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Hoofdstuk 1: inleiding
Burgerparticipatie: de betrokkenheid van burgers bij het beleidsproces en de organisatie van
publieke diensten is een thema dat de laatste tijd sterk in de schijnwerpers staat. Bijna alle
belangrijke adviesraden hebben zich recentelijk over het onderwerp gebogen (WRR, 2012; ROB,
2012; SCP, 2013) en termen als “sociale innovatie”, “eigen kracht” en “co-creatie” zijn momenteel de
buzzwords in de ambtelijke retoriek. Het inspirerende idee van de Big Society wordt omarmd door de
Britse premier Cameron en zijn regering en ook in Nederland wordt er vaak naar verwezen in het
pleidooi voor meer maatschappelijke betrokkenheid en eigen verantwoordelijkheid van de burger.
Het is duidelijk dat dit thema een zeker momentum heeft op het moment van schrijven. Hoe is dat
zo gekomen? En op welke manier kan een wetenschappelijke studie binnen de huidige stand van
zaken van toegevoegde waarde zijn?
De deelname van de burger aan het beleidsproces en de organisatie van publieke diensten, is één
van de meest recente innovaties met betrekking tot het bekende governance vraagstuk. Een korte
terugblik op de ontwikkelingen binnen de Nederlandse maatschappij vanaf om en nabij 1945, laat
zien hoe de staat zich constant probeert aan te passen aan een veranderende samenleving. In de
loop van deze korte geschiedenis wordt de overheid gedwongen zich af te blijven vragen welke
sturingsmogelijkheden zij nog heeft binnen een steeds verder gefragmenteerd beleidslandschap. En
hoe kan zij aansluiting vinden op een steeds complexere en moeilijker te duiden samenleving?
De nu volgende uiteenzetting van deze korte geschiedenis is weliswaar ietwat karikaturaal, maar
volstaat met de ambitie om de lezer op laagdrempelige wijze in te leiden in de governance dilemma’s
van sturing en aansluiting binnen een veranderende maatschappij. Een zeker basaal gevoel voor deze
dilemma’s is van belang om het pleidooi voor burgerparticipatie binnen de huidige tijdsgeest te
begrijpen.
Na de Tweede Wereldoorlog neemt de Nederlandse verzorgingsstaat een vlucht. De uitvoering van
verzorgingsstaatarrangementen verloopt via de dan nog strak gescheiden zuilen en de verzuilde
maatschappelijke organisaties (ROB, 2012, p. 24; Michels, 2006, pp. 327 – 328). Ook vinden de
wensen van het volk via de zuilen makkelijk hun weg naar boven, waar de politieke elite ze
samenbrengt en vertaalt naar beleid (ROB, 2012, pp. 24 – 25). Deze hiërarchische vorm van sturing
sluit goed aan bij de manier waarop de samenleving op dat moment georganiseerd is.
Maar de samenleving verandert en de schotten tussen de zuilen brokkelen langzaam af. Verzuilde
organisaties verliezen geleidelijk de binding met hun achterban, waardoor zij een steeds minder
legitieme gesprekspartner vormen voor de overheid (ROB, 2012, pp. 24 - 25). De eerst zo strak
georganiseerde samenleving begint steeds meer te individualiseren. Daardoor wordt de sociale
werkelijkheid voor de beleidsmaker ondoorzichtig en dus minder beheersbaar (Van der Veen, 2004,
pp. 68-69). In een poging de uitvoering van publieke taken te stroomlijnen met deze nieuwe
maatschappelijke orde, wordt de oplossing bij de markt gezocht. In een gedifferentieerde
samenleving kunnen publieke voorzieningen door marktwerking vaak op een efficiëntere en
goedkopere manier worden aangeboden (ROB, 2012, p. 25). Publieke diensten worden op afstand
van de overheid geplaatst en met de opkomst van het New Public Management in de jaren ’80 gaan
overheden bedrijfsmatig te werk en worden burgers “klanten” (Pollitt, 2000, p. 183).
Echter, er is veel kritiek op de markt die (vooral in moreel opzicht) niet voldoende recht doet aan het
publieke karakter van de diensten die zij voort moet brengen. De afgelopen 20 jaar is daarom de
opkomst van een nieuw, hybride type sturing waar te nemen. Niet de hiërarchie of de markt staat
centraal, maar er wordt gebruik gemaakt van netwerken bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid.
Edelenbos (2005, p. 111) spreekt van “interactieve governance”: een manier van beleidsvoering
waarbij overheid, maatschappelijke organisaties, marktpartijen en burgers worden betrokken.
Tot op heden voltrekt zich deze vorm van governance voornamelijk binnen interorganisationele
netwerken van politieke, maatschappelijke en private organisaties (Peters en Pierre, 1998, p. 231; p.
225). Zoals gezegd begint het idee van de burger als gelijkwaardige partner in dergelijke netwerken
pas sinds kort aan momentum te winnen.
3

Dat momentum wordt enerzijds ingegeven door de burger zelf, die steeds slimmer, kundiger en
mondiger wordt. Deze mondige burger wil meer directe invloed, zonder tussenkomst van
bestuurders op het maatschappelijk middenveld. Ook is hij (mede door toedoen van het internet) in
staat om (tijdelijke) netwerken te vormen met een behoorlijke reikwijdte, rondom de
maatschappelijke thema’s ten aanzien waarvan hij zijn stem wil laten gelden (WRR, 2012, p. 146147). Anderzijds komt het momentum voort uit de enorme bezuinigingsopdracht waar de
Nederlandse overheid op het moment van schrijven mee te kampen heeft. Veel publieke diensten
staan onder druk en de oplossing wordt steeds vaker gezocht in het overdragen van
verantwoordelijkheid aan de samenleving (ROB, 2012, p. 10; WRR, 2012, p. 109).
Burgerparticipatie is dus één van de manieren waarop de overheid binnen de huidige context
probeert sturing te geven aan en aansluiting te vinden op de maatschappij. Echter, het verschijnsel
is niet eenduidig en kent vele verschillende vormen: van participatietrajecten waarbij het initiatief
en de regie bij de overheid liggen, tot burgerinitiatieven waarbij de overheid een faciliterende rol
kiest en het initiatief van elders komt (ROB, 2012, pp. 67-68).
Een rode draad in de literatuur met betrekking tot deze verschillende vormen van burgerparticipatie,
is de noodzaak voor de overheid om “los te laten”. Daarmee doelt men op de steeds bescheidener
rol van de overheid, die van oudsher gewend is om te controleren, reguleren en de regie te voeren.
In deze studie is daarom gekozen voor een nadruk op die vorm van burgerparticipatie waarbij het
maximale van de overheid wordt gevraagd met betrekking tot haar nieuwe, bescheiden houding.
Burgerinitiatieven komen vanuit de burger zelf en worden door Bakker, Denters, Oude Vrielink en
Klok (2012, p. 397) gedefinieerd als het “collectief handelen, gericht op het tot stand brengen van
publieke goederen of diensten (bijvoorbeeld met betrekking tot de leefbaarheid en veiligheid) in
straat, buurt of stad, waarbij de burgers zelf beslissen over de doelen en middelen van hun project
en waarbij de lokale autoriteiten een ondersteunende of faciliterende rol hebben”. Op welke manier
kan een wetenschappelijke studie naar burgerinitiatieven van toegevoegde waarde zijn?
Zowel op landelijk als op lokaal niveau wordt al gretig beleid gemaakt op de ideeën van burgerkracht
en zelfredzaamheid ten aanzien van publieke taken en diensten. Het sterke (soms aan het naïeve
grenzende) optimisme bij ambtenaren is telkens duidelijk voelbaar wanneer men één van de vele
meet-ups, congressen of lezingen aangaande dit thema bezoekt. Het optimisme werkt aanstekelijk
en menig bezoeker verlaat de zaal met het “hier moeten wij ook iets mee” - gevoel.
Een studie gericht op de succescondities van burgerinitiatieven is dan ook relevant in deze periode,
die zich nog enigszins kenmerkt door uitproberen, vallen en opstaan. De vraag die in dit werk
centraal staat luidt dan ook: wat zijn die succescondities van burgerinitiatieven? Hiermee wordt als
doel gesteld een bijdrage te leveren aan de bestaande kennis ten aanzien van de succesfactoren van
burgerinitiatieven, waaruit burgers, beleidsmakers en bestuurders kunnen putten om de overdracht
van taken naar de samenleving in goede banen te leiden.
In hoofdstuk 2 wordt eerst de huidige literatuur ten aanzien van deze succescondities samengevat.
Deze beperkt zich voornamelijk tot een theorie over de houding die de overheid dient aan te nemen
met oog op een goed resultaat: bescheiden, faciliterend en flexibel. Vervolgens wordt een tweede
theoretische lens geïntroduceerd, die nog niet in deze hoedanigheid is toegepast binnen het
onderzoek naar de succescondities van burgerinitiatieven: de sociale netwerktheorie.
Deze is gebaseerd op het idee dat de structurele eigenschappen van een sociaal netwerk van invloed
zijn op de prestaties van dat netwerk. Sommige netwerken presteren beter dan anderen, door de
manier waarop ze gestructureerd zijn. De potentiële relevantie van deze theorie in de huidige
context komt voort uit het feit dat zich ook rond een burgerinitiatief een netwerk organiseert van
burgers, ambtenaren en bestuurders. Het succes van dat initiatief hangt dan onder andere af van de
structurele eigenschappen van het sociale netwerk eromheen.
In hoofdstuk 3 worden twee casussen geïntroduceerd, waarvan de eerste een succesvol
burgerinitiatief betreft en de tweede een niet-succesvol burgerinitiatief. Beide initiatieven zijn
vrijwel identiek van aard en hebben zich binnen dezelfde gemeente voltrokken. Het optreden van
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gemeente ten opzichte van de casussen past keurig binnen de kaders van de bescheiden overheid.
Daarmee kan worden geconcludeerd dat de bescheiden overheid als succesconditie weliswaar nodig
is, maar niet voldoende: één initiatief is immers niet geslaagd.
De bruikbaarheid van de sociale netwerktheorie binnen de huidige context wordt getracht
aannemelijk gemaakt te worden door te onderzoeken of het succes, dan wel niet-succes van de
geselecteerde casussen (deels) kan worden verklaard aan de hand van deze theorie. Daarbij zijn de
methoden en technieken van de congruentie analyse leidend. Dat wil zeggen, er wordt een aantal
verwachtingen geformuleerd ten aanzien van de structurele eigenschappen van de netwerken rond
beide initiatieven, die vervolgens aan de praktijk worden getoetst. Ten eerste wordt verwacht dat er
specifieke “productieve” netwerkeigenschappen zullen worden aangetroffen bij het succesvolle
initiatief en “remmende” eigenschappen bij het niet-succesvolle initiatief. Ten tweede wordt
verwacht dat deze eigenschappen een aantoonbare constructieve, dan wel remmende werking
hebben gehad op de mate van succes van beide initiatieven.
In hoofdstuk 4 worden de bevindingen gepresenteerd. Hieruit blijkt dat beide netwerken qua
structurele eigenschappen in hoge mate voldoen aan de verwachtingen die uit de theorie zijn
gedistilleerd. Tevens kan over het algemeen worden aangetoond op welke manier de waargenomen
eigenschappen hebben bijgedragen aan het succes dan wel het niet-succes van de initiatieven.
Behalve de bevestiging van de geformuleerde verwachtingen, brengen de data nog een belangrijke
succesconditie aan het licht. De samenstelling en de aard van de wijk waarin de burgerinitiatieven
zich hebben voltrokken, blijken ook een belangrijke bijdrage te hebben geleverd aan het succes dan
wel niet-succes van de initiatieven.

