoek en op de ASW- verantwoording.

4.1. Vergelijkende methode van Ragin
Dit onderzoek richt zich op de invloed van WNS op de samenwerking tussen gemeenten en
maatschappelijke organisaties. Tevens worden er andere condities meegenomen in het onderzoek die
op basis van diverse wetenschappelijke literatuur mogelijk relevant zijn. Om uitspraken te kunnen
doen over de samenwerking wordt gebruik gemaakt van de methode ‘vergelijkende case-studies’ van
Ragin (1994). De methode van Ragin is geschikt om casussen met verschillende uitkomsten met
elkaar te vergelijken. Voor een klein aantal casussen is het mogelijk om relatief veel variabelen in
relatie te brengen met de uitkomst. In dit onderzoek is de beoordeling van samenwerking door
gemeenten en maatschappelijke organisaties de uitkomst. Er wordt naar overeenkomsten gekeken
tussen de casussen en naar verschillen. Gegevens worden in een waarheidstabel weergegeven. De
waarheidstabel bevat de verschillende condities die relevant zijn voor de samenwerking tussen
gemeenten en maatschappelijke organisaties. Analyse van de waarheidstabel leidt, al dan niet, tot
patronen. Patronen zijn combinaties van aanwezige en afwezige condities die tot een bepaalde
uitkomst leiden (Ragin, 1994). Ragin benadrukt dat verschillende combinaties van condities tot
eenzelfde uitkomst kunnen leiden.
De methode van Ragin (1994) is evenals kwantitatief onderzoek gericht op verschillen die er
bestaan tussen casussen. De nadruk van kwantitatief onderzoek ligt echter op het verklaren van
covariantie tussen variabele X en Y. In tegenstelling tot kwantitatief onderzoek kan met de
vergelijkende methode van Ragin nagegaan worden welke patronen tot welke uitkomst leiden. Hierbij
wordt niet puur gekeken naar de relatie tussen een onafhankelijke variabele en de afhankelijke
variabele, maar naar combinaties van onafhankelijke variabelen (patronen) in verhouding tot de
afhankelijke variabele. De onafhankelijke variabele WNS is een relatief nieuw en complex begrip. Bij
de methode van Ragin kan deze variabele in diverse condities opgesplitst en geoperationaliseerd
worden. Dit zorgt ervoor dat in beeld gebracht kan worden in hoeverre de aan- of afwezigheid van
bepaalde condities met betrekking tot WNS al dan niet bijdragen aan de uitkomst. De vergelijkende
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methode van Ragin maakt het mogelijk om met een beperkt aantal casussen verbanden tussen
condities nauwkeurig in kaart te brengen die, in dit onderzoek, van invloed zijn op een al dan niet
kwalitatief goede samenwerking. Doordat het aantal casussen in dit onderzoek onder de 50 ligt is het
mogelijk om met elke casus vertrouwd te raken. Bij een grotere N wordt het lastig om betrokken te
blijven bij de diverse casussen (Ragin, 1994). Op deze manier worden bij de methode van Ragin
voordelen van kwantitatief (gericht op verschillen) en kwalitatief (betrokken bij de casussen)
onderzoek gecombineerd.
In dit onderzoek wordt een zevental gemeenten bestudeerd en 27 maatschappelijke
organisaties waarmee deze gemeenten samenwerken. Vier van deze gemeenten hebben deelgenomen
aan het ondersteuningsprogramma WNS en drie gemeenten hebben niet deelgenomen aan het
ondersteuningsprogramma. Tevens nemen drie organisaties op het gebied van zorg en vier organisaties
op het gebied van welzijn deel aan het ondersteuningsprogramma. Dat cliëntenorganisaties en
organisaties op het gebied van wonen niet deelnemen aan het programma kan verklaard worden
doordat de aandacht in eerste instantie vooral op gemeenten en welzijnsorganisaties gericht was. Zij
vormen de primaire doelgroep van het ondersteuningsprogramma (Ministerie van VWS, 2010).
Cliëntenorganisaties geven aan dat zij fungeren als gevraagd en ongevraagd adviesorgaan aan
gemeenten en dat het uitvoeren van WNS niet binnen hun takenpakket valt.
Deze indeling is, in tegenstelling tot de vergelijkende methode van Ragin, niet gebaseerd op
de afhankelijke variabele (uitkomst) maar op de onafhankelijke variabele ‘deelname aan WNS’
(conditie). Om te voldoen aan de diversiteit in de afhankelijke variabele is voorafgaand aan het
onderzoek bepaald dat er minstens twee gemeenten een 1 scoren op samenwerking en minstens twee
gemeenten een 0.

4.2. Operationalisering en conceptualisering
In deze paragraaf komen de afhankelijke variabele en de onafhankelijke variabelen aan bod.
Er wordt ingegaan op de betekenis die de variabelen in dit onderzoek hebben en de manier van scoren
wordt beschreven. De scores van zowel de afhankelijke als de onafhankelijke variabelen worden in
hoofdstuk 5 weergegeven in drie waarheidstabellen. In de waarheidstabellen zijn de dichotome scores
zichtbaar waarbij een 1 duidt op het aanwezig zijn van een conditie en een 0 duidt op de afwezigheid
van de betreffende conditie.
4.2.1. Afhankelijke variabele
De afhankelijke variabele in dit onderzoek is de ‘kwaliteit van samenwerken’. De kwaliteit van
samenwerken wordt geoperationaliseerd door middel van drie factoren. Allereerst de effectiviteit van
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het samenwerkingsverband. Ten tweede het proces van het samenwerkingsverband. Tot slot de
kenmerken van het samenwerkingsverband. Deze factoren zijn gebaseerd op het meetinstrument
Integrated Team Effectiveness Model (ITEM) (Van Dijk-De Vries, Duimel-Peeters, Muris, Wesseling,
Beusmans & Vrijhoef, 2010). Het ITEM is voornamelijk ingezet om in de gezondheidszorg uitspraken
te kunnen doen over de samenwerkingsverbanden. In de gezondheidszorg wordt er multidisciplinair
samengewerkt. Aangezien de organisaties die betrokken zijn bij de Wmo ook multidisciplinair zijn,
dient het instrument in dit onderzoek als uitgangspunt. Een tweede overeenkomst tussen de
gezondheidszorg en de organisaties die betrokken zijn bij de Wmo is dat ze hun diensten aanbieden
aan cliënten. In de gezondheidszorg gaat het om patiënten en bij de Wmo draait het om burgers uit de
desbetreffende gemeente.
Volgens Van Delden (2009) is effectief samenwerken in de literatuur vanuit verschillende
invalshoeken benaderd. Hij onderscheidt de situationele, economische, organisatiesociologische,
politiek-bestuurlijke en procesmatige benaderingen. Bij de situationele benadering gaat het om de
factoren die in de situatie aanwezig zijn en al dan niet tot samenwerken leiden. Samenwerken kan
bijvoorbeeld noodzakelijk zijn doordat organisaties ieder over andere kennis en middelen beschikken.
Voor vertrouwen is een centrale rol weggelegd binnen de situationele benadering. Vertrouwen is
vereist bij samenwerken (Van Delden, 2009). De economische benadering richt zich voornamelijk op
de kosten en baten van samenwerken. In de organisatiesociologische benadering is de verhouding
tussen de sturende en uitvoerende organisaties van belang. Een bepaalde mate van hiërarchie zorgt
ervoor dat de verschillende organisaties vertrouwen hebben in een eerlijke verdeling van kosten en
baten. Dit rechtvaardigheidsgevoel komt de samenwerking ten goede. Bij de politiek-bestuurlijke
benadering ligt de nadruk op het besluitvormingsproces. Tot slot gaat het bij de procesmatige
benadering om gedragspatronen en interacties tussen de organisaties. De diverse benaderingen wijzen
verschillende condities aan die tot effectief samenwerken in de publieke dienstverlening leiden. Van
Delden pleit bij onderzoek naar samenwerkingsverbanden dan ook voor een aanpak vanuit
verschillende gezichtspunten. Het meetinstrument ITEM bevat items uit de situationele,
organisatiesociologische en procesmatige benadering.
De originele score op de items van ITEM vindt plaats op een 4-punts Likertschaal. In dit
onderzoek wordt gebruik gemaakt van een 6-punts Likertschaal om de gevoeligheid van het onderzoek
te vergroten (Rossi, Lipsey & Freeman, 2004). Voor elke gemeente en maatschappelijke organisatie
wordt een gemiddelde totaalscore weergegeven voor de kwaliteit van samenwerken. Op basis van deze
scores wordt het gemiddelde voor alle gemeenten en maatschappelijke organisaties tezamen bepaald.
De gemeenten en maatschappelijke organisaties die onder het totale gemiddelde scoren krijgen een 0
en de gemeenten en maatschappelijke organisaties die boven het totale gemiddelde scoren krijgen een
1 in de waarheidstabel.
Om te bepalen of alle gestelde items van ITEM inderdaad meegewogen kunnen worden,
worden de drie factoren getest op interne consistentie. Dit gebeurt door middel van Cronbach’s alpha.
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Een Cronbach’s alpha boven de 0.70 wordt over het algemeen als acceptabel beschouwd (Field, 2005).
Aangezien de drie factoren ieder uit minder dan 10 items bestaan, duidt een Cronbach’s alpha van
minimaal 0.60 ook op een betrouwbare schaal (Te Grotenhuis & Visscher, 2009).
4.2.2. Onafhankelijke variabelen
De onafhankelijke variabelen in dit onderzoek zijn bekendheid met WNS, deelname aan
WNS, borgen van resultaten van WNS en de reden voor het al dan niet deelnemen aan WNS. Tevens
worden er in dit onderzoek onafhankelijke variabelen opgenomen om het functioneren van gemeenten
en maatschappelijke organisaties weer te geven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van vier factoren:
structurele kenmerken, culturele kenmerken, politieke en bestuurlijke omgeving en interne bestuurlijke
structuur en cultuur (Korsten & Tops, 1998).
De onafhankelijke variabele ‘bekendheid met WNS’ wordt uitgedrukt in een 0 score wanneer
de betreffende gemeente of maatschappelijke organisatie niet bekend is met WNS. Een gemeente of
maatschappelijke organisatie scoort een 1 wanneer zij wel bekend zijn met WNS. Bekend zijn met
betekent het op de hoogte zijn van tenminste zes van de acht bakens van WNS. De acht bakens van
WNS zijn 1) gericht op de vraag achter de vraag; 2) gebaseerd op de eigen kracht van de burger; 3)
direct er op af; 4) formeel en informeel in optimale verhouding; 5) doordachte balans van collectief en
individueel; 6) integraal werken; 7) niet vrijblijvend, maar resultaatgericht en 8) gebaseerd op ruimte
voor de professional (Ministerie van VWS, 2010).
De onafhankelijke variabele ‘deelname aan WNS’ wordt uitgedrukt in een 0 score wanneer de
betreffende gemeente of maatschappelijke organisatie niet heeft deelgenomen aan WNS. Een
gemeente of maatschappelijke organisatie scoort een 1 wanneer zij wel heeft deelgenomen aan WNS.
Deelnemen aan WNS betekent dat met behulp van een adviseur de knelpunten met betrekking tot de
Wmo in kaart zijn gebracht.
De onafhankelijke variabele ‘borgen van resultaten van WNS’ komt overeen met de derde stap
van WNS. Met borgen wordt gedoeld op het behoud van de geïnvesteerde energie, zodat de opgedane
kennis en ervaringen niet verloren gaan. Hier is sprake van als de gemeente of maatschappelijke
organisatie hun ervaringen intern hebben gedocumenteerd. Een gemeente of maatschappelijke
organisatie scoort een 1 wanneer zij hun ervaringen intern hebben gedocumenteerd en ze scoren een 0
wanneer dit (nog) niet is gebeurd.
De onafhankelijke variabele ‘reden voor het al dan niet deelnemen aan WNS’ wordt door
middel van drie condities weergegeven in de waarheidstabel. De eerste is ‘ mimetisch isomorfisme als
reden’, de tweede is ‘dwingend isomorfisme als reden’ en de derde conditie is ‘strategische keuze’. Er
wordt een 1 gescoord op de mimetisch isomorfistische reden als bij vraag 9A voor ambtenaren en
vraag 8A voor medewerkers van maatschappelijke organisaties gekozen wordt voor ‘buurtgemeenten/
organisaties in de buurt…..’. Er wordt een 0 gescoord als er gekozen wordt voor ‘we verwachten
tot….’ of ‘ dit het beste …..’. Ook wordt er een 0 gescoord als de ondervraagden bijvoorbeeld
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aangegeven dat ze geen tijd hebben of als er zowel een isomorfistische reden als een reden van
strategische keuze wordt aangevinkt. Er moet immers een meerderheid voor een van de redenen zijn.
Op dwingend isomorfisme wordt een 1 gescoord als gekozen wordt voor ‘dit door hogere….’. Er
wordt een 1 in de waarheidstabel gescoord op strategische keuze als er bij 9A, respectievelijk 8A,
gekozen wordt voor ‘we verwachten tot….’ of ‘ dit het beste …..’ en ook als bij 9B, respectievelijk
8B, gekozen wordt voor ‘er een beter alternatief is’. Er wordt een 0 gescoord als de overige opties
worden aangekruist of als meerdere redenen worden aangekruist. Bij meerdere medewerkers van
eenzelfde organisatie gaat het om de meerderheid. Is er geen sprake van een meerderheid, dan is de
reden niet sterk genoeg en wordt er een 0 gescoord.
De structurele kenmerken die in dit onderzoek worden meegenomen zijn bevolkingsdichtheid,
oppervlakte van het territoir van de gemeente en het vervullen van de rol van centrumgemeente. De
bevolkingsdichtheid wordt uitgedrukt in het aantal inwoners per vierkante kilometer land op 1 januari
2011. De oppervlakte wordt weergegeven in aantal vierkante kilometers. Een centrumgemeente is een
gemeente die binnen een regio een bepaalde functie uitoefent die niet door de omliggende gemeenten
uitgeoefend wordt, bijvoorbeeld het verstrekken van bepaalde uitkeringen of het bieden van diensten
aan dak- en thuislozen (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2012). In de waarheidstabel wordt een 0
gescoord als de gemeente onder het gemiddelde scoort wat betreft bevolkingsdichtheid en oppervlakte.
Daarentegen wordt een 1 gescoord als de gemeente hoger scoort dan het gemiddelde. Een gemeente
scoort een 1 wanneer ze de rol van centrumgemeente vervult en een 0 als ze deze rol niet vervult. Bij
maatschappelijke organisaties wordt in de waarheidstabel op deze structurele kenmerken niets
gescoord, omdat zij in meerdere gemeenten kunnen opereren.
De culturele kenmerken die worden meegenomen zijn de kleur van burgemeester en
wethouders, de kleur van de politieke partijen en de mate van unanieme besluitvorming. De kleur van
het college en de politieke partijen wordt gescoord aan de hand van de regime indeling van EspingAndersen (2006). Tot het liberale regime behoren VVD, D66 en PVV. Onder het corporatistische
regime vallen CDA, CU en SGP. Tot slot behoren PvdA, SP en GroenLinks tot het
sociaaldemocratische regime. De landelijke partij Partij voor de Dieren valt niet in te delen in de
regimes (Ontleend aan InfoNu.nl). Uit het artikel ‘Lokale politieke groeperingen’ van Boogers,
Lucardie en Voerman (2006) blijkt dat lokale partijen lastig ideologisch te plaatsen zijn; ze onttrekken
zich in de meeste gevallen aan de ideologische tegenstellingen waarop landelijke politieke partijen
zich profileren. Lokale partijen worden dan ook niet ingedeeld in de drie regime typen. Bij zowel het
college als de politieke partijen wordt gekeken naar het grootst aantal leden uit een van de drie
regimes. Het regime waaruit de meeste leden komen krijgt een 1 en de overige regimes krijgen een 0.
Wel moeten 70% van de leden van B&W en de gemeenteraad in te delen zijn in een van de drie
regimes. Is dit niet het geval, dan wordt er op alle drie de regimes een 0 gescoord. De mate van
unanieme besluitvorming wordt uitgedrukt in een 1 wanneer alle partijen bij een beslissing moeten
instemmen. Hiervan is sprake wanneer er op het item ‘bij besluiten wordt unanimiteit nagestreefd’ een
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1 of 2 wordt aangekruist. Wanneer de mening van organisaties niet even zwaar meeweegt wordt een 0
gescoord. Dit komt overeen met het aankruisen van een 3 tot en met 6. Maatschappelijke organisaties
scoren wel op de conditie unanieme besluitvorming maar niet op de condities kleur van burgemeester
en wethouders en de kleur van de politieke partijen in de waarheidstabel.
De kenmerken behorende bij de politieke en bestuurlijke omgeving die deel uit maken van dit
onderzoek zijn het functioneren van bovenlokale overheden en invloed van rijksdiensten. Het
functioneren van bovenlokale overheden wordt uitgedrukt in een 1 wanneer bovenlokale overheden
(anders dan de Rijksoverheid) betrokken zijn bij de beleidsvorming en beleidsuitvoering van de Wmo.
Wanneer participanten dit niet zo ervaren wordt een 0 gescoord. Wanneer participanten ervaren dat er
invloed van de Rijksoverheid is met betrekking tot de beleidsvorming en beleidsuitvoering van de
Wmo wordt een 1 gescoord. Wordt dit niet zo ervaren dan wordt een 0 gescoord.
Tot slot wordt in dit onderzoek het kenmerk de hoeveelheid politieke fracties in de
gemeenteraad meegenomen als indicator voor de interne bestuurlijke structuur en cultuur. Het aantal
politieke fracties in de gemeenteraad wordt geteld. Wanneer een gemeente onder het totale gemiddelde
scoort krijgt zij een 0 en scoort zij hoger dan het totale gemiddelde dan scoort de gemeente een 1. Ook
deze conditie blijft leeg in de waarheidstabel voor maatschappelijke organisaties.