***
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Hoofdstuk 2: Theoretisch kader
Deze studie richt zich om bovengenoemde redenen op de succescondities voor burgerinitiatieven.
De wetenschappelijke literatuur biedt vrij weinig verschillende invalshoeken ten aanzien van dit
punt, zeker waar het gaat om situaties waarin het initiatief tot participatie bij de burger ligt in plaats
van bij de overheid. Er komt slechts één coherent en veel terugkomend perspectief op de condities
voor succes naar voren uit de literatuurstudie. Het betreft dan de manier waarop de overheid zich
moet verhouden ten opzichte van burgerinitiatieven: bescheiden, faciliterend en flexibel.
In paragraaf 2.1 wordt eerst de bestaande literatuur die zich richt op de succescondities van
burgerinitiatieven samengevat. Vervolgens wordt in paragraaf 2.2 een nieuwe theoretische lens
gesuggereerd: het sociale netwerkperspectief. Er is al veelvuldig aangetoond dat structurele
eigenschappen van sociale netwerken van invloed kunnen zijn op de prestaties van die netwerken.
Omdat zich rond een burgerinitiatief in feite ook een netwerk organiseert (verschillende burgers,
ambtenaren, bestuurders en welzijnswerkers) is dit perspectief in potentie een relevante analytische
lens wanneer het gaat om de succescondities van zo’n burgerinitiatief.
In paragraaf 2.3 wordt de bestaande literatuur op het gebied van sociale netwerktheorie samengevat
en in paragraaf 2.4 wordt een integraal model gepresenteerd dat geschikt is voor de analyse van
sociale netwerken in de context van burgerinitiatieven. Dit model wordt gebruikt om de
verwachtingen die in deze case-study worden getoetst uit te distilleren.

2.1 Literatuurstudie
Een zoektocht in de recente wetenschappelijke literatuur over burgerparticipatie levert grofweg vier
academische interessegebieden binnen dat thema op. Voor de volledigheid worden ze hieronder kort
aangestipt, waarbij als laatste uitgebreid wordt stilgestaan bij de literatuur over de succescondities
van burgerinitiatieven. Dan wordt uiteengezet welke vragen er binnen deze laatste categorie nog
onbeantwoord blijven, alvorens een theorie gepresenteerd wordt die wellicht enkele gaten in de
huidige kennis over het onderwerp kan dichten.
Een aantal studies houdt zich bezig met de vraag wat de democratische en praktische toegevoegde
waarde is van burgerparticipatie (zie bijvoorbeeld Irvin en Stansbury, 2004; Michels, 2011). Deze
auteurs benadrukken een grotere democratische legitimiteit en een sterker draagvlak als het gaat
om publieke besluiten waarbij burgers betrokken zijn geweest. Daarbij kan burgerparticipatie volgens
hen ook daadwerkelijk leiden tot beter, doeltreffender beleid. Tot slot versterkt participatie de
publieke betrokkenheid, de kennis van (lokale) beleidsvraagstukken en de burgerschapsvaardigheden
van de participanten. Deze neveneffecten worden evengoed als winst gezien.
Andere onderzoeken belichten de positie van burgerparticipatie in het politieke en maatschappelijke
debat (Michels, 2006; 2008) en de politieke en bestuurlijke retoriek (Peeters en Drosterij, 2011).
Deze auteurs houden zich bezig met de vraag hoe gezagsdragers invulling geven aan het begrip
burgerparticipatie. Michels (2006; 2008) laat zien dat burgerparticipatie door politici, bestuurders en
academici voornamelijk gezien wordt als een instrument om de representatieve democratie aan te
vullen, zonder (de dominantie van) dat gevestigde democratische model ter discussie te stellen.
Peeters en Drosterij (2011, p. 179) beschrijven dat in de politieke en bestuurlijke retoriek nog steeds
een sterk kader stellende positie is weggelegd voor de staat waar het gaat om de participatie van
burgers in de beleidsvorming en organisatie van publieke diensten. Van een volledige overdracht van
verantwoordelijkheden is dus (nog) geen sprake.
Een derde categorie binnen de burgerparticipatieliteratuur houdt zich bezig met de vraag wat de
juiste condities en/of impulsen zijn voor het ontstaan van burgerinitiatieven. Uit een studie van
Bakker, Denters en Klok (2011) is gebleken dat de hogere inkomens en opleidingsniveaus over het
algemeen het meest participeren in burgerinitiatieven (op wijkniveau). Verder hebben deze actieve
bewoners een eigen huis, thuiswonende kinderen, relatief grote netwerken, en wonen zij al een
6

relatief lang in de wijk. De samenstelling van een wijk wordt daarmee een belangrijke indicator voor
de kans dat burgers op eigen initiatief zullen participeren in de publieke zaak.
Het zijn echter niet alleen deze persoonlijke eigenschappen en omstandigheden die de
actiebereidheid van bewoners verklaren. Verhoeven en Tonkens (2011, p. 433) beschrijven hoe een
specifiek activeringsbeleid van de gemeente Amsterdam heeft geleid tot een groot aantal
initiatieven, juist in probleemwijken waar iets doen voor de publieke zaak veel minder
vanzelfsprekend is.
De huidige studie richt zich op de fase waarin het burgerinitiatief al is gestart en beoogt bij te dragen
aan de kennis over de succescondities. Ook hieraan is door enkele bestuurskundigen aandacht
besteed. Zowel de wetenschappelijke- als de vakliteratuur 1vertonen op dit punt een sterke
oriëntatie op de kant van de overheid: hoe moeten ambtenaren, bestuurders en maatschappelijke
professionals zich in hun werkwijzen en organisatiestructuren verhouden tot de vitale samenleving
van mondige en kundige burgers die het heft in eigen handen nemen?
Er bestaat een grote eenduidigheid onder de auteurs over de typering van die “nieuwe” verhouding.
De overheid dient zich bescheiden op te stellen en moet aanvullend in plaats van invullend te werk
gaan (Oude Vrielink en Verhoeven, 2011, p. 380). Dat wil zeggen ondersteunen wanneer dat nodig is,
zonder daarbij de regie over te nemen van de burger (WRR, 2012, p. 98; ROB, 2012, p. 70; Oude
Vrielink en Verhoeven, 2011, p. 383). Die ondersteuning kan de vorm aannemen van subsidies, het
versoepelen van regelgeving, empowerment en het adviseren van de initiatiefnemers (Kickert, Klijn
en Koppenjan, 1999; Howlett, 2008, p. 415; Oude Vrielink en Verhoeven, 2011, p. 383).
Op het praktische niveau van samenwerking met burgers wordt een nieuwe manier van denken en
werken verwacht van overheidsactoren. Hun rol als beleidsmaker verschuift naar die van
procesmanager (ROB, 2012, p. 70). Uit een studie van Edelenbos en Klein (2005, p. 426) komt “goed
procesmanagement” dan ook naar voren als één van de belangrijkste succesindicatoren voor
interactieve besluitvorming. Wanneer burgers en overheid samen een besluitvormingsproces ingaan
(bijvoorbeeld in verband met een burgerinitiatief), worden er over het algemeen procesafspraken en
–regels vastgesteld. Volgens Edelenbos en Klein (2005, p. 435) is er sprake van goed
procesmanagement als de overheid (zo u wilt, de daarvoor aangewezen ambtenaar of bestuurder)
een flexibele stijl van procesbewaking hanteert en de procesafspraken actief blijft toetsen aan het
voortschrijdend inzicht, in samenspraak met alle betrokken partijen. Het procesontwerp moet
meebewegen met het proces zelf en staat dus niet al muurvast aan het begin van de samenwerking.
Een tweede belangrijke bevinding met betrekking tot succescondities van burgerinitiatieven is dat
het besluitvormingsproces waarbij burgers betrokken zijn, goed moet worden ingebed binnen het
bestaande institutionele besluitvormingsproces. Een beperkte inbedding van het participatietraject
kan leiden tot ‘cherry-picking’ omdat ambtenaren en bestuurders zich niet verbonden voelen met de
variëteit aan ideeën en behoeften die voortkomen uit het interactieve proces (Edelenbos, 2005, p.
128). In het verlengde hiervan benadrukken Oude Vrielink en Verhoeven (2011, p. 383-384) het
belang van een goede institutionele infrastructuur rond een burgerinitiatief. Het gaat om het
verbinden van personen en instanties die van belang kunnen zijn voor de ondersteuning van een
initiatief.
Enkele studies staan (zij het in beperkte mate) ook stil bij de kant van de burger. De ROB (2012, p. 71)
adviseert ambitieuze burgers om draagvlak te vinden voor hun ideeën. Hoe meer mensen er mee
gaan met een plan, hoe moeilijker het wordt om dat te negeren. Bovendien betekent draagvlak dat
er ook meer kennis wordt gegenereerd. Want de mensen die het plan steunen, hebben hun eigen

1

Zie bijvoorbeeld het werkboek Help een Burgerinitiatief van het ministerie van BZK:
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2010/11/08/werkboek-help-eenburgerinitiatief.html
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specifieke kennis en ervaring die waarschijnlijk goed bruikbaar is. Zeker wanneer duidelijk wordt dat
bepaalde kennis ontbreekt, is het raadzaam die bij anderen te zoeken.
De WRR (2012, p. 79-84) voegt daar aan toe dat ieder burgerinitiatief gebaat is bij minstens één
trekker die bereid is om aan een onderwerp of project te sleuren. Iemand met lef en passie die voor
de troepen uitloopt en niet bang is om tegen schenen te schoppen. Tevens is een burgerinitiatief
gebaat bij betrokken bewoners die een verbindende – zo u wilt, vertalende – positie kunnen
innemen tussen het burgerinitiatief aan de ene kant (de leefwereld) en de overheid (de
systeemwereld) aan de andere kant. Het gaat dan om mensen die in beide contexten de weg kennen.
Er worden in de recente wetenschappelijke literatuur over de succescondities van burgerinitiatieven
enkele bevindingen aangedragen die van waarde zijn voor de huidige beleidspraktijk. Echter, een
aantal belangrijke vragen blijft vooralsnog onderbelicht. Deze witte vlekken in de huidige kennis over
dit onderwerp kunnen in grofweg twee punten van kritiek worden samengevat.
Ten eerste wordt er in voorgaande studies slechts oppervlakkig stilgestaan bij de werking van de
genoemde succescondities. Een meer diepgaand begrip van de onderliggende mechanismen zou
wellicht betere handvatten kunnen bieden voor de praktijk.
Zo wordt bijvoorbeeld door Edelenbos (2005, p. 128) geconstateerd dat het proces rondom een
burgerinitiatief gebaat is bij een goede inbedding binnen het formele institutionele
besluitvormingsproces. Deze organisatiestructuur zou het gedrag van betrokken overheidsactoren
ten goede van het initiatief moeten beïnvloeden (geen “cherry-picking” meer en betere
betrokkenheid). Een professional die een dergelijke inbedding moet ontwerpen en/of managen kan
wellicht beter maatwerk leveren als hij kennis heeft van de diepere sociale mechanismen die ten
grondslag liggen aan deze succesconditie.
Hetzelfde geldt voor de institutionele verbinding van personen en instanties rondom het initiatief.
Oude Vrielink en Verhoeven (2011, p. 383-384) benadrukken het belang van dergelijke verbindingen,
maar gaan niet in op de verschillende manieren waarop deze tot stand kunnen komen, welke vorm
ze kunnen aannemen en ook niet op de complexe sociale mechanismen waardoor die verbindingen
uiteindelijk bijdragen aan het succes van het initiatief.
Tot slot wordt de ideale werkwijze en organisatie van de burgers in de bestaande literatuur sterk
onderbelicht. Bovenstaande onderzoeksrapporten besteden slechts zeer summiere en oppervlakkige
paragrafen aan de genoemde succescondities. Het belang van trekkers, verbinders en een groot
draagvlak wordt vastgesteld, maar niet extensief uitgediept. Daarnaast wordt geen aandacht besteed
aan de manier waarop burgers zich binnen een initiatief tot elkaar moeten verhouden. Als een goede
institutionele verbinding tussen overheidsactoren en instellingen een belangrijke succesconditie is
van burgerinitiatieven, dan zou het evengoed relevant kunnen zijn om de verbinding tussen burgers
te onderzoeken.
Een tweede kritiekpunt ten aanzien van de bestaande literatuur over de succescondities van
burgerinitiatieven is dat de beide kanten van de samenwerking (overheid en burger) tot nu toe
relatief los van elkaar worden belicht. Wagenaar (2007, p. 42) laat zien dat participatietrajecten de
neiging hebben om traditionele schotten tussen overheidsactoren en burgers te verwijderen. Rond
een burgerinitiatief ontstaat een apart coherent en integraal sociaal systeem, waarin de
verschillende onderdelen en subsystemen elkaar constant beïnvloeden. Echter, een studie die de
succesfactoren van burgerinitiatieven op systeemniveau onderzoekt ontbreekt vooralsnog. In de
volgende paragraaf wordt daarom de sociale netwerktheorie geïntroduceerd als potentiële
analytische lens voor het onderzoek naar succescondities van burgerinitiatieven op systeemniveau.

2.2 Een nieuwe focus
Het is opvallend dat er in de literatuur over de condities voor het succes van burgerinitiatieven
vrijwel geen diepgaande aandacht wordt besteedt aan de invloed van sociale netwerken. Het wordt
hier en daar wel aangestipt (WRR, 2012, p. 79-84; Edelenbos en Klein, 2005, p. 426) maar geen
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enkele auteur biedt echt diepgaande theoretische inzichten over de werking van sociale structuren
binnen de context van burgerinitiatieven.
Er is al veelvuldig aangetoond dat er bepaalde hulpbronnen verscholen kunnen liggen in de
onderlinge banden tussen sociale actoren, waar zowel op het niveau van de individuele actor als op
het niveau van de groep als geheel van kan worden geprofiteerd. Deze hulpbronnen worden in de
sociologie geschaard onder de noemer “sociaal kapitaal”: eigenschappen van sociale netwerken die
coördinatie en coöperatie faciliteren voor wederzijds gewin (Putnam, 1995, p. 67). Het gaat hier niet
om eigendom (zoals fysiek kapitaal) of kennis (menselijk kapitaal) en sociaal kapitaal kan niet
worden toegerekend aan een individuele actor. Het kan alleen worden toegerekend aan de relaties
die er bestaan tussen actoren (Coleman, 1988, p. 98-99).
De eigenschappen van de relaties en de manier waarop deze binnen een netwerk zijn gestructureerd
zijn van invloed op het sociaal kapitaal waar het netwerk uit kan putten. Aangenomen wordt dat
bepaalde netwerkconfiguraties betere hulpbronnen (meer sociaal kapitaal) bieden dan andere
(Carlsson en Sandstörm, 2008, p. 40) en daarmee een netwerk beter in staat stellen om de dilemma’s
van collectief handelen op te lossen (Putnam, 1995, p. 66-67).
Bovenstaande netwerktheoretische invalshoek kan erg relevant zijn voor deze studie, omdat een
burgerinitiatief zich in feite ontvouwt binnen een sociaal netwerk. Een sociaal netwerk ontstaat
wanneer meerdere actoren hun gezamenlijke activiteiten organiseren rond een bepaalde “focus”:
een sociale, psychologische, juridische of fysieke entiteit. Er ontstaat interactie tussen actoren die
hun activiteiten rond dezelfde focus organiseren, waardoor zich een web van onderlinge banden
vormt: een sociaal netwerk (Feld, 1981, p. 1016).
Dit mechanisme is duidelijk zichtbaar in de hier gehanteerde definitie van een burgerinitiatief.
Bakker et al (2012, p. 397) spreken dan van het “collectief handelen, gericht op het tot stand
brengen van publieke goederen of diensten (bijvoorbeeld met betrekking tot de leefbaarheid en
veiligheid) in straat, buurt of stad, waarbij de burgers zelf beslissen over de doelen en middelen van
hun project en waarbij de lokale autoriteiten een ondersteunende of faciliterende rol hebben.”
Burgers organiseren hun gedeelde activiteiten rond een lokaal publiek vraagstuk, waaromtrent zij
samen een oplossing tot stand willen brengen in de vorm van publieke goederen of diensten. De
lokale autoriteiten organiseren hun ondersteunende of faciliterende activiteiten ook rond die focus,
waardoor er een sociaal netwerk van burgers en lokale autoriteiten (wethouders, ambtenaren,
welzijnswerkers etc.) ontstaat rond een burgerinitiatief.
Samengevat: de structurele eigenschappen van een netwerk zijn van invloed op het sociaal kapitaal
dat het collectief handelen binnen het netwerk faciliteert. Een burgerinitiatief ontvouwt zich binnen
een netwerk en is dus gebaat bij een netwerkconfiguratie die zo veel mogelijk relevant sociaal
kapitaal produceert. Hiermee wordt een zoektocht ingezet naar de “juiste” configuratie van het
netwerk rond een burgerinitiatief. Het doel van de volgende paragraaf is om te komen tot een
theoretisch model van een netwerkstructuur die de kans op slagen van een burgerinitiatief verhoogt.
Het model zal aan de oppervlakte een aantal kleine raakvlakken vertonen met de inzichten uit de
literatuurstudie. Deze zullen echter vele malen sterker worden uitgediept dan tot nu toe gedaan is.
De vraag die in deze studie centraal staat is of deze theoretische lens een relevante toevoeging kan
zijn aan de huidige literatuur (paragraaf 2.1) over de succescondities voor burgerinitiatieven.

2.3 Een netwerkperspectief
Om tot een toetsbaar theoretisch model te komen, is het zaak om eerst inzicht te krijgen in de
“oorsprong” van sociaal kapitaal. Uit welke structurele eigenschappen van sociale netwerken komen
die hulpbronnen precies voort? Zodra die vraag is beantwoord, kan worden toegewerkt naar een
reeks verwachte structurele eigenschappen van de sociale netwerken rond succesvolle
burgerinitiatieven. Die verwachtingen worden in paragraaf 3.2.1 uiteengezet, om uiteindelijk in de
praktijk worden getoetst.
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2.3.1 Netwerk dichtheid
Coleman's (1988, pp. 105-108) closure argument stelt dat sociaal kapitaal voortkomt uit een hoge
mate van netwerkdichtheid. De WRR (2012, p. 144) spreekt in dit kader van “wij-gemeenschappen”.
Dit type netwerk kenmerkt zich door de vele, gelijkwaardige interne verbindingen. Onderstaand zijn
twee uitersten uitgebeeld. In figuur 1 is een netwerkstructuur te zien met de hoogst haalbare mate
van dichtheid: alle actoren binnen het netwerk zijn onderling verbonden. In figuur 2 is een
netwerkstructuur te zien met de laagst mogelijke mate van dichtheid: een totale afwezigheid van
onderlinge verbanden. Toegegeven, eigenlijk kun je dit niet eens een netwerk noemen, maar het
gaat erom de lezer een beeld te geven: hoe minder lijntjes, hoe minder dicht het netwerk.

Figuur 1

Figuur 2

Behalve de aanwezigheid van banden, speelt in deze discussie ook de “kracht” van deze banden een
belangrijke rol. Het is namelijk mogelijk dat de vele banden in figuur 1a heel zwak van aard zijn of
zelfs een negatieve lading hebben. Granovetter (1973, p. 1361) definieert de kracht van een band als
de combinatie van de hoeveelheid tijd, de emotionele intensiteit, de intimiteit (wederzijds
vertrouwen) en de wederkerigheid die met de band gepaard gaat. Ik spreek daarom liever van de
“hechtheid” van een netwerkstructuur dan van de “dichtheid” ervan. De term “hechtheid” impliceert
namelijk dat bestaande banden ook als sterk en positief worden ervaren.
Zo’n hechte structuur brengt een drietal belangrijke vormen van sociaal kapitaal met zich mee die de
prestaties van het netwerk ten goede kunnen komen. Ten eerste verhoogt een dergelijke structuur
het onderlinge vertrouwen binnen het netwerk (Burt, 2001, p. 37-38; Buskens, 1998, p. 285).
Rationeel gezien wegen de kosten (sociale sancties) van het bedriegen van mede-actoren in een
hecht netwerk namelijk niet op tegen het eenmalige gewin (Coleman, 1988, p. 98-99). Een illustratief
voordeel van een hoge mate van vertrouwen is dat het ervaren “risico” op free-riders laag is. Een
rationele actor die verwacht dat anderen net zo hard zullen werken als hij, zal meer tijd en energie in
een samenwerking investeren dan een rationele actor die het tegenovergestelde verwacht. In een
netwerk dat zich kenmerkt door een hoge mate van vertrouwen, zal de productiviteit dus hoger
liggen dan wanneer het vertrouwen laag is.
Naast vertrouwen faciliteert een hechte netwerkstructuur tevens de snelle verspreiding van
belangrijke informatie door het netwerk, dankzij het frequente karakter van de vele verbindingen
die er bestaan (Burt, 2001, p. 37-38; West, Barron, Dowsett en Newton, 1999, p 634). De hele groep
is daarom snel op de hoogte van relevante informatie. Daar komt bij dat, voortkomend uit het
bovenstaande, informatie die zich middels sterke banden verspreid over het algemeen betrouwbaar
is. Betrouwbare informatie is een belangrijke basis voor handelen, maar het verzamelen ervan kost
een actor vaak veel schaarse tijd en energie. Binnen een hecht netwerk worden die “kosten”
aanzienlijk gereduceerd, omdat niet iedere individuele actor zelf op zoek hoeft te gaan.
10

Sociale beïnvloeding is de derde vorm van sociaal kapitaal die een hecht netwerk eigen is. Een sterke
band tussen twee actoren gaat over het algemeen gepaard met wederzijdse beïnvloeding. Het gaat
dan niet alleen over bewuste, uitgesproken pogingen om invloed uit te oefenen op het gedrag van
de ander. Het gaat ook om onbewuste processen zoals waarbij actoren zich aan elkaar spiegelen. In
een zeer hecht netwerk met veel sterke onderlinge banden werkt deze sociale beïnvloeding door op
groepsniveau (West et al, 1999, p. 635). Dat zorgt voor duidelijke normen en een sterkere neiging
van individuele actoren om deze na te leven en zich ermee te identificeren.