4.3. Meetinstrument en populatie
De in de vorige paragraaf beschreven variabelen zijn grotendeels door een vragenlijst
gemeten. De vragenlijst is voor dit onderzoek geconstrueerd en bevat items van het bestaande
meetinstrument Integrated Team Effectiveness Model (ITEM) (Van Dijk-De Vries et al., 2010). In
bijlage 1 staan alle items van ITEM per factor gepresenteerd. De items van de factor effectiviteit van
het samenwerkingsverband zijn, zoals in het rood aangegeven in de bijlage, aangepast aan de actoren
die betrokken zijn bij de Wmo. Bijlage 2 geeft de vragenlijst voor gemeenten weer en bijlage 3 de
vragenlijst voor maatschappelijke organisaties. In totaal zijn 44 vragenlijsten ingevuld door
professionals die beroepsmatig betrokken zijn bij de Wmo: 17 door ambtenaren van gemeenten en 27
door medewerkers van maatschappelijke organisaties. Aangezien er in de meeste gemeenten meerdere
beleidsmedewerkers nauw betrokken zijn bij de beleidsvorming en beleidsuitvoering van de Wmo, is
er in vijf van de zeven deelnemende gemeenten door meerdere beleidsmedewerkers een vragenlijst
ingevuld. Het gemiddelde van deze scores heeft uiteindelijk de algemene score voor de betreffende
gemeente bepaald. Voor de maatschappelijke organisaties is telkens door één medewerker de
vragenlijst ingevuld. Hier is voor gekozen omdat er doorgaans één centraal persoon bij de
maatschappelijke organisaties aanwezig is die voornamelijk de contacten met de gemeente
onderhoudt. De maatschappelijke organisaties zijn verdeeld in vier groepen. Organisaties op het
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gebied van welzijn (1), wonen (2), zorg (3) en cliëntenorganisaties (4). Het aantal maatschappelijke
organisaties waar een gemeente mee samenwerkt varieert van gemeente tot gemeente. Voor elke
gemeente zijn uit iedere groep één of twee maatschappelijke organisaties benaderd om mee te doen
aan dit onderzoek. Het streven was om per gemeente op zijn minst drie maatschappelijke organisaties
bereid te vinden deel te nemen aan dit onderzoek. Deze drie maatschappelijke organisaties moeten
ieder uit een andere groep komen. Voor drie gemeenten geldt dat alle vier de groepen
vertegenwoordigd zijn. Voor de overige vier gemeenten geldt dat er drie groepen van
maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd zijn. Alle vier de groepen zijn zodoende
vertegenwoordigd in het onderzoek. Uit het eerste evaluatierapport van de Wmo blijkt dat er tussen de
groepen maatschappelijke organisaties verschillen bestaan in de beoordeling van de kwaliteit van
samenwerken. Doordat alle vier de groepen van maatschappelijke organisaties in dit onderzoek zijn
vertegenwoordigd kunnen eventuele verschillen inzichtelijk worden gemaakt.
Naast de vragenlijst zijn gegevens over bevolkingsdichtheid en oppervlakte via het Centraal
Bureau voor de Statistiek verkregen. De kleur van B&W, de kleur van de gemeenteraad en het aantal
politieke fracties zijn via de gemeentelijke internetsites achterhaald. Tot slot is het al dan niet
vervullen van een centrumfunctie geverifieerd tijdens het eerste contact met de gemeenten.

4.4. Wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie
WNS is in september 2010 van start gegaan en in december 2011 geëindigd (Ministerie van
VWS, 2010). Het ondersteuningsprogramma is relatief jong en er is weinig tot niets bekend over het
effect van het programma. Volgens het decentralisatie beginsel kunnen gemeenten en
maatschappelijke organisaties gedecentraliseerde taken zelfstandig en vrij uitvoeren. Het isomorfisme
gaat er daarentegen vanuit dat bij de uitvoering van soortgelijke (gedecentraliseerde) taken
organisaties steeds meer op elkaar gaan lijken, hetgeen in eerste instantie niet de bedoeling van de
Wmo lijkt te zijn. Dit onderzoek geeft inzicht in de ontwikkeling van organisaties met de
verantwoordelijkheid voor gedecentraliseerde taken: leidt het aanbod van WNS tot de gewenste
doelstelling van meer effectieve samenwerking tussen gemeenten en maatschappelijke organisaties en
als dat zo is, is dat dan het gevolg van isomorfisme of van strategische keuzes? Naast deze
wetenschappelijke relevantie draagt dit onderzoek ook een maatschappelijk belang met zich mee. De
uitkomsten van dit onderzoek verschaffen zowel aan de Rijksoverheid, initiatiefnemers van de WNS,
gemeenten en maatschappelijke organisaties betekenisvolle informatie. Op basis van de uitkomsten
kan de Rijksoverheid nagaan of de invoering van een dergelijk ondersteuningsprogramma nut kan
hebben. Ook gemeenten en maatschappelijke organisaties kunnen op basis van de uitkomsten
besluiten in de toekomst juist wel of geen ondersteuningsprogramma in te zetten. Tevens is het
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mogelijk dat gemeenten en maatschappelijke organisaties bepaalde condities veranderen zodat er meer
effectief samengewerkt kan worden. Patronen die tot een zo effectief mogelijke samenwerking leiden
zullen voor gemeenten en maatschappelijke organisaties, die niet zo hoog op samenwerken scoren, als
voorbeeld dienen.

4.5. ASW-verantwoording
Interdisciplinair onderzoek kenmerkt zich door een sociaal vraagstuk te benaderen vanuit
verschillende disciplines. In dit onderzoek komen naast sociologische perspectieven ook
politicologische en bestuurskundige perspectieven aan bod. Theorie over isomorfisme (DiMaggio en
Powell) is een sociologisch perspectief. Ook de onderzoeksmethode van Ragin is gestoeld op de
sociologische invalshoek. De verdeling van factoren die volgens Korsten en Tops (1998) van invloed
zijn op het gemeentelijk functioneren is daarentegen gebaseerd op politicologische en bestuurskundige
beschouwingen.
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5. Resultaten
In dit hoofdstuk worden de resultaten van dit onderzoek weergegeven. Allereerst wordt
ingegaan op de betrouwbaarheid van de schalen uit de vragenlijst die de kwaliteit van samenwerking
meten. Vervolgens worden drie waarheidstabellen toegelicht. In waarheidstabel 1 zijn zowel de
gemeenten als maatschappelijke organisaties opgenomen. In de tweede waarheidstabel zijn alleen de
scores van de gemeenten opgenomen. Tot slot zijn in waarheidstabel 3 alleen de maatschappelijke
organisaties opgenomen. Dit hoofdstuk sluit af met aanvullende bevindingen. Deze bevindingen zijn
via de vragenlijsten van dit onderzoek verkregen en via de gesprekken die met de gemeenten zijn
gehouden.

5.1. Betrouwbaarheid items samenwerking
In de vragenlijsten voor de gemeenten en maatschappelijke organisaties zijn 23 items
opgenomen uit het meetinstrument ITEM. Dit meetinstrument bestaat uit drie factoren: de effectiviteit
van het samenwerkingsverband, het proces van het samenwerkingsverband en de kenmerken van het
samenwerkingsverband. Om te bepalen of alle 23 items meegewogen mogen worden bij de score van
de kwaliteit van samenwerking is voor alle drie de factoren de Cronbach’s alpha berekend. Tevens is
de Cronbach’s alpha berekend voor alle drie de factoren samen (zie tabel 1 en bijlage 5).
Tabel 1: Cronbach’s alpha en het gemiddelde voor de schalen samenwerking
Factor

Cronbach’s alpha

Gemiddelde score

Effectiviteit van de samenwerking

0.82

3.04

Proces van de samenwerking

0.70

3.29

Kenmerken van de samenwerking

0.74

2.44

De drie schalen samen (=SAM)

0.90

2.87

Uit tabel 1 blijkt dat alle items meegewogen mogen worden. De Cronbach’s alpha is voor alle
drie de factoren groter dan 0.60. De scores zijn zelfs gelijk of groter dan 0.70. Dit duidt op een
acceptabele interne consistentie.
In tabel 1 wordt naast de Cronbach’s alpha ook de gemiddelde score weergegeven. De score
op samenwerking is omgeklapt: een hoge score op samenwerking duidt op een minder goede
samenwerking en een lage score op samenwerking duidt op een goede samenwerking. Uit de
gemiddelde score op de afzonderlijke factoren blijkt dat er vooral op het procesmatige vlak van de
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samenwerking winst behaald kan worden. Gemeenten en maatschappelijke organisaties die het proces
van de samenwerking willen verbeteren zullen moeten investeren in de onderlinge communicatie, in
de afbakening van taken en ze moeten meer tijd investeren in het samenwerkingsverband.

5.2. Waarheidstabel gemeenten en maatschappelijke organisaties
In waarheidstabel 1 worden alle scores weergegeven van zowel de gemeenten als de
maatschappelijke organisaties die deel hebben genomen aan dit onderzoek. Hoe de scores tot stand
zijn gekomen is terug te vinden in bijlage 4. De condities die alleen op gemeenten en niet op
maatschappelijke organisaties van toepassing zijn, zoals de kleur van de gemeenteraad, zijn in deze
waarheidstabel buiten beschouwing gelaten. In waarheidstabel 2 worden deze condities echter wel
weergegeven.
De analyse van waarheidstabel 1 is in bijlage 6 systematisch weergegeven. Uit deze analyse
blijkt dat er twee patronen zijn die tot een goede samenwerking leiden. Het eerste patroon is wns1 ·
WNS3 · bov. Dit houdt in dat gemeenten en maatschappelijke organisaties die onbekend zijn met de
bakens van WNS, de resultaten van WNS geborgd hebben en tegelijkertijd geen invloed van
bovenlokale overheden ervaren de samenwerking als kwalitatief goed beoordelen. Het tweede patroon
dat tot een goede samenwerking leidt is WNS3 · SRWNS · UBES. Er moet unanimiteit ervaren
worden bij het nemen van besluiten, de keuze voor al dan niet deelnemen aan het
ondersteuningsprogramma WNS moet op het strategisch keuze perspectief gebaseerd zijn en
tegelijkertijd moeten de resultaten van WNS op een of andere manier geborgd zijn om de
samenwerking als goed te beoordelen.
Er zijn twee patronen die op een minder goede samenwerking duiden. Dit is het geval bij wns3
· SRWNS en bij wns1 · BOV · ubes. Gemeenten en maatschappelijke organisaties die hun keuze voor
het al dan niet deelnemen aan het ondersteuningsprogramma WNS op het strategisch keuze perspectief
hebben gebaseerd en daarnaast de resultaten van WNS niet hebben geborgd, beoordelen de
samenwerking als minder goed. Daarnaast wordt de samenwerking als minder goed beoordeeld als de
bakens van WNS onbekend zijn, er invloed van bovenlokale overheden wordt ervaren en er
tegelijkertijd geen unanimiteit wordt ervaren bij de besluitvorming binnen het samenwerkingsverband.
De verwachtte invloed van het isomorfisme en het strategisch keuze perspectief, zoals
weergegeven in figuur 2, komt niet overeen met de gevonden patronen. De keuze voor het al dan niet
inzetten van WNS gebaseerd op het strategisch keuze perspectief in combinatie met het niet borgen
van de resultaten van WNS (SRWNS · wns3) leidt zelfs tot een minder goede samenwerking. Terwijl
de verwachtte relatie tussen het strategisch keuze perspectief en de kwaliteit van samenwerken juist
positief was.
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Waarheidstabel 1: scores voor gemeenten en maatschappelijke organisaties
G2
G5
MO1a
MO1d
MO2a
MO2b
MO2d
MO3a
MO4b
MO4d
MO5b2
MO5c
MO5d
MO6a
MO6c
MO7c2
G1
G3
G4
G6
G7
MO1b
MO1c
MO2c
MO3b
MO3d
MO4c1
MO4c2
MO5a
MO5b1
MO6d
MO7b
MO7c1
MO7d

WNS1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0

WNS2
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0

WNS3
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0

MIRWN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

SRWNS
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
1
1
1
0
1
1
0

BOV
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
1
0
0
1

RIJK
1
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

UBES
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0

SAM
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

G= gemeente; MO= maatschappelijke organisatie
a= op het gebied van zorg; b= op het gebied van wonen; c= op het gebied van welzijn; d= op het gebied van cliënten
WNS1= bekend met WNS; WNS2= deelnemen aan het ondersteuningsprogramma WNS; WNS3= borgen van de resultaten
van WNS; MIRWN= mimetisch isomorfisme als reden voor al dan niet deelnemen aan WNS; SRWNS= strategische keuze
als reden voor al dan niet deelnemen aan WNS; BOV= invloed ervaren van bovenlokale overheden; RIJK= invloed ervaren
van het Rijk; UBES= unanieme besluitvorming; SAM= kwaliteit van samenwerken
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5.3. Waarheidstabel gemeenten
In waarheidstabel 2 zijn alleen de scores opgenomen voor de gemeenten. Omdat de gemeenten
alleen met elkaar zijn vergeleken, en niet met de maatschappelijke organisaties, is de score op
samenwerken voor een aantal gemeenten veranderd ten opzichte van de score in waarheidstabel 1. Het
gemiddelde voor de gemeenten op samenwerken is 3.14, terwijl het gemiddelde voor de gemeenten en
maatschappelijke organisaties samen 2.87 is. De score op samenwerking is omgeklapt, waardoor de
hogere score van gemeenten op samenwerken op een minder goede beoordeling van samenwerken
duidt. In dit onderzoek beoordelen de gemeenten de samenwerking gemiddeld genomen minder
positief dan de maatschappelijke organisaties.
De analyse van waarheidstabel 2 is weergegeven in bijlage 7. Er zijn voor gemeenten drie
patronen gevonden die tot een goede samenwerking leiden. Allereerst is dat het ervaren van
unanimiteit bij het nemen van besluiten. Deze conditie is voor gemeenten bepalend voor een goede
samenwerking. Er is immers geen enkele gemeente die de samenwerking als minder goed beoordeelt,
terwijl er tegelijkertijd unanimiteit bij de besluitvorming wordt ervaren. Daarnaast leidt de combinatie
van WNS2 · WNS3 tot een goede samenwerking. Het deelnemen aan het ondersteuningsprogramma
leidt tot een goede samenwerking als de resultaten van WNS geborgd zijn. Tot slot is de combinatie
van BWLI · bev bepalend voor de samenwerking. In gemeenten waar de bevolkingsdichtheid relatief
laag is en het college van burgemeester en wethouders overwegend liberaal is, wordt de samenwerking
als goed bestempeld.
Echter, wanneer de gemeente juist een relatief hoge bevolkingsdichtheid heeft en het college
van burgemeester en wethouders overwegend liberaal is, dan wordt de samenwerking als minder goed
bestempeld. Ook wordt de samenwerking als minder goed beoordeeld als de resultaten van WNS niet
zijn geborgd en er geen unanimiteit wordt ervaren bij de besluitvorming in het samenwerkingsverband
(wns3 · ubes).
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Waarheidstabel 2: scores voor gemeenten

G1
G2
G3
G5
G4
G6
G7

WNS2

WNS3

1
1
0
1
1
0
0

0
1
0
1
0
0
0

SRWNS BOV
1
1
0
1
1
1
1

1
0
0
0
0
1
0

UBES
1
1
1
0
0
0
0

BEV
0
1
0
0
1
1
0

OPP
1
0
0
1
0
0
1

CGEM BWLI
0
0
0
1
1
0
0

1
0
1
0
1
1
0

BWCO GRLI
0
1
0
1
0
0
0

1
0
0
0
0
0
1

GRCO

GRSO

FRAC

0
0
0
1
0
0
0

0
1
1
0
1
0
0

0
0
1
1
1
0
0

SAM
1
1
1
1
0
0
0

WNS2= deelnemen aan het ondersteuningsprogramma WNS; WNS3= borgen van de resultaten van WNS; SRWNS= strategische keuze als reden voor al dan niet deelnemen aan WNS; BOV=
invloed ervaren van bovenlokale overheden; UBES= unanieme besluitvorming; BEV= bevolkingsdichtheid; OPP= oppervlakte; CGEM= centrum gemeente; BWLI= college van B&W is
overwegend liberaal; BWCO= college van B&W is overwegend conservatief; GRLI= gemeenteraad is overwegend liberaal; GRCO= gemeenteraad is overwegend conservatief; GRSO=
gemeenteraad is overwegend sociaaldemocratisch; FRAC= aantal fracties in de gemeenteraad; SAM= kwaliteit van samenwerken
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5.4. Waarheidstabel maatschappelijke organisaties
In waarheidstabel 3 worden de scores voor maatschappelijke organisaties weergegeven. In
bijlage 8 is de volledige analyse van deze waarheidstabel uitgewerkt.
Waarheidstabel 3: scores voor maatschappelijke organisaties
MO1a
MO1d
MO2a
MO2b
MO2d
MO3a
MO4b
MO4d
MO5b2
MO5c
MO6a
MO6c
MO7c2
MO1b
MO1c
MO2c
MO3b
MO3d
MO4c1
MO4c2
MO5a
MO5b1
MO5d
MO6d
MO7b
MO7c1
MO7d

WNS1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0

WNS2
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0

WNS3
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0

MIRWN SRWNS BOV
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
1

RIJK
1
0
1
0
1
1
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

UBES
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0

SAM
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

WNS1= bekend met WNS; WNS2= deelnemen aan het ondersteuningsprogramma WNS; WNS3= borgen van de resultaten
van WNS; MIRWN= mimetisch isomorfisme als reden voor al dan niet deelnemen aan WNS; SRWNS= strategische keuze
als reden voor al dan niet deelnemen aan WNS; BOV= invloed ervaren van bovenlokale overheden; RIJK= invloed ervaren
van het Rijk; UBES= unanieme besluitvorming; SAM= kwaliteit van samenwerken

Het patroon WNS3 · SRWNS · UBES leidt tot een kwalitatief goede samenwerking. Voor
maatschappelijke organisaties betekent dit dat het borgen van de resultaten van WNS in combinatie
met de keuze voor het al dan niet inzetten van WNS gebaseerd op het strategisch keuze perspectief én
het ervaren van unanieme besluitvorming tot een goede samenwerking leidt.
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Daarentegen is er sprake van een minder goede samenwerking als de combinatie wns3 ·
SRWNS voorkomt. De keuze voor al dan niet deelnemen aan WNS gebaseerd op het strategisch keuze
perspectief zonder dat de resultaten van WNS worden geborgd duidt voor maatschappelijke
organisaties op een minder goede samenwerking.
Figuur 3 geeft de bevindingen uit de drie waarheidstabellen weer.

Figuur 3: analyse van de drie waarheidstabellen

Deze bevindingen komen niet zuiver overeen met de verwachtte patronen met betrekking tot
het isomorfisme en het strategisch keuze perspectief. Voor een goede samenwerking zijn de
verwachtte patronen (zie figuur 2):
1

DIRWN · WNS2 · WNS1 · WNS3

2

SRWNS · WNS2 · WNS1 · WNS3

3

SRWNS · wns2 · wns1 · wns3

Voor een minder goede samenwerking zijn de verwachtte patronen (zie figuur 2):
4

MIRWN · WNS2 · wns1 · WNS3

5

MIRWN · WNS2 · wns1 · wns3

6

MIRWN · wns2 · wns1 · wns3

7

DIRWN · wns2 · wns1 · wns3
De combinatie van patroon 6 komt in dit onderzoek één keer voor. Maar leidt, in tegenstelling

tot de verwachting, tot een goede samenwerking. Ook patroon 2 komt in dit onderzoek één keer voor.
In overeenstemming met de verwachtingen leidt dit patroon tot een goede samenwerking. Patroon 3
komt vijf keer voor. In alle vijf de gevallen leidt deze combinatie tot een minder goede samenwerking.
Dit is in strijd met de gestelde verwachtingen.
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5.5. Aanvullende bevindingen
Deelname aan het ondersteuningsprogramma in relatie tot de samenwerking
Gemeenten

en

maatschappelijke

organisaties

die

deelnemen

aan

het

ondersteuningsprogramma WNS beoordelen de kwaliteit van samenwerken divers. Dit geldt ook voor
de gemeenten en maatschappelijke organisaties die niet deelnemen aan het ondersteuningsprogramma.
Er is geen enkelvoudig verband tussen het al dan niet deelnemen aan het ondersteuningsprogramma en
de beoordeling van de samenwerking.
Het aantal doorlopen stappen van WNS in relatie tot de samenwerking
Er zijn maar 3 maatschappelijke organisaties die bekend zijn met de bakens van WNS. De rest
van de maatschappelijke organisaties en gemeenten scoren op WNS1 een 0. Echter, de meeste
participanten hebben wel bakens aangekruist. Het bekendste baken is ‘gebaseerd op de eigen kracht
van de burger’ gevolgd door ‘gericht op de vraag achter de vraag’. Het baken dat het minst is
aangekruist is ‘gebaseerd op ruimte voor de professional’. De participanten zijn op de hoogte van het
feit dat er gebruik gemaakt dient te worden van de kracht van burgers, maar lijken niet te weten dat in
het gedachtegoed van WNS ruimte is voor henzelf: de professional. Van de onjuiste bakens is vooral
‘maatwerk leveren’ aangekruist. Op zich een nobel streven, maar het leveren van maatwerk behoort
niet tot het gedachtegoed van WNS.
De combinatie deelname aan het ondersteuningsprogramma WNS en het borgen van de
resultaten van WNS (WNS2 · WNS3) komt bij zowel goede als minder goede samenwerking voor.
WNS2 · wns3 komt alleen bij de groep waarin samenwerken als minder goed wordt beoordeeld voor.
Het enige onderscheid dat waar te nemen is, is dat wanneer deelname aan WNS (WNS2) gevolgd
wordt door het niet borgen van de resultaten van WNS (wns3) de kwaliteit van samenwerken als
minder goed wordt beoordeeld. Het borgen van de resultaten van WNS kan bijdragen aan een betere
samenwerking, maar hoeft niet per se in een betere samenwerking te resulteren.
Het doorlopen van alle drie de stappen van WNS komt in totaal bij twee maatschappelijke
organisaties op het gebied van welzijn voor. In het ene geval leidt het tot een goede samenwerking, in
het andere geval tot een minder goede samenwerking. Het aantal doorlopen stappen lijkt dan ook niet
de kwaliteit van samenwerken te voorspellen.

Invloed van het Rijk en bovenlokale overheden
Er wordt door alle gemeenten invloed van het Rijk ervaren. Er zijn maatschappelijke
organisaties die deze invloed ook ervaren, maar er zijn ook maatschappelijke organisaties die geen
invloed van het Rijk ervaren. Invloed van bovenlokale overheden, zoals van de provincie, wordt over
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het algemeen minder vaak ervaren. Er zijn een drietal maatschappelijke organisaties die geen invloed
van het Rijk ervaren, maar wel van bovenlokale overheden.
Op een zespuntsschaal konden de participanten aangeven in hoeverre zij de invloed van het
Rijk en bovenlokale overheden als ‘druk van bovenaf’ (punt 1 of 2) of als ‘vrije keuze’ (punt 5 of 6)
ervaren. Bij de invloed van het Rijk wordt voornamelijk een 3 of 4 aangekruist. Dit betekent dat er niet
specifiek druk van bovenaf of vrije keuze ervaren wordt. Er zijn gemeenten en maatschappelijke
organisaties die de invloed als druk van bovenaf of als vrije keuze ervaren, echter zij zijn in de
minderheid. Voor de invloed van bovenlokale overheden geldt dat er van 1 tot en met 4 gescoord
wordt. De invloed wordt in geen enkel geval als vrije keuze ervaren, er wordt immers geen 5 of 6
aangekruist. In relatie tot samenwerking wordt er geen eenduidig beeld gevonden. De verschillende
invloeden van zowel het Rijk als bovenlokale overheden komen bij zowel goede als minder goede
samenwerking voor.
Informatieverschaffing rondom WNS
Er is bij het overdragen van informatie rondom de WNS een belangrijke rol weggelegd voor
collega’s. De meeste participanten geven aan dat zij door collega’s op de hoogte zijn gebracht van het
bestaan van WNS. Ook bij het aanleveren van de meest nuttige informatie omtrent WNS spelen
collega’s, evenals het ministerie van VWS, een cruciale rol.
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6. Conclusie
Dit hoofdstuk bestaat uit een drietal paragrafen. In de eerste paragraaf discussie worden de
resultaten en het theoretisch kader aan elkaar gekoppeld. Daarna komen in de reflectie de
tekortkomingen en verbeterpunten van dit onderzoek aan de orde. Tot slot worden aanbevelingen
geopperd voor verder onderzoek en voor de praktijk.