2.3.2 De kracht van zwakke banden
Waar Coleman de oorsprong van sociaal kapitaal zoekt in de hechtheid van een netwerk, legt Burt
(2001, pp. 34-36) met zijn structural hole- benadering de nadruk op het nut van zwakke banden (zie
ook Granovetter, 1973). Burt ontkent de hierboven beschreven voordelen van sterke banden niet,
maar hij gebruikt het nadeel van die sterke banden als vertrekpunt voor zijn argument. Het is dus
zaak om dat nadeel ook hier kort uiteen te zetten, voordat kan worden toegelicht hoe sociaal
kapitaal volgens Burt verscholen ligt in zwakke banden.
Wanneer actor A een sterke band heeft met zowel actor B als actor C, dan worden beide banden
gekenmerkt door een hoge mate van tijdsinvestering. Het is daarom waarschijnlijk dat actor A zal
proberen een relatie tot stand te brengen tussen actor B en actor C om die tijdsinvestering te
drukken. Het kost immers minder moeite om die te spreiden over twee personen wanneer de tijd
wordt doorgebracht met hen samen, dan met ieder afzonderlijk. Daar komt bij dat twee actoren met
een sterke band vaak in relevante mate op elkaar lijken. Wanneer A sterke banden heeft met B en C,
is de kans dus groot dat die laatste twee ook op elkaar lijken en daarmee ook de kans dat zij vrienden
zullen worden wanneer ze elkaar ontmoet hebben (Granovetter, 1973, p. 1363).
Vanwege dit mechanisme is het aannemelijk dat iemand met wie een individu een sterke band heeft,
deel uit maakt van dezelfde sociale kring als dat individu zelf. Zij delen daarmee dus dezelfde
bronnen van informatie en ideeën. Zij spreken dezelfde mensen met dezelfde frequentie en hebben
dezelfde wederkerige relatie met hen. De kans dat een sterke band een individu dus informatie,
ideeën of andere hulpbronnen kan bieden waartoe hij of zij zelf nog geen toegang had is dus erg
klein.
Burt (2001, pp. 34-36) betoogt dat, vanwege het bovenstaande, twee actoren met een zwakke band
vaak tot twee verschillende kringen behoren. Een zeer zwakke of afwezige verbinding tussen twee
kringen noemt hij een “structural hole”: een gat in de totale netwerkstructuur. Het overbruggen van
zo’n gat gebeurt logischerwijs middels een zwakke band en creëert toegang tot nieuwe informatie,
ideeën en andere hulpbronnen. In figuur 3 is een dergelijke situatie uitgebeeld. De zwakke band
tussen actor A en actor B levert hen beide meer nieuwe informatie, ideeën en andere hulpbronnen
op dan hun respectievelijke sterke banden. Actor A en B in onderstaand figuur hebben daardoor een
concurrentievoordeel ten opzichte van de andere actoren binnen hun eigen respectievelijke clusters.

Figuur 3
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2.3.3 Netwerk centralisatie
Een derde variabele die van invloed is op het sociaal kapitaal binnen een netwerk, is de mate van
centralisatie van het netwerk. Dat wil zeggen, de mate waarin een netwerk georganiseerd is rond
één of meer centrale actoren. Een actor heeft een meer centrale positie dan de andere actoren
naarmate hij meer banden binnen het netwerk heeft. De individuele centraliteit van een actor neemt
dus toe naar rato van het aantal banden dat hij binnen het netwerk heeft, ten opzichte van het totaal
aantal banden binnen het netwerk.
De centralisatie van het netwerk als geheel is gebaseerd op de individuele mate van centraliteit en
geeft aan in hoeverre het netwerk hiërarchisch is georganiseerd. In een sterk gecentraliseerd
netwerk bezit een relatief klein aantal actoren een relatief grote proportie van het totale aantal
banden binnen het netwerk. Onderstaand zijn twee uitersten uitgebeeld ter illustratie. In figuur 4 is
een sterk gecentraliseerd netwerk te zien, waarbinnen actor A een centrale positie vervult. In het
netwerk in figuur 5 heeft iedere actor precies even veel banden en kan er dus niet gesproken worden
van enige mate van centralisatie van het netwerk.

Figuur 4

Figuur 5

Centralisatie is net als hechtheid van invloed op de verspreiding van informatie door het netwerk en
op de sociale beïnvloeding daarbinnen (West et al, 1999, p. 636). Een centrale actor heeft een
invloedrijke positie binnen een netwerk, omdat hij een hoge mate van controle heeft over de
informatie die door het systeem vloeit. Actor A in figuur 4 ontvangt informatie van alle andere
actoren en bepaalt in feite in z’n eentje welke informatie hij doorspeelt en naar wie. Het zelfde geldt
voor het proces van sociale beïnvloeding: actor A in figuur 4 heeft meer invloed op de groepsnormen
dan de andere vier actoren die deel uitmaken van het netwerk. Ten eerste door de toegang die hij
heeft tot alle actoren en ten tweede door de grotere sociale invloed die gepaard gaat met de
“machtspositie” van een centrale actor in een netwerk (West et al, 1999, p. 636).
Het lijkt er op het eerste gezicht op dat alleen de centrale actor profiteert van een dergelijke
structuur, maar ook het netwerk als geheel is gebaat bij een zekere mate van centralisatie. Volgens
Carlsson en Sandstörm (2008, p. 46) komt een hoge mate van centralisatie het besluitvormingsproces
en de conflicthantering binnen een netwerk ten goede.

2.4 Naar een integraal model
Op bovenstaande theoretische gronden wordt aangenomen dat een groep bewoners die een
burgerinitiatief tot stand wil brengen (de initiatiefgroep), gebaat is bij veel sterke onderlinge
banden. Maar die hechtheid speelt nog op twee andere vlakken een belangrijke rol in dit model. De
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gemeente die een ondersteunende of faciliterende rol speelt in het netwerk, bestaat net als de
initiatiefgroep uit meerdere actoren. De ambtenaren, wethouders en andere actoren die vanuit de
gemeente aan het initiatief gebonden zijn, hebben allen hun eigen taken, belangen en doelen. Het
zou dan ook misleidend zijn om “de gemeente” hier af te schilderen als zijnde één coherente actor
(Ostrom, V. 1991, p. 36). Als de ondersteuning die vanuit de gemeente wordt geboden belangrijk is
voor het burgerinitiatief, dan is een slechte communicatie of onenigheid over die ondersteuning
tussen gemeente- actoren dus schadelijk voor het initiatief. Vandaar dat het burgerinitiatief gebaat
is bij veel sterke onderlinge banden tussen de gemeente-actoren.
Verder wordt aangenomen dat hechtheid ook een rol speelt bij de connectie tussen het
gemeentecluster en het bewonerscluster van het netwerk. Het burgerinitiatief is op drie manieren
gebaat bij meerdere, relatief sterke banden tussen gemeente-actoren en initiatiefgroep actoren.
Ten eerste omdat belangrijke informatie dan snel van het ene cluster naar het andere kan stromen.
Beide partijen zijn snel op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen bij de ander en kunnen daar dus ook
sneller op inspelen. Daar komt bij dat de kans op volledigheid van informatie toeneemt naarmate er
meer mensen met elkaar in contact staan.
Ten tweede, een hechte structuur tussen beide clusters kan eventuele schade door een lage
hechtheid binnen het gemeentecluster compenseren. Stel dat de initiatiefgroep maar één
contactpersoon binnen de gemeente heeft, terwijl de ondersteuning door meerdere gemeenteactoren georganiseerd moet worden. Dan valt of staat de kwaliteit van die ondersteuning met de
manier waarop deze binnen de gemeente wordt afgestemd. Als de initiatiefgroep contact
onderhoudt met meerdere actoren die binnen de gemeente bij de ondersteuning betrokken zijn,
dan kan belangrijke informatie van en naar de relevante gemeente-actoren stromen, ook als deze
onderling niet hecht verbonden zijn.
Ten derde is een burgerinitiatief gebaat bij relatief veel hechte banden tussen beide clusters, omdat
de wederzijdse sociale beïnvloeding de samenwerking kan stroomlijnen. De systeemwereld van de
gemeente en de leefwereld van de initiatiefgroep (Siebers, Verweel en de Ruijter, 2002, p. 65)
kunnen flink met elkaar botsen. Naarmate men intensiever wordt blootgesteld aan elkaars normen
en werkwijzen, kan er een gezamenlijke balans – zo u wilt – modus operandi worden gevonden.
Voor wat betreft de kracht van zwakke banden merkt Burt (2001, pp. 47-48) het volgende op. Een
hecht cluster waarvan de leden relatief veel contacten onderhouden met actoren en/of groepen die
niet (sterk) verweven zijn binnen het cluster, presteert het beste. Het hoeft in dat geval niet zo te
zijn dat de individuele actoren binnen het cluster deze banden als zwak beschouwen, maar ten
opzichte van het cluster als geheel zijn ze dat wel. Ze bieden informatie, ideeën en andere
hulpbronnen waartoe de andere leden van cluster A nog geen toegang hadden. Omdat het cluster zo
hecht is, kan deze toegevoegde waarde op optimale wijze worden geoperationaliseerd. Carlsson en
Sandstörm (2008, p. 41) maken hier het onderscheid tussen de lokale structuur en de globale
structuur van het netwerk. De lokale structuur gaat over hoe de actoren binnen het cluster
verbonden zijn en de globale structuur gaat over hoe het cluster verbonden is met andere
netwerken. Een burgerinitiatief is niet alleen gebaat bij een hechte initiatiefgroep, maar ook bij een
brede globale structuur van die initiatiefgroep.
Tot slot zou netwerkcentralisatie in potentie een problematisch begrip kunnen zijn, wanneer dit
theoretisch model wordt toegepast op burgerinitiatieven met een relatief klein aantal betrokkenen.
Kleinere netwerken zijn volgens Feld (1981, p. 1021) geneigd om een hogere mate van hechtheid te
vertonen dan grotere netwerken. De kans is dus groot dat een relatief kleine initiatiefgroep een hele
hoge mate van hechtheid zal vertonen, waardoor de netwerkcentralisatie zeer laag zal zijn. Dat
betekent echter niet dat het sociaal kapitaal dat voortkomt uit de posities van centrale actoren, niet
aanwezig kan zijn binnen een kleine groep.
De WRR (2012, p. 79-80) benadrukt het belang van “trekkers” voor het succes van een
burgerinitiatief. Ieder succesvol maatschappelijk initiatief heeft minimaal één trekker die bereid is
om aan een onderwerp of project te’ sleuren’. Mensen met lef en passie voor een bepaald
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onderwerp in hun leefomgeving, die “voor de troepen uit” lopen. Uit de metaforen “voor de troepen
uit lopen” en “de kar trekken” blijkt al dat zo’n actor een duidelijke richtinggevende rol speelt
binnen het netwerk. Een burgerinitiatief is gebaat bij minimaal één iemand die leiderschapskwaliteiten heeft en door de rest geaccepteerd wordt als de trekker. Deze actor kan, ongeacht de
mate van centraliteit van zijn positie in het netwerk, een zwaarder stempel drukken op de stroom
van informatie en de sociale beïnvloeding dan de rest.
Behalve de aanwezigheid van een duidelijke en geaccepteerde trekkersrol, is het zaak om nog even
stil te staan bij de aard van de interactie tussen de trekker en de overige betrokken actoren. Harris,
Wheeler en Kacmar (2009, pp. 371-372) stellen dat de kwaliteit van de relatie tussen leiders en
onderschikten, vaak onderzocht aan de hand van de Leader-Member Exchange theorie (LMX), van
significante invloed is op zaken als productiviteit, motivatie, tevredenheid en toewijding aan de
organisatie. Omdat mensen over het algemeen vrijwillig betrokken zijn bij burgerinitiatieven, is het
logischerwijs te verwachten dat zij niet lang blijven meedoen als ze niet tevreden en gemotiveerd zijn
en het zal het initiatief niet ten goede komen als de productiviteit en toewijding ondermaats is.
Hoge kwaliteit LMX wordt gekenmerkt door een wederzijds respect, vertrouwen en gevoel van
obligatie (Camplin, 2009, p. 36-37). De afwezigheid van zo’n band resulteert in een ondergeschikte
die alleen doet wat hij volgens zijn taakomschrijving moet doen en meer niet. In het geval van
vrijwilligers is het goed denkbaar dat zij op termijn opstappen.