6.1. Discussie
WNS is ontwikkeld om gemeenten en maatschappelijke organisaties te faciliteren bij het
uitvoeren van de Wmo (Ministerie van VWS, 2010). De beoogde doelstellingen van de WNS zijn
meer gemeenschappelijk samenwerken met maatschappelijke organisaties en burgers; meer effectief
(samen)werken van gemeenten en maatschappelijke organisaties en tot slot op macro niveau meer
efficiënte oplossingen aanbieden. In dit onderzoek staat de tweede doelstelling centraal: beïnvloedt
WNS de kwaliteit van samenwerken tussen gemeenten en maatschappelijke organisaties?
Uit dit onderzoek blijkt dat voor gemeenten deelname aan het ondersteuningsprogramma in
combinatie met het borgen van de resultaten van WNS de samenwerking positief beïnvloedt. Of de
keuze van gemeenten voor deelname aan het ondersteuningsprogramma WNS gebaseerd is op het
isomorfisme, het strategisch keuze perspectief of op geen van beiden speelt hierbij geen rol. Worden
ook de maatschappelijke organisaties in de analyse meegenomen, dan speelt deelname aan het
ondersteuningsprogramma WNS geen rol bij de patronen die tot een goede of minder goede
samenwerking leiden.
Voor gemeenten en maatschappelijke organisaties samen geldt dat het borgen van resultaten
van WNS, het kiezen voor al dan niet deelnemen aan het ondersteuningsprogramma WNS gebaseerd
op het strategisch keuze perspectief en tegelijkertijd het ervaren van unanimiteit bij de besluitvorming
op een goede samenwerking duidt. Tevens voorspelt de combinatie van niet bekend zijn met de bakens
van WNS, het borgen van de resultaten van WNS en geen invloed van bovenlokale overheden ervaren
een goede samenwerking. Bij samenwerking die als minder goed beoordeeld wordt speelt het
strategisch keuze perspectief een rol voor zowel gemeenten als maatschappelijke organisaties.
Wanneer de keuze voor deelname aan WNS gebaseerd is op het strategisch keuze perspectief en
resultaten van WNS niet geborgd zijn dan leidt dat tot een minder goede samenwerking. Deze
bevinding wijkt af van de verwachtte positieve relatie tussen het strategisch keuze perspectief, de
stappen van WNS en de samenwerking. Een mogelijke verklaring voor organisaties die niet
deelnemen aan WNS is dat de doelstelling meer effectief samenwerken minder op de voorgrond
aanwezig is doordat WNS naast meer effectief samenwerken ook andere doelstellingen nastreeft. De

Masterthesis | Anja van de Boer

Pagina -38-

focus op meer effectief samenwerken is waarschijnlijk beperkt, waardoor het moeilijk wordt om deze
doelstelling te bewerkstelligen. Voor organisaties die deelnemen aan WNS ligt een verklaring voor de
minder goede samenwerking mogelijk in de verstreken tijd. WNS is relatief jong en deze organisaties
hebben mogelijk onvoldoende tijd gehad om resultaten van WNS te borgen. Zij zijn waarschijnlijk
nog bezig met het nastreven van de doelstelling. Tevens leidt de combinatie van het niet kennen van
de bakens van WNS, het ervaren van invloed van bovenlokale overheden en het ontbreken van
unanimiteit bij de besluitvorming tot een minder goede samenwerking.
De condities die opgenomen zijn in de waarheidstabel waar de scores voor zowel gemeenten
als maatschappelijke organisaties worden weergegeven komen overeen met de condities die
voorkomen in de waarheidstabel waar alleen de scores van de maatschappelijke organisaties getoond
worden. Er worden voor de maatschappelijke organisaties geen specifieke, aanvullende patronen
ontdekt: de twee patronen die van toepassing zijn op maatschappelijke organisaties, zijn ook van
toepassing op de maatschappelijke organisaties en gemeenten samen. In de waarheidstabel waar de
scores voor gemeenten worden weergegeven komen wel andere condities voor, zoals de
bevolkingsdichtheid en de kleur van de gemeenteraad. Voor de gemeenten zijn naast het patroon van
deelname aan het ondersteuningsprogramma en het borgen van de resultaten van WNS nog twee
patronen gevonden die op een goede samenwerking duiden. Allereerst is dat het ervaren van
unanimiteit bij de besluitvorming. Ten tweede is dat een relatief lage bevolkingsdichtheid in
combinatie met een college van burgemeesters en wethouders die overwegend liberaal is. Echter,
wanneer de gemeente juist een relatief hoge bevolkingsdichtheid heeft en het college van
burgemeester en wethouders overwegend liberaal is, dan wordt de samenwerking als minder goed
bestempeld. Ook wordt de samenwerking als minder goed beoordeeld als de resultaten van WNS niet
zijn geborgd en er geen unanimiteit wordt ervaren bij de besluitvorming in het samenwerkingsverband
In dit onderzoek wordt de keuze voor het al dan niet deelnemen aan het
ondersteuningsprogramma in geen enkel geval gebaseerd op het dwingend isomorfisme. Gemeenten
en maatschappelijke organisaties ervaren geen druk van bovenaf bij deze keuze. Hiermee lijkt de
doelstelling van het Rijk om gemeenten en maatschappelijke organisaties handvatten te bieden bij de
uitvoering van de Wmo gehaald. Organisaties ervaren WNS niet als een product waar je per se mee
aan de slag moet, maar als ondersteuning dat kan helpen tot bepaalde doelstellingen te komen.
Er zijn twee maatschappelijke organisaties die hun keuze voor al dan niet deelnemen aan het
ondersteuningsprogramma hebben gebaseerd op het mimetisch isomorfisme. De ene maatschappelijke
organisatie (=welzijnsorganisatie) neemt wel deel aan het ondersteuningsprogramma en de andere
(=cliëntenorganisatie) niet. De verwachting was dat beide maatschappelijke organisaties de
samenwerking als minder goed zouden beoordelen, maar dit gaat niet op voor de cliëntenorganisatie.
Dit kan verklaard worden door de functie die cliëntenorganisaties vervullen. Zij fungeren als gevraagd
en ongevraagd adviesorgaan aan gemeenten en het uitvoeren van WNS valt niet binnen hun
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takenpakket. Desondanks kunnen zij op een effectieve manier met de gemeente en andere
maatschappelijke organisaties samenwerken.
De verwachtte combinatie van het niet deelnemen aan WNS gebaseerd op het strategisch
keuze perspectief, het niet kennen van de bakens van WNS en het niet borgen van de resultaten van
WNS komt in dit onderzoek vijfmaal voor. Echter, ze voorspellen een minder goede samenwerking in
plaats van een verwachtte goede samenwerking. Mogelijk zijn deze organisaties nog niet actief aan de
slag gegaan met een alternatief programma. Zij zijn (nog) niet bezig met de doelstelling om meer
effectief samen te werken en beoordelen de huidige samenwerking als minder goed. Deze organisaties
zullen in de toekomst wellicht positiever scoren op samenwerking als zij wel voldoende tijd en energie
in een alternatieve aanpak hebben gestoken.
De verwachting dat gemeenten en maatschappelijke organisaties alleen resultaten zouden
borgen van WNS na deelname aan het ondersteuningsprogramma wordt met dit onderzoek verworpen.
Er zijn twee welzijnsorganisaties die niet hebben deelgenomen aan het ondersteuningsprogramma,
terwijl ze de resultaten wel hebben geborgd. Dit komt doordat ze via hun samenwerkingsverband de
resultaten van andere organisaties overlegd krijgen. Op deze manier kunnen zij profiteren van de
ervaringen van andere organisaties.
Uit dit onderzoek blijkt verder dat er geen enkelvoudig verband is tussen het al dan niet
deelnemen aan het ondersteuningsprogramma en de beoordeling van de samenwerking. Tevens is het
aantal doorlopen stappen van WNS niet van invloed op de samenwerking.
Samenvattend kan gesteld worden dat WNS, in combinatie met andere condities, de
samenwerking positief beïnvloedt. De keuze voor het al dan niet deelnemen aan het
ondersteuningsprogramma wordt niet op het dwingend isomorfisme gebaseerd. Gemeenten en
maatschappelijke organisaties voelen zich niet verplicht om het ondersteuningsprogramma in te zetten
en zien het ondersteuningsprogramma als handvat bij de uitvoering van de WMO. Het mimetisch
isomorfisme ligt zelden ten grondslag aan de keuze voor al dan niet deelnemen aan het
ondersteuningsprogramma en komt niet voor in patronen die tot goede of minder goede samenwerking
leiden. Keuzen gebaseerd op het strategisch keuze perspectief komen wel voor in de gevonden
patronen. De verwachting was dat ze alleen zouden voorkomen in patronen die tot een goede
samenwerking leiden, maar in combinatie met het niet borgen van de resultaten van WNS leiden
keuzen gebaseerd op het strategisch keuze perspectief tot een minder goede samenwerking.

6.2. Reflectie
WNS is in september 2010 van start gegaan en in december 2011 geëindigd (Ministerie van
VWS, 2010). De gemeenten en maatschappelijke organisaties hebben op verschillende momenten
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kennis genomen van WNS en zijn ook in verschillende perioden aan de slag gegaan met het
ondersteuningsprogramma. Het plan van de initiatoren van WNS was om in december 2011 de
resultaten te kunnen borgen van WNS. In de praktijk blijkt echter dat niet alle deelnemende gemeenten
en maatschappelijke organisaties eind 2011 het hele traject hebben doorlopen van WNS. Er zijn
organisaties die nog niet toe gekomen zijn aan het borgen van de resultaten. Zij willen dit in de
toekomst wel gaan doen. Het is mogelijk dat deze organisaties nog ontwikkelingen aan het doorvoeren
zijn om de samenwerking te verbeteren en de resultaten daarvan kunnen nu nog niet inzichtelijk
gemaakt worden. Voor die organisaties komt dit onderzoek wellicht te vroeg.
In dit onderzoek is voor twee gemeenten de vragenlijst door maar één ambtenaar ingevuld.
Dit komt de representativiteit van dit onderzoek niet ten goede. Het is mogelijk dat er een vertekend
beeld van de samenwerking wordt weergegeven doordat de betreffende ambtenaar niet met alle vier de
groepen maatschappelijke organisaties intensief samenwerkt.
Het niet kennen van de bakens draagt voor gemeenten en maatschappelijke organisaties bij aan
een goede samenwerking als er tevens sprake is van het borgen van de resultaten van WNS en als er
geen invloed van de bovenlokale overheden worden ervaren. Volgens dit patroon dien je juist geen
kennis van de bakens te hebben van WNS om tot een goede samenwerking te komen. De kracht van
het niet kennen van de bakens verzwakt als gerealiseerd wordt dat 31 van de 34 deelnemende
organisaties de bakens niet kennen, terwijl 15 van deze 31 organisaties de samenwerking als goed
beoordelen. In dit onderzoek is in totaal maar drie keer, door welzijnsorganisaties, positief gescoord
op het kennen van de bakens. Het niet kennen van de bakens door het gros van de deelnemende
organisaties lijkt iets te zeggen over het kennisniveau op het moment van onderzoek en niet zo zeer
over een actieve bijdrage aan een goede samenwerking. Dit onderzoek is mogelijk te snel na de start
van WNS uitgevoerd om een goed beeld te schetsen van het kennisniveau van de bakens van WNS.
De mogelijkheid om de onderzoeksresultaten te generaliseren zijn beperkt. Dit komt door het
relatief kleine aantal casussen en daarnaast zijn alle gemeenten gevestigd in de provincie Gelderland.
Echter, dit onderzoek heeft niet de intentie om te generaliseren maar om mogelijke patronen voor een
goede en minder goede samenwerking inzichtelijk te maken.
De interne validiteit is geprobeerd zo hoog mogelijk te houden door de deelnemers beperkt te
informeren over het doel van het onderzoek. Zij waren ten tijde van het invullen van de vragenlijsten
niet op de hoogte van het theoretisch kader van dit onderzoek.
Tot slot is de schaal om de samenwerking te meten betrouwbaar. De Cronbach’s alpha is 0.90,
wat op een zeer acceptabele interne consistentie duidt.
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6.3. Aanbevelingen
Naar aanleiding van de resultaten van en de reflectie op dit onderzoek kunnen een aantal
aanbevelingen geformuleerd worden.
Allereerst dient in vervolgonderzoek via meerdere ambtenaren per gemeente data verzameld te
worden. Dit bevordert een representatieve weergave van de beoordeling van samenwerking door de
gemeenten.
Ten tweede dient in vervolgonderzoek een voormeting plaats te vinden voordat een nieuw
programma wordt gelanceerd. Deze voormeting geeft inzicht over de beoordeling van samenwerken
voordat met een nieuw programma, in dit geval WNS, wordt gestart. De nameting kan voor de
gemeenten en maatschappelijke organisaties preciezer in beeld brengen wat het effect is van het
nieuwe programma.
Ten derde kan het lonen om de resultaten van WNS te borgen. Het borgen van de resultaten
van WNS komt immers alleen voor bij de patronen die op een goede samenwerking wijzen. Het
borgen van de resultaten is voor zowel gemeenten als maatschappelijke organisaties geen voldoende
voorwaarde om tot een goede samenwerking te komen, maar in combinatie met andere condities wel
een noodzakelijke. Het maakt hierbij niet uit of er wel of niet deel wordt genomen aan het
ondersteuningsprogramma WNS.
Tot slot valt er voor gemeenten en maatschappelijke organisaties vooral veel winst te halen op
het procesmatige vlak van samenwerken. Gemeenten en maatschappelijke organisaties die het proces
van de samenwerking willen verbeteren zullen moeten investeren in de onderlinge communicatie, in
de afbakening van taken en ze moeten meer tijd investeren in het samenwerkingsverband.
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8. Bijlagen

8.1. Bijlage 1: Items van ITEM
Alle items worden vooraf gegaan aan ‘in ons samenwerkingsverband……’. De volgende zeven items
behoren tot de factor effectiviteit van het samenwerkingsverband:
1. draagt ons registratiesysteem bij aan de samenwerking
2. haken patiënten vrijwel nooit af (haken Wmo-cliënten vrijwel nooit af)
3. is er voldoende aandacht voor de mens in zijn totaliteit
4. hebben we door onze samenwerking de COPD-patiënten beter in beeld (hebben we door onze
samenwerking de Wmo-cliënten beter in beeld)

5. is het voor de patiënt duidelijk wie zijn of haar aanspreekpunt is (is het voor de Wmo-cliënt duidelijk
wie zijn of haar aanspreekpunt is)

6. worden voor de ander relevante patiëntgegevens vastgelegd en doorgegeven (worden voor de
andere organisaties relevante burgergegevens vastgelegd en doorgegeven)

7. ben ik tevreden over de zorg die wij gezamenlijk bieden aan de patiënt (ben ik tevreden over de
diensten die wij gezamenlijk bieden aan de Wmo-cliënten)

De volgende zeven items behoren tot de factor proces van het samenwerkingsverband:
1. is er te weinig tijd voor elkaar beschikbaar
2. is een betere afbakening van taken nodig
3. zouden we beter bereikbaar voor elkaar moeten zijn voor consultatie
4. is meer communicatie nodig om de zorg optimaal op elkaar af te stemmen
5. worden overlegmomenten te gemakkelijk afgelast
6. vullen we elkaar aan in visie, kennis en vaardigheden
7. worden de redenen om af te wijken van het protocol voldoende besproken
De volgende negen items behoren tot de factor kenmerken van het samenwerkingsverband:
1. wordt iedereen in zijn waarde gelaten
2. heb ik alle vertrouwen in de deskundigheid van mijn teamleden
3. word ik door concurrentie belemmerd in de samenwerking
4. wordt open met elkaar gecommuniceerd
5. wordt ons functioneren beperkt door gebrek aan geschikte werkruimte
6. werken we aan een door ons gezamenlijk vastgesteld doel
7. voel ik mij geen onderdeel van het team
8. wordt van ieders expertise optimaal gebruik gemaakt
9. hebben we duidelijke werkafspraken met elkaar gemaakt
Bron: Van Dijk-De Vries et al. (2010).
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8.2. Bijlage 2: Vragenlijst gemeente

Persoonlijke gegevens

Wat is uw functie:………………………………………………………………………………………
Bij welke gemeente bent u werkzaam: …………………………………………………………………
 ja

Heeft u in uw carrière al eens bij een andere gemeente gewerkt?

nee

Human Resource Management
1. Wilt u bij onderstaande stellingen het hokje aankruisen dat het best uw werkomgeving benadert?
De keuze mogelijkheden zijn

1

2

3

4

5

6

1= geheel eens; 2= vooral eens; 3= meer eens dan oneens; 4= meer oneens dan eens; 5= vooral
oneens; 6= geheel oneens.
Goede prestaties worden beloond.
De ontwikkeling van medewerkers vindt
continu plaats.
Gestelde doelen die de medewerker moet
nastreven zijn helder geformuleerd.
Medewerkers worden regelmatig gecoacht.
Medewerkers worden regelmatig beoordeeld.

geheel eens











 geheel oneens

geheel eens











 geheel oneens

geheel eens











 geheel oneens


geheel eens 













 geheel oneens
 geheel oneens

geheel eens

Samenwerken
2A. Wilt u bij onderstaande uitspraken het hokje aankruisen dat het best uw situatie benadert? Alle
stellingen beginnen met ‘in ons samenwerkingsverband….’.

Hiermee wordt gedoeld op de

samenwerking tussen uw gemeente en alle maatschappelijke organisaties 2 met betrekking tot de
beleidsvorming en/ of beleidsuitvoering van het Wmo-beleid.
2

Organisaties op het gebied van welzijn, wonen en zorg en cliëntenorganisaties.
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In ons samenwerkingsverband…….
hebben we duidelijke werkafspraken











 geheel oneens

wij gezamenlijk bieden aan de Wmo- geheel eens 









 geheel oneens









 geheel oneens

met elkaar gemaakt

geheel eens

ben ik tevreden over de diensten die
cliënten
is meer communicatie nodig om
diensten optimaal op elkaar af te geheel eens 
stemmen
wordt ons functioneren beperkt door

geheel eens











 geheel oneens

geheel eens











 geheel oneens

voldoende geheel eens 









 geheel oneens

gebrek aan geschikte werkruimte
is er voldoende aandacht voor de
mens in zijn totaliteit
worden de redenen om af te wijken
van

het

protocol

besproken
word

ik

door

concurrentie

geheel eens











 geheel oneens

geheel eens











 geheel oneens

geheel eens











 geheel oneens

geheel eens











 geheel oneens

geheel eens











 geheel oneens

geheel eens











 geheel oneens

geheel eens











 geheel oneens

geheel eens











 geheel oneens

geheel eens











 geheel oneens

geheel eens











 geheel oneens

is het voor de Wmo-cliënt duidelijk geheel eens 









 geheel oneens

belemmerd in de samenwerking
wordt van ieders expertise optimaal
gebruik gemaakt
zouden we beter bereikbaar voor
elkaar moeten zijn voor consultatie
draagt ons registratiesysteem bij aan
de samenwerking
vullen we elkaar aan in visie, kennis
en vaardigheden
werken we aan een door ons
gezamenlijk vastgesteld doel
hebben we door onze samenwerking
de Wmo-cliënten beter in beeld
voel ik mij geen onderdeel van het
team
is er te weinig tijd voor elkaar
beschikbaar
haken Wmo-cliënten vrijwel nooit af
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wie zijn of haar aanspreekpunt is
heb

ik alle

vertrouwen in de

geheel eens











 geheel oneens

geheel eens











 geheel oneens

relevante burgergegevens vastgelegd geheel eens 









 geheel oneens

deskundigheid van mijn teamleden
wordt

open

met

elkaar

gecommuniceerd
worden voor de andere organisaties
en doorgegeven
worden overlegmomenten te gemakkelijk afgelast
is een betere afbakening van taken
nodig
wordt

iedereen

in

zijn

waarde

gelaten
wordt

bij

de

besluitvorming

unanimiteit nagestreefd

geheel eens











 geheel oneens

geheel eens











 geheel oneens

geheel eens











 geheel oneens

geheel eens











 geheel oneens

2B. De stellingen uit de vorige vraag gingen over de samenwerking op het gebied van de Wmo tussen
uw gemeente en alle maatschappelijke organisaties. De maatschappelijke organisaties kunnen in vier
groepen ingedeeld worden. Organisaties op het gebied van welzijn (1), wonen (2), zorg (3) en
cliëntenorganisaties (4). Vindt u dat er over het algemeen met een van deze vier groepen beter
samengewerkt wordt dan met een andere groep?
 nee, er is geen onderscheid in de samenwerking met de diverse organisaties (ga verder met vraag 3).
 ja (wilt u het cijfer omcirkelen dat de groep het best benadert, waarbij de 1 staat voor de beste
samenwerking en de 4 voor de minst prettige samenwerking. Wilt u elk cijfer maar één keer
omcirkelen?)
Welzijn: 1 2 3 4

Wonen: 1 2 3 4

Zorg: 1 2 3 4

Cliëntenorganisatie: 1 2 3 4

Welzijn Nieuwe Stijl
Na de eerste evaluatie van de Wmo door het Sociaal Cultureel Planbureau is ‘Welzijn Nieuwe Stijl’
ontwikkeld. Welzijn Nieuwe Stijl bestaat uit twee onderdelen: het gedachtegoed Welzijn Nieuwe Stijl
en het ondersteuningsprogramma Welzijn Nieuwe Stijl.
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3. Wilt u aankruisen met welke onderdelen van Welzijn Nieuwe Stijl (de zogenaamde ‘bakens’) u
bekend bent zonder dit op te zoeken? (meerdere antwoorden mogelijk)
 de bakens zijn mij onbekend
 niet vrijblijvend, maar resultaatgericht

 samen sterk staan

 integraal werken

 balans van collectief en individueel

 eigen kracht van de burger

 burger staat centraal

 maatwerk leveren

 nadruk op sociale samenhang

 formeel en informeel optimaal in verhouding

 eerst denken, dan doen

 ruimte voor de professional

 direct er op af

 dialoog tussen burger en gemeente

 gericht op vraag achter de vraag

4. Via welk kanaal heeft u voor het eerst gehoord van het bestaan van Welzijn Nieuwe Stijl?
 via een collega.
 via het Ministerie van VWS.
 via VNG.
 via de media.
 anders, namelijk.: ……………………………………………………………………………………..
5. Via welk kanaal heeft u de meest bruikbare informatie gekregen omtrent Welzijn Nieuwe Stijl?
 via een collega.
 via het Ministerie van VWS.
 via VNG.
 via de media.
 anders, namelijk:………………………………………………………………………………………
6. Is de doelstelling van Welzijn Nieuwe Stijl u duidelijk?
 ja.
 nee.

7. Op welke manier is uw gemeente aan de slag gegaan met Welzijn Nieuwe Stijl? (Meerdere
antwoorden mogelijk)
 er zijn (nog) geen concrete stappen ondernomen.
 bijwonen informatiebijeenkomst georganiseerd door VNG en VWS.
 deelname aan het ondersteuningsprogramma waarbij met behulp van een externe adviseur een plan
van aanpak is opgesteld.
 de implementatie van Welzijn Nieuwe Stijl is op basis van intern initiatief vormgegeven.
 inzet van het project De Kanteling.
 onze gemeente is in afwachting van externe ondersteuning (wachtlijst o.i.d.).
 anders, namelijk.:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
8. Is de Wmo-verordening in uw gemeente al gekanteld? (deze vraag hoeft alleen beantwoord te
worden als bij de vorige vraag inzet van het project De Kanteling is aangekruist)
 ja.
 nee.
 nog niet, daar wordt momenteel aan gewerkt.
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9. Sommige gemeenten nemen deel aan het ondersteuningsprogramma Welzijn Nieuwe Stijl en andere
gemeenten nemen geen deel aan het programma. Neemt uw gemeente deel aan het
ondersteuningprogramma Welzijn Nieuwe Stijl vult u dan vraag 9A in. Neemt uw gemeente geen deel
aan het ondersteuningsprogramma vult u dan vraag 9B in.
9A. Wij hebben het ondersteuningsprogramma Welzijn Nieuwe Stijl ingezet, omdat………
(meerdere antwoorden mogelijk)
 buurtgemeenten er goede ervaringen mee hebben.
 dit door hogere overheden van ons verwacht wordt.
 we verwachten tot een meer effectieve samenwerking met andere organisaties te komen.
 dit het beste alternatief is om vooruitgang te boeken op het gebied van de Wmo.
 dat is mij onbekend (graag naam en contactgegevens vermelden van de persoon die deze vraag kan
beantwoorden ………………………………………………………………………………………..)
 anders, namelijk:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
9B. Wij hebben het ondersteuningsprogramma Welzijn Nieuwe Stijl niet ingezet, omdat….…
(meerdere antwoorden mogelijk)
 we er geen voordelen in zien.
 er een (beter) alternatief is.
 we het niet nodig vinden om Welzijn Nieuwe Stijl te implementeren.
 buurtgemeenten het ondersteuningsprogramma niet hebben ingezet.
 dat is mij onbekend (graag naam en contactgegevens vermelden van de persoon die deze vraag kan
beantwoorden ………………………………………………………………………………………..)
 anders, namelijk:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
10. Zijn de resultaten met betrekking tot Welzijn Nieuwe Stijl in uw gemeente vastgelegd?
 ja, ervaringen zijn intern gedocumenteerd.
 ja, namelijk…………………………………………………………………………………………….
 nee (nog niet).

Bestuurlijke omgeving
11. De Rijksoverheid heeft taken overgeheveld naar gemeenten, waardoor gemeenten nu
verantwoordelijk zijn voor het Wmo-beleid. Heeft de Rijksoverheid volgens u momenteel nog invloed
op de beleidsvorming en beleidsuitvoering van de Wmo?
 nee (ga verder met vraag 13).
 ja (ga verder met vraag 12).
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12. Ervaart u de invloed van de Rijksoverheid als ‘druk vanuit de omgeving’ of heeft u het gevoel
‘zelf vrij keuzen te kunnen maken’. Kruis aan welke stelling het meest overeen komt met uw ervaring.
Hoe dichter het blokje bij de stelling, hoe meer u zich herkent in deze stelling.
Stelling 1:
Druk vanuit de omgeving













Stelling 2:
Mogelijkheid vrij te
kunnen kiezen

13. Zijn bovenlokale overheden (anders dan de Rijksoverheid) betrokken bij de beleidsvorming en
beleidsuitvoering van de Wmo in uw gemeente?
 nee (Dit was de laatste vraag).
 ja ( ga verder met vraag 14).
14. Ervaart u de invloed van de bovenlokale overheden op uw gemeente als ‘druk vanuit de omgeving’
of heeft u het gevoel dat u binnen uw gemeente ‘zelf vrij keuzen te kunnen maken’. Kruis aan welke
stelling het meest overeen komt met uw ervaring. Hoe dichter het blokje bij de stelling, hoe meer u
zich herkent in deze stelling.
Stelling 1:
Druk vanuit de omgeving













Stelling 2:
Mogelijkheid vrij te
kunnen kiezen

--EINDE VRAGENLIJST-Alle ingevulde gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. Wilt u zo vriendelijk zijn de
ingevulde vragenlijst zo spoedig mogelijk retour te sturen in de bijgevoegde antwoordenvelop.
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8.3. Bijlage 3: Vragenlijst maatschappelijke organisatie

Persoonlijke gegevens
Wat is uw functie:………………………………………………………………………………………...
Bij welke organisatie bent u werkzaam: ..………………………………………………………………..
Met welke gemeente werkt u samen:…………………………………………………………………….