***
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Hoofdstuk 3: methoden en technieken
De verklarende statistiek heeft over het algemeen de voorkeur onder hen die sociale netwerken
onderzoeken. Toch is in deze studie om verschillende redenen gekozen voor een kwalitatieve
aanpak. Ten eerste brengt een gedegen kwantitatief onderzoeksontwerp hier te veel praktische
belemmeringen voor de uitvoering met zich mee. De onafhankelijke variabelen zouden moeten
worden gemeten op het niveau van het gehele netwerk dat zich rond een burgerinitiatief
georganiseerd heeft. De steekproef die nodig is voor een dergelijk onderzoek zou moeten bestaan
uit een groot aantal complete sociale netwerken rond burgerinitiatieven. Iedere individuele actor
van ieder netwerk in de steekproef zou een omvangrijke vragenlijst moeten invullen. Het ontwerp
van zo’n onderzoek is niet de crux, maar dit project brengt simpelweg onvoldoende tijd en middelen
met zich mee om een dergelijk ontwerp ook maar op enigszins adequate wijze tot uitvoering te
brengen.
Ten tweede zijn er ook een aantal noemenswaardige inhoudelijke gronden om een kwalitatieve
aanpak op te kunnen verdedigen. Voor deze studie kunnen meer diepgaande inzichten namelijk
relevant zijn, vooral omdat de sociale netwerkanalyse een nog ongebruikelijk perspectief is binnen
het onderzoek naar burgerinitiatieven.
De verwachting dat de beoogde netwerkstructuur rond een burgerinitiatief inderdaad het sociaal
kapitaal oplevert dat de kans op succes verhoogt, kan met een meervoudige logistische regressie
slechts worden verworpen, dan wel niet worden verworpen. Een dergelijke analyse biedt geen
inzicht in de manier waarop het sociaal kapitaal zich in deze specifieke context manifesteert: welke
voordelen heeft de verwachte configuratie binnen de context van een burgerinitiatief?
Daarbij bestaat de mogelijkheid dat het verwachte verband helemaal niet wordt aangetroffen. Het is
dan juist interessant om te weten waarom zo’n beproefd en bewezen theoretisch kader op deze
context niet van toepassing is. Een kwalitatieve opzet is het beste bestand tegen het optreden van
een dergelijke situatie.
Een derde reden om in deze studie kwalitatief te werk te gaan, is het dynamische karakter van het
onderzoeksobject. Een kwantitatieve analyse biedt slechts een momentopname van de sociale
netwerken in de steekproef. Een burgerinitiatief is een proces waarbij het netwerk en de activiteiten
eromheen zich door de tijd heen ontwikkelen. Juist de analyse van dat proces kan aanwijzingen voor
causaliteit aan het licht brengen. Bovendien is de richting van eventuele causaliteit moeilijk te
bepalen aan de hand van een momentopname. Het kan bijvoorbeeld ook zo zijn dat succesvolle
initiatieven leiden tot hechtere netwerken, in plaats van andersom.
Gezien de praktische grenzen van dit project en de complexiteit van het onderzoeksobject, ligt een
case study hier het meest voor de hand. Een dergelijke benadering legt wel enkele beperkingen op
aan de ambities van de onderzoeker. De meest noemenswaardige daarvan heeft te maken met de
generaliseerbaarheid van de bevindingen naar burgerinitiatieven in het algemeen en gelijksoortige
casussen in het bijzonder. Aan de ene kant kan een onderzoeker beschrijvende, verklarende en
adviserende bevindingen produceren die zich in hun toepassing beperken tot de casus die hij
onderzocht heeft. Aan de andere kant kan een onderzoeker proberen de bruikbaarheid en relevantie
van een specifieke theoretische lens aannemelijk te maken binnen een “nieuwe” context. Deze
studie ambieert het laatste en voltrekt zich langs de lijnen van een zogeheten congruentie analyse.
In deze kleine-N benadering gebruikt de onderzoeker case studies om empirisch bewijs te zoeken
voor de verklarende relevantie van een theorie. Dat gebeurt door een reeks verwachtingen af te
leiden uit een abstracte theorie, om deze vervolgens te vergelijken met een breed scala aan
empirische observaties. De verklarende relevantie van de theorie wordt aannemelijk gemaakt als er
een hoge mate van overeenstemming (congruentie) gevonden wordt tussen de afgeleide
verwachtingen en de observaties in de praktijk (Blatter en Haverland, 2012, pp. 144-145).
Hier wordt geprobeerd aannemelijk te maken dat de sociale netwerktheorie een relevante aanvulling
kan zijn op de huidige kennis over succescondities voor burgerinitiatieven (paragraaf 2.1). Er zijn
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twee gelijksoortige burgerinitiatieven onder de loep genomen, die zich rond dezelfde tijd binnen
dezelfde gemeente hebben voltrokken. Deze gemeente voldoet in haar houding ten opzichte van
burgerinitiatieven aan het beeld van de “bescheiden overheid” zoals deze in paragraaf 2.1 is
getypeerd. Toch kan slechts één van de twee initiatieven daadwerkelijk als succesvol worden
aangemerkt. Hieruit kan worden afgeleid dat de bekende succescondities nodig, maar niet (altijd)
voldoende zijn om een initiatief tot een succes te maken. De verwachting is dan ook dat het sociale
netwerk rond het succesvolle initiatief een hoge mate van overeenkomst vertoont met het
theoretische model (paragraaf 2.3). Het sociale netwerk rond het niet-geslaagde initiatief zal naar
verwachting in hoge mate afwijken van het theoretische model. Als deze verwachtingen worden
bevestigd en er wordt voldoende kwalitatieve data geproduceerd die laat zien op welke manier de
netwerkstructuur bijdraagt aan het succes van een initiatief, dan is dat een eerste aanzet voor het
aannemelijk maken van de verklarende relevantie van de sociale netwerktheorie in het onderzoek
naar de succesfactoren van burgerinitiatieven.
In paragraaf 3.1 komt de selectie en beschrijving van casussen aan bod. In de gemeente Amersfoort
heeft een bezuiniging op wijkcentra de weg vrij gemaakt voor bewoners om op eigen initiatief “hun”
buurthuizen te gaan beheren en exploiteren. Er wordt betoogd dat de situatie past binnen de
definitie van een burgerinitiatief en dat de gemeente Amersfoort in haar benadering voldoet aan het
beeld van de bescheiden overheid, zoals die in paragraaf 2.1 is getypeerd. Dit is van methodologisch
belang, omdat hier wordt geclaimd dat de bescheiden overheid als succesfactor wel nodig, maar niet
voldoende is. Een mislukt burgerinitiatief binnen een aantoonbaar bescheiden overheid maakt deze
claim aannemelijk. Vervolgens wordt beschreven hoe twee vrijwel identieke burgerinitiatieven zijn
voortgekomen uit de genoemde bezuiniging, die beide een identiek interactief proces doorlopen
hebben, met als resultaat dat er één geslaagd is en de ander niet.
In paragraaf 3.2 komt de dataverzameling aan bod. Ten eerste worden de verwachtingen
geformuleerd die als theoretische basis van de congruentie-analyse moeten dienen. Ten tweede
wordt beschreven welke onderzoeksinstrumenten daaruit voortkomen en hoe die zijn ingezet.
De analyse en interpretatie van de data zijn onderwerp van paragraaf 3.3. Niet alleen de gebruikte
technieken worden beschreven, maar er wordt ook verantwoord welke conclusies er wel en niet
getrokken kunnen worden uit de bevindingen van deze studie.

3.1 Casus selectie en beschrijving
Voor de oriëntatie op mogelijke casussen is allereerst een gesprek gevoerd met een ambtenaar van
het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die zich bezig houdt met de participatie
van burgers in governance. Hierbij is de onderzoeksopzet besproken, waarvan in het bijzonder de
selectiecriteria voor de casussen. Naar aanleiding van dit gesprek is de onderzoeker in contact
gebracht met een medewerker van Bouwstenen voor Sociaal, een platform voor mensen die zich
bezig houden met maatschappelijk vastgoed, gevestigd in Amersfoort. Ook met dit contact is een
oriënterend gesprek gevoerd, waarbij de nadruk heeft gelegen op de selectiecriteria voor de
casussen. Dit gesprek heeft geleid tot ingangen bij de twee burgerinitiatieven die hieronder worden
beschreven. Na een laatste oriënterend gesprek met de contactpersonen van beide
burgerinitiatieven, is besloten om beide casussen te selecteren voor deze studie. De informatie die
nu volgt, is vergaard in de oriënterende fase, aan de hand van documentanalyse en oriënterende
gesprekken met betrokken burgers.
Op 31 mei 2011 wordt door de Amersfoortse gemeenteraad de nota Bezuinigingsvoorstellen 2012 –
2015 vastgesteld. In die nota wordt onder andere het voorstel gedaan om de subsidie aan Stichting
Welzijn Amersfoort (vanaf nu: SWA) voor het beheer en de exploitatie van wijkcentra in de stad stop
te zetten. De gedachte hierachter is dat er, volgens de toenmalige wethouder van economie,
wonen, zorg en welzijn, voldoende maatschappelijk vastgoed in de stad aanwezig is om
ontmoetingsplekken en welzijnsactiviteiten onder te kunnen brengen. Om een voorbeeld te geven:
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een dameskoor dat twee avonden per week gebruik maakt van een wijkcentrum voor hun repetities,
kan dat net zo goed doen in een van basisscholen in de stad. Die zijn ’s avonds en in het weekend
toch gesloten. Het voorstel is dus om te “bezuinigen op stenen en niet op activiteiten”.
In de praktijk betekent dit dat er enkele wijkcentra in de stad gesloten zullen worden en op de
vastgoedmarkt te koop zullen worden aangeboden. Maar voor dat kan gebeuren moet uitvoering
gegeven worden aan twee moties die de gemeenteraad aanneemt bij het accorderen van dit
bezuinigingsvoorstel. De eerste motie vraagt het college van B&W om een haalbaarheidsonderzoek
naar alternatieve vierkante meters in de wijken. Volgens de wethouder is er genoeg ruimte om de
huidige gebruikers van de wijkcentra te kunnen herhuisvesten. Deze motie vraagt hem te laten
onderzoeken of dat inderdaad het geval is.
Motie I is noemenswaardig, omdat er in de bevindingen van deze studie nog kort naar zal worden
terugverwezen. Een beschrijving van Motie II is hier echter van meer fundamenteel belang. Deze
vraagt het college om sociale aanbesteding, ofwel “maatschappelijke overname” van de te sluiten
wijkcentra mogelijk te maken. Dat wil zeggen: er moet een mogelijkheid zijn voor (georganiseerde)
bewoners om het beheer en bestuur van de te sluiten wijkcentra over te nemen. In de
raadsinformatiebrief van 28 februari 2012 bericht het college van B&W aan de gemeenteraad hoe zij
aan deze wens tegemoet zal komen2:
Nu de gemeente stopt met het verstrekken van subsidie voor beheer en exploitatie van de
wijkcentra rijst de vraag of er (georganiseerde) bewoners, stichtingen of instellingen in de wijk
opstaan die belangstelling hebben om het gebouw over te nemen en daarbij bereid zijn ruimte te
bieden aan wijkwelzijnsactiviteiten. Voordat wijkcentra definitief op de vastgoedmarkt worden
aangeboden, wordt aan deze partijen de gelegenheid geboden hun belangstelling kenbaar te maken
en een gedragen, haalbaar plan aan te leveren. Het traject loopt tot eind 2014.
In februari 2012 doen we een oproep voor maatschappelijke overname van drie panden: Het
Middelpunt, de Boerderij en het Klokhuis. Hiervoor hanteren we uitgangspunten die door het
college van B&W op 14 februari zijn vastgesteld. Geïnteresseerden voor maatschappelijke
overname van deze gebouwen kunnen vóór 1 april 2012 hun interesse kenbaar maken bij de
gemeente Amersfoort. Heeft zich na 1 april geen geïnteresseerde partij gemeld, dan biedt de
gemeente de panden aan op de vastgoedmarkt.
Bewonersgroepen die zich aangemeld hebben kunnen ondersteuning vragen van het expertteam.
Dit is een groep van vier Amersfoorters die hun sporen in Amersfoort al verdiend hebben op het
vlak van verbinden, vernieuwen en ondersteunen van bewonersinitiatieven. In het expertteam is
ook stedenbouwkundige en financiële expertise aanwezig. Dit expertteam is vanaf half februari
beschikbaar.

3.1.2 Is hier sprake van een burgerinitiatief?
De overname van een van deze wijkcentra door een groep bewoners, past goed binnen de definitie
van een burgerinitiatief die in deze studie wordt gehanteerd. De maatschappelijke overname wordt
door de gemeente als een mogelijkheid vastgesteld, maar het initiatief moet bij de burger liggen.
Het gaat dan inderdaad om bewoners die er collectief naar streven een publieke dienst aan te

2

http://www.mfakaart.nl/fileswijkplaats/12.06.25 Maatschappelijke overname wijkcentrum Klokhuis
Collegebesluit.pdf
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bieden. Het beheer en bestuur van deze wijkcentra waren tot voor kort toebedeeld aan publieke
instellingen.
Het antwoord op de vraag of de betrokken burgers “zelf kunnen beslissen over de doelen en de
middelen van hun project” is iets genuanceerder. Dit is namelijk niet volledig het geval, daar de
gemeente wel bepaalde kaders schept. Het college van B&W heeft op 14 februari 2012 enkele
uitgangspunten vastgesteld met betrekking tot de maatschappelijke overname van de drie
wijkcentra. De panden kunnen door bewoners voorshands alleen gehuurd worden, niet gekocht.
Het pand moet een maatschappelijke functie behouden en tevens dienen alle activiteiten vanuit de
panden te passen binnen de bestemmingsplannen voor hun respectievelijke locaties. De financiële
haalbaarheid van het exploitatieplan dat de burgers inleveren moet worden aangetoond en tot slot
moet er aantoonbaar draagvlak zijn binnen de wijk(en) waar de centra zich op richten.
Deze kaders zijn mijns inziens niet dermate sturend dat de aansluiting van deze casus op de
gehanteerde definitie van een burgerinitiatief wordt verstoord. Zij zijn juist gericht op de garantie
dat de maatschappelijke overname ook daadwerkelijk leidt tot een burgercollectief dat een publieke
dienst aanbiedt. Het eerste uitgangspunt (voorshands alleen huur) zorgt ervoor dat een slimme
ondernemer het pand niet zelf met forse winst verkoopt op de vastgoedmarkt. Het tweede
uitgangspunt stelt expliciet dat het pand haar publieke functie moet behouden. Hoe die wordt
ingevuld is aan de burgers zelf. Het derde uitgangspunt (bestemmingsplan) is een kader waar
iedereen die in Nederland iets in de publieke ruimte wil ondernemen zich aan moet houden. Dit
kader is voor zowel burgers, bedrijven als de overheid zelf van kracht en is dus per definitie niet te
voorkomen. De eis van financiële haalbaarheid doet minimale inbreuk op de autonomie van de
burgers voor wat betreft het vaststellen van doelen en middelen. Dit uitgangspunt stelt namelijk
geen inhoudelijke eisen aan de doelen en middelen die worden gekozen. Voor wat betreft het
laatste uitgangspunt (draagvlak) kan men zich afvragen of er wel sprake is van een publieke dienst als
er geen publiek is. Getuige deze argumenten passen de casussen nog steeds binnen de definitie van
een burgerinitiatief, al worden er wel wat brede kaders gesteld.

3.1.2 Is hier sprake van een bescheiden overheid?
Er kan op goede gronden worden betoogd dat de gemeente Amersfoort in haar aanpak keurig past
binnen het beeld van de bescheiden overheid dat in paragraaf 2.1 uiteengezet is. Dat houdt in: het
aanvullen van burgerinitiatieven zonder de regie over te nemen, goed procesmanagement en zorgen
voor institutionele verbinding. De aanwezigheid van deze bekende succesfactoren komt duidelijk
naar voren in een interview met één van de ambtenaren die zeer nauw betrokken is geweest bij de
maatschappelijke overnamen in Amersfoort. De volgende fragmenten zijn overgenomen uit een
interview van Bouwstenen voor Sociaal3, een sectorverbindend platform van en voor bestuurders,
managers en professionals in maatschappelijk vastgoed. Om te beginnen met het aanvullen in plaats
van invullen:
[Betrokken ambtenaren] moesten hun rol ook anders gaan oppakken. Geen zaken van bewoners
overnemen, maar mensen in hun kracht zetten. [...] Ook werd een expertteam ingesteld. Daarbij
gingen we op zoek naar lokale mensen die goed thuis waren in de materie van vastgoed en
wijkbeheer. Doelstelling: een coachende rol voor de bewonersinitiatieven. Het is namelijk een heel
karwei om een wijkonderneming op te zetten. Niet alle skills zijn vertegenwoordigd onder de
initiatiefnemers. Daarom werden de experts erbij gehaald. Bewonersgroepen konden hier een beroep

3

http://www.bouwstenenvoorsociaal.nl/fileswijkplaats/20130117 Het proces van maatschappelijke
overname.pdf
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op doen. Tweede doelstelling van het expertteam was te kijken of het initiatief haalbaar was, dan wel
haalbaar te maken.
De manier waarop de gemeente zich in het proces heeft opgesteld komt duidelijk overeen met de
flexibele stijl die door Edelenbos en Klein (2005, p. 435) benadrukt wordt als succesconditie voor
burgerinitiatieven:
Gedurende het proces wilde de gemeente ‘experimenteer ruimte’ geven en niet alles meteen
dichttimmeren. Het was een proces van ‘learning by doing’ wat bij alle betrokken partijen veel
nieuwe vragen opriep. Veel horen, luisteren, praten ook intern, in het gemeentehuis met mensen van
andere afdelingen. Soms sprak je ook niet helemaal elkaars taal, zoals tussen de afdeling welzijn,
vastgoed of cultuur. Daar zitten verschillen tussen en daar moet je ook goed bij nadenken.
Tot slot is de gemeente Amersfoort zich goed bewust van het belang van institutionele verbinding,
wat door Oude Vrielink en Verhoeven (2011, p. 383-384) wordt aangemerkt als een belangrijke
succesfactor:
Primair moeten binnen de gemeente ‘welzijn’ & ‘vastgoed’ goed op elkaar ingesteld zijn. Kijk over je
eigen afdeling, portefeuille, expertise & belang heen. Zoek de samenwerking. De (oud) hurende
partij is een belangrijke partij voor de bewonersgroep. Dit omdat zij gegevens hebben, maar ook
afspraken kunnen maken over overname inventaris e.d. De koppeling tussen het [wijkcentrum] en de
SWA is dan veel sneller gemaakt. De overdracht is directer, warmer.
Bovenstaande fragmenten zijn tijdens de oriëntatiefase van de casusselectie als voldoende
betrouwbaar beschouwd. Echter, omdat de mogelijkheid bestaat dat de gemeente Amersfoort hier
een sociaal wenselijk beeld van zichzelf neerzet, is tijdens de dataverzameling goed gelet op het
bevestigen van dit beeld. Hier kan worden vermeld dat er geen reden is gevonden om het
bovenstaande in twijfel te trekken.