Human Resource Management
1. Wilt u bij onderstaande stellingen het hokje aankruisen dat het best uw werkomgeving benadert?
De keuze mogelijkheden zijn

1

2

3

4

5

6

1= geheel eens; 2= vooral eens; 3= meer eens dan oneens; 4= meer oneens dan eens; 5= vooral
oneens; 6= geheel oneens.
Goede prestaties worden beloond.
De ontwikkeling van medewerkers vindt
continu plaats.
Gestelde doelen die de medewerker moet
nastreven zijn helder geformuleerd.
Medewerkers worden regelmatig gecoacht.
Medewerkers worden regelmatig beoordeeld.

geheel eens











 geheel oneens

geheel eens











 geheel oneens

geheel eens











 geheel oneens


geheel eens 













 geheel oneens
 geheel oneens

geheel eens

Samenwerken
2. Wilt u bij onderstaande uitspraken het hokje aankruisen dat het best uw situatie benadert? Alle
stellingen beginnen met ‘in ons samenwerkingsverband….’. Hiermee wordt gedoeld op de
samenwerking van uw organisatie met de gemeente, en eventueel andere maatschappelijke
organisaties 3, met betrekking tot de Wmo.
De keuze mogelijkheden zijn

1

2

3

4

5

6

1= geheel eens; 2= vooral eens; 3= meer eens dan oneens; 4= meer oneens dan eens; 5= vooral
oneens; 6= geheel oneens.

3

Organisaties op het gebied van welzijn, wonen en zorg en cliëntenorganisaties.
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In ons samenwerkingsverband…….
hebben we duidelijke werkafspraken











 geheel oneens

wij gezamenlijk bieden aan de Wmo- geheel eens 









 geheel oneens









 geheel oneens

met elkaar gemaakt

geheel eens

ben ik tevreden over de diensten die
cliënten
is meer communicatie nodig om de
diensten optimaal op elkaar af te geheel eens 
stemmen
wordt ons functioneren beperkt door

geheel eens











 geheel oneens

geheel eens











 geheel oneens

voldoende geheel eens 









 geheel oneens

gebrek aan geschikte werkruimte
is er voldoende aandacht voor de
mens in zijn totaliteit
worden de redenen om af te wijken
van

het

protocol

besproken
word

ik

door

concurrentie

geheel eens











 geheel oneens

geheel eens











 geheel oneens

geheel eens











 geheel oneens

geheel eens











 geheel oneens

geheel eens











 geheel oneens

geheel eens











 geheel oneens

geheel eens











 geheel oneens

geheel eens











 geheel oneens

geheel eens











 geheel oneens

geheel eens











 geheel oneens

is het voor de Wmo-cliënt duidelijk geheel eens 









 geheel oneens

belemmerd in de samenwerking
wordt van ieders expertise optimaal
gebruik gemaakt
zouden we beter bereikbaar voor
elkaar moeten zijn voor consultatie
draagt ons registratiesysteem bij aan
de samenwerking
vullen we elkaar aan in visie, kennis
en vaardigheden
werken we aan een door ons
gezamenlijk vastgesteld doel
hebben we door onze samenwerking
de Wmo-cliënten beter in beeld
voel ik mij geen onderdeel van het
team
is er te weinig tijd voor elkaar
beschikbaar
haken Wmo-cliënten vrijwel nooit af
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wie zijn of haar aanspreekpunt is
heb

ik alle

vertrouwen in de

deskundigheid van mijn teamleden
wordt

open

met

elkaar

gecommuniceerd

geheel eens











 geheel oneens

geheel eens











 geheel oneens

geheel eens











 geheel oneens

geheel eens











 geheel oneens

geheel eens











 geheel oneens

geheel eens











 geheel oneens

geheel eens











 geheel oneens

worden voor de gemeente en andere
organisaties

relevante

burgergegevens

vastgelegd

en

doorgegeven
worden overlegmomenten te gemakkelijk afgelast
is een betere afbakening van taken
nodig
wordt

iedereen

in

zijn

waarde

gelaten
wordt

bij

de

besluitvorming

unanimiteit nagestreefd

Welzijn Nieuwe Stijl
Na de eerste evaluatie van de Wmo door het Sociaal Cultureel Planbureau is ‘Welzijn Nieuwe Stijl’
ontwikkeld. Welzijn Nieuwe Stijl bestaat uit twee onderdelen: het gedachtegoed Welzijn Nieuwe Stijl
en het ondersteuningsprogramma Welzijn Nieuwe Stijl.
3. Wilt u aankruisen met welke onderdelen van Welzijn Nieuwe Stijl (de zogenaamde ‘bakens’) u
bekend bent zonder dit op te zoeken? (meerdere antwoorden mogelijk)
 de bakens zijn mij onbekend
 niet vrijblijvend, maar resultaatgericht

 samen sterk staan

 integraal werken

 balans van collectief en individueel

 eigen kracht van de burger

 burger staat centraal

 maatwerk leveren

 nadruk op sociale samenhang

 formeel en informeel optimaal in verhouding

 eerst denken, dan doen

 ruimte voor de professional

 direct er op af

 dialoog tussen burger en gemeente

 gericht op vraag achter de vraag
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4. Via welk kanaal heeft u voor het eerst gehoord van het bestaan van Welzijn Nieuwe Stijl?
 via een collega.
 via het Ministerie van VWS.
 via de media.
 Welzijn Nieuwe Stijl is voor mij onbekend.
 anders, namelijk.: ……………………………………………………………………………………..
5. Via welk kanaal heeft u de meest bruikbare informatie gekregen omtrent Welzijn Nieuwe Stijl?
 via een collega.
 via het Ministerie van VWS.
 via de media.
 Welzijn Nieuwe Stijl is voor mij onbekend.
 anders, namelijk:………………………………………………………………………………………
6. Is de doelstelling van Welzijn Nieuwe Stijl u duidelijk?
 ja.
 nee.
7. Op welke manier is uw organisatie aan de slag gegaan met Welzijn Nieuwe Stijl? (meerdere
antwoorden mogelijk)
 er zijn (nog) geen concrete stappen ondernomen.
 bijwonen informatiebijeenkomst georganiseerd door VNG en VWS.
 deelname aan het ondersteuningsprogramma waarbij met behulp van een externe adviseur een plan
van aanpak is opgesteld.
 de implementatie van Welzijn Nieuwe Stijl is op basis van intern initiatief vormgegeven.
 anders, nl.: …………………………………………………………………………………………….
8. Sommige organisaties nemen deel aan het ondersteuningsprogramma Welzijn Nieuwe Stijl en
andere organisaties nemen geen deel aan het programma. Neemt uw organisatie deel aan het
ondersteuningprogramma Welzijn Nieuwe Stijl vult u dan vraag 8A in. Neemt uw organisatie geen
deel aan het ondersteuningsprogramma vult u dan vraag 8B in.
8A. Wij hebben het ondersteuningsprogramma Welzijn Nieuwe Stijl ingezet, omdat………
(meerdere antwoorden mogelijk)
 organisaties in de buurt er goede ervaringen mee hebben.
 dit door hogere overheden van ons verwacht wordt.
 we verwachten tot een meer effectieve samenwerking met de gemeente te komen.
 dit het beste alternatief is om vooruitgang te boeken op het gebied van de Wmo.
 dat is mij onbekend (graag naam en contactgegevens vermelden van de persoon die deze vraag kan
beantwoorden ………………………………………………………………………………………..)
 anders, namelijk:………………………………………………………………………………………
8B. Wij hebben het ondersteuningsprogramma Welzijn Nieuwe Stijl niet ingezet, omdat….…
(meerdere antwoorden mogelijk)
 we er geen voordelen in zien.
 er een (beter) alternatief is.
 we het niet nodig vinden om Welzijn Nieuwe Stijl te implementeren.
 organisaties in de buurt het ondersteuningsprogramma niet hebben ingezet.
 dat is mij onbekend (graag naam en contactgegevens vermelden van de persoon die deze vraag kan
beantwoorden ………………………………………………………………………………………..)
 anders, namelijk:………………………………………………………………………………………
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9. Zijn de resultaten met betrekking tot Welzijn Nieuwe Stijl in uw organisatie vastgelegd?
 ja, ervaringen zijn intern gedocumenteerd.
 ja, namelijk…………………………………………………………………………………………….
 nee (nog niet).

Bestuurlijke omgeving
10. De Rijksoverheid heeft taken overgeheveld naar gemeenten, waardoor gemeenten nu
verantwoordelijk zijn voor het Wmo-beleid. Ervaart u momenteel nog invloed van de Rijksoverheid
op de beleidsvorming en beleidsuitvoering van de Wmo?
 nee (ga verder met vraag 12).
 ja.
11. Ervaart u de invloed van de Rijksoverheid als ‘druk vanuit de omgeving’ of heeft u het gevoel
‘zelf vrij keuzen te kunnen maken’. Kruis aan welke stelling het meest overeen komt met uw ervaring.
Hoe dichter het blokje bij de stelling, hoe meer u zich herkent in deze stelling.
Stelling 1:
Druk vanuit de omgeving

Stelling 2:






Mogelijkheid vrij te
kunnen kiezen
12. Zijn bovenlokale overheden (anders dan de Rijksoverheid) betrokken bij de beleidsvorming en
beleidsuitvoering van de Wmo in uw organisatie?
 nee (Dit was de laatste vraag).
 ja.
13. Ervaart u de invloed van de bovenlokale overheden op uw organisatie als ‘druk vanuit de
omgeving’ of heeft u het gevoel dat u binnen uw organisatie ‘zelf vrij keuzen te kunnen maken’. Kruis
aan welke stelling het meest overeen komt met uw ervaring. Hoe dichter het blokje bij de stelling, hoe
meer u zich herkent in deze stelling.
Stelling 1:
Druk vanuit de omgeving













Stelling 2:
Mogelijkheid vrij te
kunnen kiezen

--EINDE VRAGENLIJST-Alle ingevulde gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. Wilt u zo vriendelijk zijn de
ingevulde vragenlijst zo spoedig mogelijk retour te sturen in de bijgevoegde antwoordenvelop.
Nogmaals hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst.
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8.4. Bijlage 4: Dichotome scoring van de condities
In deze bijlage wordt toegelicht op welke manier de condities die in de waarheidstabel worden
weergegeven worden gescoord. Er wordt inzichtelijk gemaakt aan welke eisen een gemeente of
maatschappelijke organisatie moet doen om een 1 of een 0 te scoren. Achter de volledige benaming
van de condities wordt de benaming, tussen haakjes, weergegeven zoals gebruikt in de waarheidstabel.
3.1 Bekend met WNS [WNS1]
De participanten is gevraagd de bakens behorende bij WNS aan te kruisen zonder dit op te zoeken.
Voor elk goed aangekruist baken krijgt men een punt en voor elk fout aangekruist baken krijgt men
een min punt. De scores kunnen hierdoor variëren van -6 tot +8. De scores van 0 tot -6 wordt omgezet
in een 0, omdat het niet relevant is te weten hoe ver er onder nul is gescoord. Elke participant krijgt
uiteindelijk een score tussen de 0 en 8. Wanneer er meerdere medewerkers van dezelfde gemeente de
vragenlijst hebben ingevuld wordt hier het gemiddelde van genomen. In de waarheidstabel krijgt een
gemeente of maatschappelijke organisatie een 1 als de gemiddelde score gelijk is of hoger dan 6 en
een 0 als die score lager is dan 6. Tevens scoort de participant die ‘onbekend’ aankruist een 0.
3.2 Deelname aan WNS [WNS2]
Wanneer