3.1.3 Het Klokhuis en De Boerderij
Ondanks de aanwezigheid van deze succesindicatoren aan de kant van de gemeente, zijn niet alle
initiatieven die zich hebben aangediend ook daadwerkelijk geslaagd. Deze studie stelt zich dan ook
als doel om te onderzoeken of het sociale netwerkperspectief een waardevolle aanvulling kan
vormen voor de bekende succescondities die blijkbaar wel nodig maar niet voldoende zijn.
Hiervoor zijn de casussen van wijkcentra Het Klokhuis en De Boerderij onderzocht. Voor beide
panden heeft zich een bewonersgroep aangediend die aangaf het beheer en de exploitatie ervan te
willen overnemen. Het burgerinitiatief voor Het Klokhuis heeft het proces van maatschappelijke
overname met succes doorstaan en het wijkcentrum draait tot op heden onder leiding van
bewoners. Het burgerinitiatief voor De Boerderij heeft het proces van maatschappelijke overname
niet met succes afgerond en het pand wordt op het moment van schrijven te koop aangeboden op
de vastgoedmarkt.
Beide initiatieven hebben met dezelfde gemeente- en welzijnsambtenaren te maken gehad en
hebben op het eerste gezicht binnen dezelfde kaders moeten werken. Het enige in het oog
springende verschil tussen de twee zit hem in de wijken waarin zij gevestigd zijn. Het Klokhuis richt
zich op de wijk Randenbroek-Schuilenburg en De Boerderij ligt in de wijk Nieuwland. In tabel 1 zijn
enkele kerncijfers over de beide wijken in vergelijkend perspectief geplaatst. Nieuwland is
beduidend jonger, blanker en welvarender dan Randenbroek-Schuilenburg.
De percentages van bewoners die aangeven gehecht te zijn aan hun buurt verschillen niet sterk van
elkaar. Dit is opvallend, omdat in oriënterende gesprekken met betrokkenen juist naar voren kwam
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dat de vitale samenleving in Nieuwland over het algemeen ver te zoeken is. Het is dus relevant om te
vermelden dat mensen die aangeven gehecht te zijn aan hun buurt, daar niet per definitie mee
bedoelen dat zij er ook veel tijd en energie in stoppen. Dat lijkt in Nieuwland ook lastiger dan in
Randenbroek-Schuilenburg, getuige het veel hogere percentage tweeverdieners.
Tabel 14

(%) Bevolking
0-19 jaar
65+
Allochtonen (n-w)
Alleenstaanden
1-oudergezinnen
(%) Wonen
Koop
Sociale huur
Overige huur
Flats – appartementen
(%) Werken & weten
Werklozen
Hoogopgeleiden
Leefbaarheid
(%) Voelt zich wel eens onveilig
(%) Is gehecht aan de buurt
Rapportcijfer buurt
Welstand
Aantal auto’s / 100 huish.
Besteedbaar inkomen per huish.
% tweeverdienende huish.

4

Randenbroek Schuilenburg

Nieuwland

22,9
16,6
23,7
51,5
7,9

24,2
23,3
37,5
45,3
8,5

33,7
4,5
11
24,2
6,5

39,1
53,4
7,5
63,9

30,4
43,5
26,1
63,2

77
18
5
20,3

6,7
30,3

6,6
25

2
39

37,4
57,9
7,1

43
48,7
6,4

17,9
52,2
7,4

79
26100
25

83
28400
23

137
38800
54

http://www.amersfoort.nl/wijken.html
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3.2 Dataverzameling
Zoals gezegd voltrekt zich deze studie langs de lijnen van de congruentie-analyse, waarbij het
gangbaar is om de verklarende relevantie van een theorie aannemelijk te maken door hier
verwachtingen uit te destilleren om deze vervolgens af te zetten tegen empirische observaties
(Blatter en Haverland, 2012, pp. 144-145). Het is dan ook zaak om eerst deze verwachtingen uiteen
te zetten, alvorens een beschrijving te geven van de gebruikte onderzoeksinstrumenten en de
selectie van respondenten.

3.2.1 Verwachtingen
Onderstaande verwachtingen komen direct voort uit het integrale theoretisch model dat in paragraaf
2.3.4 uiteengezet is. Deze verwachtingen moeten niet worden opgevat als waren zij hypothesen in
een kwantitatieve studie. Ze dienen als ankerpunten tijdens de dataverzameling, maar een open
houding blijft onontbeerlijk. Er zal per empirische observatie worden afgewogen of deze voldoet aan
een bepaalde theoretische verwachting en de operationalisatie van theoretische begrippen wordt
uitgebreid als tussentijdse bevindingen daar aanleiding toe geven. Tevens worden in de
verwachtingen alleen netwerkstructurele eigenschappen meegenomen. De beoogde effecten
daarvan worden, om te veel kokervisie te voorkomen, nog even in het midden gelaten. De
verwachtingen die zullen dienen als ankerpunt tijdens de dataverzameling en als basis voor het
initiële codeerschema zijn als volgt geformuleerd:
Hechtheid initiatiefgroep
Verwacht wordt dat de hechtheid binnen de initiatiefgroep hoog zal zijn bij het geslaagde initiatief en
laag bij het niet-geslaagde initiatief. Granovetter (1973, p. 1361) definieert de kracht van een band
als de combinatie van de hoeveelheid tijd, de emotionele intensiteit, de intimiteit (wederzijds
vertrouwen) en de wederkerigheid die met de band gepaard gaat. Binnen het geslaagde initiatief
wordt een hoge mate van sterke onderlinge verbondenheid verwacht. Binnen het niet-geslaagde
initiatief wordt een lage mate van sterke onderlinge verbondenheid verwacht.
Leiderschap initiatiefgroep
Verwacht wordt dat binnen de initiatiefgroep van het geslaagde initiatief een duidelijke en alom
geaccepteerde kartrekker wordt aangetroffen met veel lef, passie en een richtinggevende rol. Hij of
zij onderhoudt naar verwachting banden van hoge kwaliteit met de overige betrokken burgers die
gekenmerkt worden door een hoge mate van wederzijds respect, vertrouwen en gevoel van
obligatie. Binnen de initiatiefgroep van het niet-geslaagde initiatief ontbrak naar verwachting een
dergelijke kartrekker, of zijn de banden die hij of zij onderhield met de overige betrokken burgers
niet van hoge kwaliteit.
Globale structuur initiatiefgroep
Verwacht wordt dat de initiatiefgroep van het geslaagde initiatief beschikte over- en gebruik heeft
kunnen maken van een grote hoeveelheid banden met voor het project relevante individuen,
groepen en sociaal-culturele contexten. Het tegenovergestelde wordt verwacht in het geval van het
niet-geslaagde initiatief.
Hechtheid binnen het gemeentecluster
Verwacht wordt (ook met oog op paragraaf 3.1.2) dat de hechtheid binnen het gemeentecluster (de
betrokken gemeenteambtenaren en welzijnsprofessionals) hoog is. Omdat beide initiatieven zich
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binnen dezelfde gemeente hebben voltrokken wordt hier geen verschil verwacht. Het blijft hier dus
open hoe deze variabele eventueel een rol als succesconditie heeft gespeeld.
Hechtheid tussen de initiatiefgroep en het gemeentecluster
Verwacht wordt dat de banden tussen beiden groepen sterk en veelvuldig zijn geweest bij het
geslaagde initiatief en zwak en gering in aantal bij het niet-geslaagde initiatief.
Deze verwachtingen zijn gevisualiseerd in figuur 6. De blauwe knopen zijn de betrokken burgers, van
de donkerblauwe knoop de trekkersfunctie vervult met bijbehorende hoge kwaliteit LMX. De groene
knopen zijn de verschillende actoren die vanuit de gemeente op ondersteunende wijze bij het
initiatief betrokken zijn. De overige kleuren zijn de externe netwerken waar de initiatiefgroep uit kan
putten en die samen de globale structuur van de initiatiefgroep vormen.

Figuur 6

Wanneer gesproken wordt over een relatief hechte verbinding tussen gemeente en burgers, is er
natuurlijk geen sprake van een benchmark. “Relatief” is hier cijfermatig gezien dan ook een leeg
begrip. Echter, het gaat erom de lezer aan de hand van de illustratie een duidelijk beeld te geven
van het theoretische model dat in deze studie wordt gehanteerd. Het figuur is niet bedoeld als één
op één weergave van de verwachte werkelijkheid maar slechts als een visuele benadering daarvan.