gemeenten

en

maatschappelijke

organisaties

hebben

deelgenomen

aan

het

ondersteuningsprogramma WNS scoren zij een 1 in de waarheidstabel en wanneer zij niet hebben
deelgenomen aan het ondersteuningsprogramma scoren zij een 0.
3.3 Borgen van WNS [WNS3]
Als de resultaten van WNS zijn geborgen scoort de organisatie een 1 in de waarheidstabel en wanneer
de resultaten niet zijn geborgen scoort de organisatie een 0. De resultaten zijn geborgd wanneer een en
ander intern gedocumenteerd is of in samenwerking met andere gemeenten en/ of maatschappelijke
organisaties vastgelegd is.
3.4a Reden WNS dwingend isomorfisme [DIRWN]
Wanneer op de vraag ‘Wij hebben het ondersteuningsprogramma Welzijn Nieuwe Stijl ingezet,
omdat…..’ geantwoord wordt dat dit door hogere overheden van ons verwacht wordt, is er sprake van
dwingend isomorfisme. Wanneer dit antwoord wordt aangekruist dan wordt een 1 gescoord. Wordt er
naast dit antwoord ook nog een reden aangekruist dat wijst op het strategisch keuze perspectief of op
het mimetisch isomorfisme, dan is er geen sprake van een meerderheid voor het dwingend
isomorfisme en wordt er een 0 gescoord. In de overige gevallen wordt ook een 0 gescoord. Het scoren
van een 1 op DIRWN betekent automatisch dat er een 0 wordt gescoord op SRWNS en MIRWN.
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3.4b Reden WNS mimetisch isomorfisme [MIRWN]
Wanneer op de vraag ‘Wij hebben het ondersteuningsprogramma Welzijn Nieuwe Stijl ingezet,
omdat…..’ geantwoord wordt dat organisaties in de buurt er goede ervaringen mee hebben is er sprake
van mimetisch isomorfisme. Wanneer dit antwoord wordt aangekruist dan wordt een 1 gescoord.
Op de vraag ‘Wij hebben het ondersteuningsprogramma Welzijn Nieuwe Stijl niet ingezet,
omdat….…’ moet ‘ omdat organisaties/gemeenten in de buurt het ondersteuningsprogramma niet
hebben ingezet’ geantwoord worden om een 1 te scoren. Het aankruisen van de overige
antwoordmogelijkheden levert een 0 op. Het scoren van een 1 op MIRWN betekent automatisch dat er
een 0 wordt gescoord op SRWNS en DIRWN.
3.5 Reden WNS strategisch keuze perspectief [SRWNS]
Wanneer op de vraag ‘Wij hebben het ondersteuningsprogramma Welzijn Nieuwe Stijl ingezet,
omdat…..’ geantwoord wordt dat a) we verwachten tot een meer effectieve samenwerking met de
gemeente te komen of b) dit het beste alternatief is om vooruitgang te boeken op het gebied van de
Wmo, dan wijst dat op het strategisch keuze perspectief. Wordt alleen één van deze antwoorden
aangekruist of worden beide antwoorden aangekruist, dan wordt een 1 gescoord. Wordt er naast deze
beide antwoorden ook nog een reden aangekruist dat wijst op het isomorfisme, dan is er sprake van
een meerderheid voor het strategisch keuze perspectief en wordt alsnog een 1 gescoord.
Op de vraag ‘Wij hebben het ondersteuningsprogramma Welzijn Nieuwe Stijl niet ingezet,
omdat….…’ moet ‘we er geen voordelen in zien’ of ‘er een (beter) alternatief is’ worden beantwoord
om een 1 te scoren. Het aankruisen van de overige antwoordmogelijkheden levert een 0 op. Het scoren
van een 1 op SRWNS levert automatisch een 0 score op voor MIRWN en DIRWN.
3.6 Invloed bovenlokale overheden [BOV]
Participanten kunnen aangeven of ze invloed vanuit bovenlokale overheden ervaren of dat ze geen
invloed ervaren. Er wordt een 1 gescoord als er invloed vanuit bovenlokale overheden wordt ervaren.
En een 0 als dit niet het geval is. Bij meerdere participanten van eenzelfde gemeente gaat het om het
gemiddelde. Is er geen meerderheid omdat bijvoorbeeld 2 van de 4 wel invloed en 2 van de 4 geen
invloed ervaren, dan wordt er een 0 gescoord. De invloed van bovenaf wordt in dit geval niet breed
genoeg gedragen.
3.7 Invloed Rijksdiensten [RIJK]
Er wordt een 1 gescoord als er invloed vanuit het Rijk wordt ervaren. En een 0 als dit niet het geval is.
Bij meerdere medewerkers van eenzelfde gemeente gaat het om het gemiddelde. Is er geen
meerderheid dan wordt er een 0 gescoord. De invloed van bovenaf wordt in dit geval niet breed
genoeg gedragen.
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3.8 Unanieme besluitvorming [UBES]
Participanten kunnen op een 6 puntsschaal aangeven of ze vinden dat er bij de besluitvorming
unanimiteit wordt nagestreefd. Er wordt een 1 gescoord in de waarheidstabel als er gemiddeld een 2 of
lager op de 6 puntsschaal wordt aangekruist. Er wordt een 0 gescoord als er (gemiddeld) een 3 tot en
met 6 wordt aangekruist.
3.9 Bevolkingsdichtheid [BEV]
De bevolkingsdichtheid wordt uitgedrukt in het aantal inwoners per vierkante kilometer land op 1
januari 2011. De gemiddelde bevolkingsdichtheid is 933,67. Gemeenten die boven het gemiddelde
scoren krijgen een 1 en de gemeenten die onder 933,67 scoren krijgen een 0.
Gemeente

Bevolkingsdichtheid

Dichotome score

Apeldoorn

460

0

Arnhem

1511

1

Gemeente X

156

0

Overbetuwe

420

0

Rheden

538

0

Tiel

1276

1

Westervoort

2174

1

Bron: CBS; Demografische kerncijfers per gemeente (2011)

3.10 Oppervlakte [OPP]
De oppervlakte wordt weergegeven in het aantal vierkante kilometers territoir van gemeenten op 1
januari 2011. De oppervlakte is inclusief het gemeentelijk ingedeelde buitenwater. De gemiddelde
oppervlakte van de 7 gemeenten is 128.67. Echter, het blijkt dat de oppervlakte van Apeldoorn als
outlier bestempeld kan worden wanneer een boxplot gemaakt wordt. Daarom is er voor gekozen om de
mediaan te nemen om een meer representatief beeld te geven van de onderlinge verschillen. De
mediaan is 101,54. Gemeenten waarvan de oppervlakte groter is dan 101,54 scoren een 1 en
gemeenten waar de oppervlakte kleiner of gelijk is aan 101,54 scoren een 0.
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Gemeente

Oppervlakte in km²

Dichotome score

Apeldoorn

341,15

1

Arnhem

101,54

0

Gemeente X

215,94

1

Overbetuwe

115,08

1

Rheden

84,35

0

Tiel

34,81

0

Westervoort

7,84

0

Bron: CBS; Demografische kerncijfers per gemeente (2011)

3.11 Centrumgemeente [CGEM]
Bij het eerste contact met de gemeenten is gevraagd of ze een centrumgemeente zijn. Gemeenten die
dit bevestigden scoren een 1 in de waarheidstabel en de overige gemeenten scoren een 0.
3.12 Kleur B&W [BWLI; BWCO; BWSO]
De kleur van het college van burgemeester en wethouders wordt gescoord aan de hand van de regime
indeling van Esping-Andersen (2006). Tot het liberale regime behoren VVD, D66 en PVV. Onder het
corporatistische regime vallen CDA, CU en SGP. Tot slot behoren PvdA, SP en GroenLinks tot het
sociaaldemocratische regime. De leden van B&W worden in een van de groepen ingedeeld. Wanneer
zich een meerderheid voordoet, scoort die kleur een 1 en de andere 2 een 0. Als er geen meerderheid is
wordt op alle drie de kleuren een 0 gescoord. Lokale partijen en de Partij voor de Dieren zijn niet
onder te verdelen in dit schema en worden buiten het onderzoek geplaatst. Wel moeten 70% van alle
leden van B&W in te delen zijn in een van de drie kleuren, anders scoren ze bij gebrek aan een
meerderheid driemaal een 0 in de waarheidstabel.
Gemeente

Liberaal

Conservatief

Sociaal-

Lokale

democratisch

partij(en)

Score 1 op…

Apeldoorn

1

3

2

1

BWCO

Arnhem

4

0

3

0

BWLI

Gemeente X

2

1

2

0

Geen meerderheid

Overbetuwe

3

0

1

1

BWLI

Rheden

4

1

1

0

BWLI

Tiel

3

1

1

0

BWLI

Westervoort

1

2

1

0

BWCO
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3.13 Kleur gemeenteraad [GRLI; GRCO; GRSO]
De kleur van de gemeenteraad wordt op dezelfde manier ingedeeld als de kleur van B&W (zie
hiervoor .12). Ook hier moet minimaal 70% van de zetels in te delen zijn in een van de drie regimes én
moet er sprake zijn van een meerderheid. Bij Tiel kunnen wel meer dan 70% van de zetels ingedeeld
worden, maar is er geen meerderheid. Hierdoor krijgen zowel GRLI, GRCO en GRSO een 0 score.
Gemeente

Liberaal

Conservatief

Sociaal-

Lokale

democratisch

partij(en)

Score 1 op…

Apeldoorn

10

11

8

9

GRCO*

Arnhem

10

3

19

7

GRSO

Gemeente X

8

4

7

4

GRLI

Overbetuwe

10

8

6

5

GRLI

Rheden

9

5

10

3

GRSO

Tiel

9

4

9

5

Geen meerderheid

Westervoort

5

5

7

0

GRSO

* Er is een zetel voor de Partij voor de Dieren, deze zetel is niet zichtbaar in deze verdeling.

3.14 Aantal fracties [FRAC]
Het aantal fracties dat in de gemeenteraad zetelt is in onderstaande tabel weergegeven. Het gemiddelde
aantal fracties is 8,4. Scoort een gemeente hoger dan dit gemiddelde dan krijgt zij een 1 en scoort de
gemeente lager dan 8,4 dan krijgt zij een 0.
Gemeente

Aantal fracties in de Dichotome score
gemeenteraad

Apeldoorn

12

1

Arnhem

12

1

Gemeente X

6

0

Overbetuwe

7

0

Rheden

9

1

Tiel

8

0

Westervoort

5

0

Bron: www.apeldoorn.nl, www.arnhem.nl, www.overbetuwe.nl, www.rheden.nl, www.tiel.nl, www.westervoort.nl (2012).

3.15 Samenwerken [SAM]
De gemiddelde totaalscore wordt berekend door alle scores van de gemeenten en maatschappelijke
organisaties bij elkaar op te tellen en te delen door het aantal ingevulde vragenlijsten. Wanneer een
gemeente of maatschappelijke organisatie boven dit gemiddelde scoort komt er een 0 in de
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waarheidstabel, scoort men onder het gemiddelde dan komt er een 1 in de waarheidstabel. Hoe hoger
de score op samenwerken, hoe minder goed deze samenwerking is beoordeeld.
De drie factoren worden getest op interne consistentie om te bepalen of alle gestelde items inderdaad
meegewogen kunnen worden. Dit gebeurt door gebruik van Cronbach’s alpha. Boven 0.60 worden alle
items meegewogen, anders wordt het item eruit gehaald en niet meegenomen in de berekening van de
totaalscore.
Gemeente /

Score op

Dichotome

Dichotome

Dichotome

Maatschappelijke

samenwerken (*

score

score

score

organisatie [MO]

sprake van

waarheidstabel 1 waarheidstabel 2 waarheidstabel 3

missing values)

(gem.=2.87)

(gem.=3.14)

(gem.=2.81)

Gemeente 1

3,10

0

1

Gemeente 2

2,35

1

1

Gemeente 3

2.95

0

1

Gemeente 4

3.87

0

0

Gemeente 5

2,81

1

1

Gemeente 6

3,61

0

0

Gemeente 7

3.32

0

0

MO 1a

1,87

1

1

MO 1b

2,91

0

0

MO 1c

3,05*

0

0

MO 1d

2,22

1

1

MO 2a

2,57

1

1

MO 2b

2,43

1

1

MO 2c

3,74

0

0

MO 2d

2,70

1

1

MO 3a

2,13

1

1

MO 3b

3,00

0

0

MO 3d

3,68*

0

0

MO 4b

2.63

1

1

MO 4c1

3.04

0

0

MO 4c2

3.13

0

0

MO 4d

2.61

1

1

MO 5a

3,43

0

0

MO 5b1

3.70

0

0

MO 5b2

1.95*

1

1
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MO 5c

2.57

1

1

MO 5d

2.86*

1

0

MO 6a

2.79

1

1

MO 6c

2.17

1

1

MO 6d

3.08

0

0

MO 7b

3.09*

0

0

MO 7c1

3.04

0

0

MO 7c2

2.48

1

1

MO 7d

3.00*

0

0
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8.5. Bijlage 5: Cronbach’s alpha

Cronbach’s alpha voor de factor effectiviteit van het samenwerkingsverband:
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of
Items

.824

7

Cronbach’s alpha voor de factor proces van het samenwerkingsverband:
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of
Items

.696

7

Cronbach’s alpha voor de factor kenmerken van het samenwerkingsverband:
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of
Items

.739

9

Cronbach’s alpha voor de drie schalen samen:
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
.897

N of
Items
23
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8.6. Bijlage 6: Analyse van waarheidstabel 1
In deze bijlage wordt de analyse van waarheidstabel 1 systematisch weergegeven. De conditie
DIRWN (dwingend isomorfisme als reden voor het al dan niet inzetten van WNS) wordt door geen
enkele gemeente of maatschappelijke organisatie gescoord. DIRWN heeft geen toegevoegde waarde
bij eventuele patronen en komt dan ook niet in de analyse voor.
De verkorte benaming van de condities wordt met kleine letters weergegeven wanneer er op
de betreffende conditie een nul is gescoord. De verkorte benaming wordt met hoofdletters
weergegeven wanneer er een één is gescoord op de conditie. Ter illustratie: WNS2 · wns3 · RIJK
betekent dat het ondersteuningsprogramma WNS is ingezet [WNS2], de resultaten van WNS (nog)
niet geborgen zijn [WNS3] en dat er tegelijkertijd invloed van het Rijk wordt ervaren [RIJK].
Patronen voor een goede samenwerking
De combinaties die tot een goede samenwerking leiden zijn:
1

wns1 · WNS2 · WNS3 · mirwn · SRWNS · bov · RIJK · UBES

2

wns1 · WNS2 · WNS3 · mirwn · SRWNS · bov · RIJK · ubes

3

wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · srwns · bov · rijk · ubes

4

wns1 · WNS2 · WNS3 · mirwn · SRWNS · BOV · RIJK · UBES

5

wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · srwns · bov · rijk · UBES

6

wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · srwns · BOV · RIJK · UBES

7

wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · srwns · bov · RIJK · UBES

8

wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · srwns · BOV · rijk · UBES

9

wns1 · wns2 · wns3 · MIRWN · srwns · BOV · RIJK · UBES

10

wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · srwns · bov · RIJK · ubes

11

WNS1 · WNS2 · WNS3 · mirwn · SRWNS · BOV · RIJK · ubes

12

wns1 · wns2 · WNS3 · mirwn · SRWNS · bov · RIJK · UBES

13

wns1 · wns2 · WNS3 · mirwn · SRWNS · BOV · rijk · UBES

De combinaties die tot een goede samenwerking leiden waarbij 2 rijen gecombineerd zijn met het
verwijderen van 1 conditie:
1+2

wns1 · WNS2 · WNS3 · mirwn · SRWNS · bov · RIJK

(14)

1+4

wns1 · WNS2 · WNS3 · mirwn · SRWNS · RIJK · UBES

(15)

1+13

wns1 · WNS3 · mirwn · SRWNS · bov · RIJK · UBES

(16)

3+5

wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · srwns · bov · rijk

(17)

3+10

wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · srwns · bov · ubes

(18)
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5+7

wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · srwns · bov · UBES

(19)

5+8

wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · srwns · rijk · UBES

(20)

6+7

wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · srwns · RIJK · UBES

(21)

6+8

wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · srwns · BOV · UBES

(22)

6+9

wns1 · wns2 · wns3 · srwns · BOV · RIJK · UBES

(23)

7+10

wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · srwns · bov · RIJK

(24)

De combinaties die tot een goede samenwerking leiden waarbij de nieuw geconstrueerde rijen, 14 tot
en met 24, met elkaar vergeleken zijn:
18+19 wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · srwns · bov

(25)

20+21 wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · srwns · UBES

(26)

19+22 wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · srwns · UBES

(27)

De combinaties die tot een goede samenwerking leiden waarbij rijen gecombineerd zijn terwijl er 2 of
meerdere condities verwijderd zijn:
14+15

wns1 · WNS2 · WNS3 · mirwn · SRWNS · RIJK

(28)

14+16

wns1 · WNS3 · mirwn · SRWNS · bov · RIJK

(29)

15+16

wns1 · WNS3 · mirwn · SRWNS · RIJK · UBES

(30)

19+20

wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · srwns · UBES

(31)

21+23

wns1 · wns2 · wns3 · srwns · RIJK · UBES

(32)

28+29+30

wns1 · WNS3 · mirwn · SRWNS · RIJK

(33)

25+31

wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · srwns

(34)

De patronen 17 tot en met 28 en 31 tot en met 34 leiden niet alleen tot een goede samenwerking, maar
ook tot minder goede samenwerking. De patronen 14 tot en met 16, omgezet in de patronen 29 en 30,
voorspellen wel alleen een goede samenwerking. De combinaties uit de patronen 29 en 30 hoeven niet
allen samen voor te komen om een goede samenwerking te voorspellen. Voor patroon 29 is de
combinatie van wns1 · WNS3 · bov al voldoende en voor patroon 30 is de combinatie van WNS3 ·
SRWNS · UBES al voldoende.
Patronen voor een minder goede samenwerking
De combinaties die tot een minder goede samenwerking leiden zijn:
1

wns1 · WNS2 · wns3 · mirwn · SRWNS · BOV · RIJK · UBES

2

wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · srwns · bov · RIJK · UBES

3

wns1 · WNS2 · wns3 · mirwn · SRWNS · bov · RIJK · ubes

4

wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · SRWNS · BOV · RIJK · ubes
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5

wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · SRWNS · bov · RIJK · ubes

6

wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · srwns · bov · rijk · UBES

7

wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · srwns · bov · rijk · ubes

8

wns1 · WNS2 · wns3 · mirwn · SRWNS · BOV · rijk · ubes

9

wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · srwns · BOV · rijk · UBES

10

WNS1 · WNS2 · WNS3 · MIRWN · srwns · bov · RIJK · ubes

11

wns 1 · WNS2 · WNS3 · mirwn · SRWNS · BOV · RIJK · ubes

12

wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · srwns · BOV · RIJK · UBES

13

wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · SRWNS · bov · RIJK · UBES

14

WNS1 · WNS2 · wns3 · mirwn · SRWNS · bov · RIJK · ubes

15

wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · srwns · BOV · RIJK · ubes

De combinaties die tot een minder goede samenwerking leiden waarbij 2 rijen gecombineerd zijn met
het verwijderen van 1 conditie:
2+12

wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · srwns · RIJK · UBES

(16)

2+6

wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · srwns · bov · UBES

(17)

2+13

wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · bov · RIJK · UBES

(18)

3+5

wns1 · wns3 · mirwn · SRWNS · bov · RIJK · ubes

(19)

3+14

WNS2 · wns3 · mirwn · SRWNS · bov · RIJK · ubes

(20)

4+5

wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · SRWNS · RIJK · ubes

(21)

4+15

wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · BOV · RIJK · ubes

(22)

5+13

wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · SRWNS · bov · RIJK

(23)

6+7

wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · srwns · bov · rijk

(24)

6+9

wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · srwns · rijk · UBES

(25)

9+12

wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · srwns · BOV · UBES

(26)

12+15 wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · srwns · BOV · RIJK

(27)

De combinaties die tot een minder goede samenwerking leiden waarbij de nieuw geconstrueerde rijen,
16 tot en met 26, met elkaar vergeleken zijn:
16+24 wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · srwns · UBES

(28)

17+25 wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · srwns · UBES

(29)

De combinaties die tot een minder goede samenwerking leiden waarbij rijen gecombineerd zijn terwijl
er 2 of meerdere condities verwijderd zijn:
16+17+26

wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · srwns · UBES

(30)

16+18

wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · RIJK · UBES

(31)

19+20+23

wns3 · SRWNS · bov · RIJK

(32)
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3+8+14

WNS2 · wns3 · mirwn · SRWNS · ubes

(33)

5+8+32

wns3 · SRWNS

(34)

8+22

wns1 · wns3 · mirwn · BOV · ubes

(35)

De patronen 16 tot en met 18 en 24 tot en met 31 leiden niet alleen tot een minder goede
samenwerking, maar ook tot een goede samenwerking. De patronen 19 tot en met 23, omgezet in de
patronen 32 tot en met 35, voorspellen wel alleen een minder goede samenwerking. De combinatie van
wns3 · SRWNS en de combinatie wns1 · BOV · ubes zijn voldoende om een minder goede
samenwerking te voorspellen.
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8.7. Bijlage 7: Analyse van waarheidstabel 2
In deze bijlage wordt de analyse van waarheidstabel 2, waarin alleen de gemeenten zijn opgenomen,
weergegeven. De condities WNS1, MIRWN, DIRWN en BWSO worden door geen enkele gemeente
gescoord. De conditie RIJK wordt daarentegen door alle gemeenten gescoord. Doordat deze 5
condities voor alle gemeenten gelijk zijn, worden ze buiten de analyse gehouden; ze dragen niet bij
aan een eventueel patroon.
Patronen voor een goede samenwerking
De combinaties die tot een goede samenwerking leiden zijn:
1

WNS2 · wns3 · SRWNS · BOV · UBES · bev · OPP · cgem · BWLI · bwco · GRLI · grco ·
grso · frac

2

WNS2 · WNS3 · SRWNS · bov · UBES · BEV · opp · cgem · bwli · BWCO · grli · grco ·
GRSO · frac

3

wns2 · wns3 · srwns · bov · UBES · bev · opp · cgem · BWLI · bwco · grli · grco · GRSO ·
FRAC

4

WNS2 · WNS3 · SRWNS · bov · ubes · bev · OPP · CGEM · bwli · BWCO · grli · GRCO ·
grso · FRAC

Overeenkomsten tussen deze rijen zijn als volgt weer te geven:
1+2

WNS2 · SRWNS · UBES · cgem · grco · frac

(5)

1+3

wns3 · UBES · bev · cgem · BWLI · bwco · grco

(6)

1+4

WNS2 · SRWNS · bev · OPP · grso

(7)

2+3

bov · UBES · opp · cgem · grli · grco · GRSO

(8)

2+4

WNS2 · WNS3 · SRWNS · bov · bwli · BWCO · grli

(9)

3+4

bov · bev · grli · FRAC

(10)

5+6+8 UBES · cgem · grco

(11)

5+7+9 WNS2 · SRWNS

(12)

8+10

(13)

bov · grli

De patronen 12 en 13 komen ook bij minder goede samenwerking voor. De patronen 5 tot en met 11
kunnen verkort worden tot combinaties van condities die voor gemeenten tot goede samenwerking
leiden:
- UBES
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- WNS2 · WNS3
- BWLI · bev
Patronen voor een minder goede samenwerking
De combinaties die tot een minder goede samenwerking leiden zijn:
1

WNS2 · wns3 · SRWNS · bov · ubes · BEV · opp · CGEM · BWLI · bwco · grli · grco ·
GRSO · FRAC

2

wns2 · wns3 · SRWNS · BOV · ubes · BEV · opp · cgem · BWLI · bwco · grli · grco · grso ·
frac

3

wns2 · wns3 · SRWNS · bov · ubes · bev · OPP · cgem · bwli · bwco · GRLI · grco · grso ·
frac

Overeenkomsten tussen deze rijen zijn als volgt weer te geven:
1+2

wns3 · SRWNS · ubes · BEV · opp · BWLI · bwco · grli · grco

(4)

1+3

wns3 · SRWNS · bov · ubes · bwco · grco

(5)

2+3

wns2 · wns3 · SRWNS · ubes · cgem · bwco · grco · grso · frac

(6)

4+5+6 wns3 · SRWNS · ubes · bwco · grco

(7)

Uit deze patronen kunnen 2 patronen gefilterd worden die voor gemeenten minder goede
samenwerking opleveren:
- wns3 · ubes
- BEV · BWLI
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8.8. Bijlage 8: Analyse van waarheidstabel 3
In deze bijlage wordt de analyse van waarheidstabel 3, waarin alleen de maatschappelijke
organisaties zijn opgenomen, weergegeven. De conditie DIRWN wordt door geen enkele
maatschappelijke organisatie gescoord en wordt dan ook niet in de analyse meegenomen.
Patronen voor een goede samenwerking
De combinaties die tot een goede samenwerking leiden zijn:
1

wns1 · WNS2 · WNS3 · mirwn · SRWNS · bov · RIJK · ubes

2

wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · srwns · bov · rijk · ubes

3

wns1 · WNS2 · WNS3 · mirwn · SRWNS · BOV · RIJK · UBES

4

wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · srwns · bov · rijk · UBES

5

wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · srwns · BOV · RIJK · UBES

6

wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · srwns · bov · RIJK · UBES

7

wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · srwns · BOV · rijk · UBES

8

wns1 · wns2 · wns3 · MIRWN · srwns · BOV · RIJK · UBES

9

wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · srwns · bov · RIJK · ubes

10

WNS1 · WNS2 · WNS3 · mirwn · SRWNS · BOV · RIJK · ubes

11

wns1 · wns2 · WNS3 · mirwn · SRWNS · bov · RIJK · UBES

12

wns1 · wns2 · WNS3 · mirwn · SRWNS · BOV · rijk · UBES

De combinaties die tot een goede samenwerking leiden waarbij 2 rijen gecombineerd zijn met het
verwijderen van 1 conditie:
2+4

wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · srwns · bov · rijk

(13)

2+9

wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · srwns · bov · ubes

(14)

4+6

wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · srwns · bov · UBES

(15)

4+7

wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · srwns · rijk · UBES

(16)

5+6

wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · srwns · RIJK · UBES

(17)

5+7

wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · srwns · BOV · UBES

(18)

5+8

wns1 · wns2 · wns3 · srwns · BOV · RIJK · UBES

(19)

6+9

wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · srwns · bov · RIJK

(20)

13+20 wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · srwns · bov

(21)

14+15 wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · srwns · bov

(22)

16+17 wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · srwns · UBES

(23)
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De combinaties die tot een goede samenwerking leiden waarbij rijen gecombineerd zijn terwijl er 2 of
meerdere condities verwijderd zijn:
1+3

wns1 · WNS2 · WNS3 · mirwn · SRWNS · RIJK

(24)

17+19

wns1 · wns2 · wns3 · srwns · RIJK · UBES

(25)

3+10+12

WNS3 · SRWNS · BOV

(26)

3+11

WNS3 · SRWNS · UBES

(27)

De patronen 13 tot en met 26 komen ook bij minder goede samenwerking voor. Alleen patroon 27
duidt op een goede samenwerking. Voor maatschappelijke organisaties betekent dit dat het borgen van
de resultaten van WNS in combinatie met de keuze voor het al dan niet inzetten van WNS gebaseerd
op het strategisch keuze perspectief én het ervaren van unanieme besluitvorming tot een goede
samenwerking leidt.
Patronen voor een minder goede samenwerking
De combinaties die tot een minder goede samenwerking leiden zijn:
1

wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · srwns · bov · rijk · UBES

2

wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · srwns · bov · rijk · ubes

3

wns1 · WNS2 · wns3 · mirwn · SRWNS · BOV · rijk · ubes

4

wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · srwns · BOV · rijk · UBES

5

WNS1 · WNS2 · WNS3 · MIRWN · srwns · bov · RIJK · ubes

6

wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · SRWNS · BOV · RIJK · ubes

7

wns1 · WNS2 · WNS3 · mirwn · SRWNS · BOV · RIJK · ubes

8

wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · SRWNS · bov · RIJK · ubes

9

wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · srwns · bov · RIJK · UBES

10

wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · srwns · BOV · RIJK · UBES

11

wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · SRWNS · bov · RIJK · UBES

12

WNS1 · WNS2 · wns3 · mirwn · SRWNS · bov · RIJK · ubes

13

wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · srwns · BOV · RIJK · ubes

De combinaties die tot een minder goede samenwerking leiden waarbij 2 rijen gecombineerd zijn met
het verwijderen van 1 conditie:
1+2

wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · srwns · bov · rijk

(14)

1+4

wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · srwns · rijk · UBES

(15)

1+9

wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · srwns · bov · UBES

(16)

4+10

wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · srwns · BOV · UBES

(17)
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6+8

wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · SRWNS · RIJK · ubes

(18)

6+13

wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · BOV · RIJK · ubes

(19)

8+11

wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · SRWNS · bov · RIJK

(20)

9+10

wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · srwns · RIJK · UBES

(21)

9+11

wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · bov · RIJK · UBES

(22)

10+13 wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · srwns · BOV · RIJK

(23)

15+21 wns1 · wns2 · wns3 · mirwn · srwns · UBES

(24)

18+20 wns3 · SRWNS

(25)

De patronen 14-17, 19 en 21 tot en met 24 komen ook bij goede samenwerking voor. De patronen 18
en 20 kunnen herschreven worden tot patroon 25: wns3 · SRWNS. De keuze voor al dan niet
deelnemen aan WNS gebaseerd op het strategisch keuze perspectief zonder dat de resultaten van WNS
worden geborgen duidt voor maatschappelijke organisaties op een minder goede samenwerking.
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