3.2.2 Onderzoeksinstrumenten
Voor de dataverzameling is gebruik gemaakt van semi-gestructureerde interviews (tijdsduur: 60 tot
90 minuten) en documentanalyse. Voor wat betreft deze laatste techniek moet worden opgemerkt
dat er in het geval van het niet-geslaagde initiatief geen relevante documenten uit de tijd van de
maatschappelijke overnamepoging bewaard zijn gebleven. In het geval van het geslaagde initiatief
zijn alle vergaderverslagen die bewaard zijn gebleven uit de tijd van de maatschappelijke overname
en het businessplan voor dit initiatief geanalyseerd. Het gaat om een totaal van 33 documenten.
Om deze beide technieken op adequate wijze voor te bereiden, is een codeerschema opgesteld aan
de hand van de theoretische verwachtingen. Dit codeerschema is één op één overgenomen als
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topiclijst tijdens de interviews. Zowel het gestructureerde gedeelte van de interviews als de topiclijst
zijn te vinden in respectievelijk bijlagen 2 en 3.
Het gestructureerde gedeelte vraagt alleen naar de verwachte netwerkstructurele eigenschappen
rond beide initiatieven. Zoals eerder gezegd zijn de te verwachten effecten daarvan in de eerste
instantie niet specifiek in de vragen verwoord, om kokervisie te voorkomen. Er wordt eerst gevraagd
naar een beschrijving van een specifieke netwerkeigenschap, waarna vervolgens de vragen “wat
heeft dat betekend voor het initiatief?” en “wat heeft dat betekend voor het functioneren van de
groep?” gesteld werden. Genoemde effecten van netwerkeigenschappen zijn vervolgens aan de
topiclijst toegevoegd voor de volgende interviews. In bijlage 3 is met nummers aangegeven in welke
volgorde de topics aan de lijst zijn toegevoegd.
Het is belangrijk om te vermelden dat er expliciet vragen in het interview zijn opgenomen die zoeken
naar succescondities die buiten het huidige theoretische kader vallen. De onderzoeker loopt het
risico om de nadruk te veel te leggen op het (door)vragen naar zaken die relevant zijn voor zijn eigen
theorie, zeker wanneer er maar één aanvullende theorie wordt onderworpen aan een
congruentieanalyse (Blatter en Haverland, 2012, p. 161). Aan het begin van het interview, voordat er
uit de theorie gedistilleerde topics aan bod zijn geweest, is aan respondenten gevraagd: “wat waren
volgens u de belangrijkste redenen dat uw project geslaagd/niet-geslaagd is?”. Twee soortgelijke
vragen werden aan het einde van het interview nogmaals gesteld: “zijn er zaken niet aan bod
gekomen waarvan u vindt dat ik ze wel moet weten?” en “heb ik dingen niet gevraagd waarvan u
vindt dat ik ze wel had moeten vragen?”. Antwoorden op deze vragen zijn verwerkt in de topiclijst
voor de verdere interviews.
Vooral in het begin is er tijdens de interviews gebruik gemaakt van een fysieke tijdslijn (zie foto in
bijlage 4) waarop alleen het begin en het einde van de beide projecten stonden aangegeven. Het
begin was in beide gevallen het besluit tot sluiting van de wijkcentra en het einde was respectievelijk
de opening van Het Klokhuis en het moment waarop door de burgers besloten is geen businessplan
in te leveren voor De Boerderij.
Respondenten werd allereerst gevraagd om wat mijlpalen op de tijdslijn te schrijven, om een
duidelijk referentiekader te hebben tijdens het praten (“gebeurde dat voor of na mijlpaal X?”). Het
heeft sommige respondenten naar eigen zeggen ook geholpen hen in gedachten goed terug te
brengen naar de betreffende periode.
In het geval van het niet-geslaagde initiatief heeft de tijdslijn goede ondersteuning geboden bij het
bespreken van de ontwikkeling van de verschillende netwerkeigenschappen door de tijd heen en de
gevolgen daarvan. Bij het geslaagde initiatief bleek dit niet nodig, het netwerk is gedurende de
maatschappelijke overname nauwelijks veranderd. Toen er eenmaal verzadiging optrad, is dit
instrument verder buiten de interviews gehouden. Dat wil zeggen, op het moment dat er een
duidelijke chronologische volgorde van zaken bekend was die niet meer veranderde naarmate
dezelfde vragen aan andere respondenten werden gesteld.
Een laatste noemenswaardig onderdeel van de dataverzameling is de feedback van de respondenten
op de concept-bevindingen. Aan hen is gevraagd of zij zich herkennen in de resultaten van het
onderzoek en of zij zouden willen aangeven of er eventuele uitspraken uit hun verband zijn gehaald
of simpelweg verkeerd geïnterpreteerd zijn.
Een moeilijk te voorkomen zwakte van deze onderzoeksmethoden, is dat de herinneringen van
respondenten gekleurd zouden kunnen zijn door de uitkomst van hun initiatief. Er is in dit onderzoek
gebruik gemaakt van documentanalyse, maar de primaire bron van informatie is het interview.
Alleen wanneer er een sterk vermoeden bestaat dat dit mechanisme ten grondslag ligt aan de
antwoorden van respondenten, zal dit in de bevindingen worden vermeldt.
Een dergelijke tekortkoming kan in toekomstige studies worden vermeden, door het onderzoek
longitudinaal op te zetten en te richten op casussen waarbij het proces nog niet ver genoeg
gevorderd is om iets zinnigs te kunnen zeggen over het succes ervan.
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3.2.3 Selectie van respondenten
Voor wat betreft de respondenten voor de interviews is strategisch nagedacht over de selectie. De
selectieprocedure wordt hieronder uiteengezet en er worden direct herkenbare labels aan de
respondenten toegewezen, zodat hun citaten herkenbaar maar anoniem kunnen worden
gepresenteerd in de bevindingen.
De initiatiefgroep rond het geslaagde initiatief bestond in de tijd van maatschappelijke overname uit
zeven betrokken bewoners. De groep was relatief homogeen en bestond voor het grootste gedeelte
uit blanke vrouwen die enigszins op leeftijd waren. Eén van de respondenten (RespK01) is
geselecteerd omdat zij beduidend jonger is dan de overige betrokkenen en tevens een Turkse
sociaal-culturele achtergrond heeft. Haar verhaal bevat daarmee in potentie een beduidend andere
invalshoek dan die van de andere betrokkenen. Een andere betrokkene (RespK02) is speciaal
geselecteerd omdat zij de kartrekker is en die speelt in de theorie van deze studie een belangrijke rol.
Verder zijn er nog twee betrokken bewoners (RespK03 en RespK04) op willekeurige wijze
geselecteerd.
De initiatiefgroep rond het niet-geslaagde initiatief heeft nogal gevarieerd in grootte tijdens de
poging tot maatschappelijke overname. De kerngroep bestond volgens respondenten echter uit
“ongeveer zes” betrokkenen. Het was beduidend lastiger om van deze groep alle gewenste
betrokkenen te spreken te krijgen. Een tekortkoming van dit onderzoek is dan ook dat een persoon
die zich op een bepaald moment in de tijd een dominante trekkersrol had toegeëigend, niet is
meegenomen met de interviews. Er is dus dankbaar gebruik gemaakt van de betrokkenen die wel
bereid waren tijd vrij te maken. Het gaat dan om één respondent die vanaf het prille begin betrokken
is geweest bij de groep (RespB01), één respondent die niet heel veel later is aangesloten (RespB02)
en één respondent die pas in een beduidend later stadium is aangesloten en die volgens meerdere
betrokkenen een soort woordvoerder richting de gemeente is geweest (RespB03). Ook is nog een
kort gesprek gevoerd met iemand die zeer tijdelijk bij het project betrokken is geweest (RespB04).
Naast de bewoners is er ook met gemeenteambtenaren en welzijnsprofessionals gesproken. In het
geval van het geslaagde initiatief is er één medewerker van SWA (RespG01) geselecteerd die al tien
jaar lang actief was binnen de wijk ten tijde van de maatschappelijke overname. Hij kende zowel
SWA, als de initiatiefgroep goed. Hij vertolkt daarmee een potentieel belangrijk perspectief van
iemand die de initiatiefgroep zeer goed kent, maar deze toch als relatieve buitenstaander kan
beschrijven. Tevens kende hij het reilen en zeilen binnen SWA ten tijde van de overname.
Dan zijn er nog drie respondenten uit het gemeentecluster geselecteerd die nauw betrokken zijn
geweest bij de (poging tot) maatschappelijke overname van beide initiatieven. De toenmalige
wethouder van economie, wonen, zorg en welzijn (RespG02), de projectmanager voor de sluiting
van de wijkcentra vanuit SWA (RespG03), de projectleider maatschappelijke aanbesteding vanuit de
gemeente (RespG04) en een wijkmanager vanuit de gemeente (RespG05).
Op deze manier zijn meerdere perspectieven op dezelfde zaak vertegenwoordigd, kunnen uitspraken
van beide zijden met elkaar worden vergeleken en kunnen zowel de verwachte netwerkeigenschappen aan de kant van de gemeente, als aan de kant van de bewoners goed worden
uitgediept.

3.3 Analyse en interpretatie
Het codeerschema dat in paragraaf 3.2.2 is geïntroduceerd, is tijdens het gehele onderzoek gebruikt
om fragmenten uit de interviews en de documenten te coderen. Dit schema is steeds aangevuld met
nieuwe (mogelijk) relevante codes die zich hebben aangediend tijdens de dataverzameling.
Om de processen van coderen en analyseren op een zo overzichtelijk mogelijke wijze uit te voeren, is
gebruik gemaakt van QDA (Qualitative Data Analysis) software. Alle documenten en transcripten zijn
geladen in NVivo, waar zowel het coderen als het analyseren van de data heeft plaatsgevonden.
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Bij de analyse en interpretatie van de data is stapsgewijs te werk gegaan. Ten eerste zijn alle
fragmenten bekeken die (een deel van) de netwerkstructuur van beide casussen duiden. Daarbij is
zorgvuldig afgewogen of een fragment kan worden opgevat als bevestigend of niet, ten aanzien van
één van de verwachtingen uit paragraaf 3.2.1. Een uitspraak als “onze groep is echt heel close
(RespK04)” is dan bijvoorbeeld slechts deels bevestigend ten aanzien van de verwachting dat een
succesvolle initiatiefgroep een hechte netwerkstructuur vertoont. Het is verleidelijk om te snel toe
te geven aan de illusie van verzadiging. Daarom moet een uitspraak zoals deze kunnen worden
aangevuld met een verzadigend aantal andere uitspraken die specifiek passen binnen de definitie van
de betreffende variabele. In dit geval zullen dat bevestigende uitspraken zijn die betrekking hebben
op de hoge mate van tijdsinvestering, emotionele intensiteit, intimiteit en wederkerigheid.
Het kan voorkomen dat de fragmenten ten aanzien van een bepaalde verwachting bevestiging
opleveren die precies binnen de kaders van de definitie past, terwijl de onderzoeker wel het gevoel
heeft dat hier hetzelfde mechanisme werkzaam is. In zo’n geval moet zorgvuldig worden afgewogen
en beredeneerd of de definitie binnen een specifieke context wellicht verbreedt moet worden. Een
voorbeeld van zo’n situatie is bijvoorbeeld wanneer de hechtheid binnen het gemeentecluster wel
duidelijk “bestaat”, maar niet zo makkelijk getypeerd kan worden aan de hand van Granovetter’s
definitie. In dit geval kan worden beredeneerd dat de banden (en de lading daarvan) tussen
gemeentelijke ambtenaren grotendeels ontstaan door toedoen van bureaucratische structuren,
regels, functies en taken. Dit in tegenstelling tot de hechtheid binnen een bewonersgroep waar de
persoonlijke en emotionele ervaring veel meer centraal staan.
Eerst moet dus op goede gronden worden beargumenteerd dat een verwachting ten aanzien van een
bepaalde structurele netwerkeigenschap kan worden bevestigd. Vervolgens dient, in het geval van
het succesvolle initiatief, gezocht te worden naar de vormen van sociaal kapitaal die deze eigenschap
heeft geproduceerd. Tevens moet aannemelijk gemaakt worden dat dit sociaal kapitaal aantoonbaar
heeft bijgedragen aan het succes van het initiatief.
In het geval van het niet-geslaagde initiatief wordt op dezelfde manier gezocht naar de vormen van
sociaal kapitaal die ontbraken door toedoen van een bepaalde netwerkeigenschap. Ook hier moet
aannemelijk gemaakt worden dat het ontbreken van dit sociaal kapitaal een aantoonbaar remmende
werking heeft gehad op het succes van het initiatief. Ook in deze fase is verzadiging een belangrijke
indicator voor de kracht van de uitspraken die aan de bevindingen kunnen worden ontleend. Is de
data eenduidig? Zeggen alle respondenten hetzelfde, zonder dat de onderzoeker hen daarvoor in een
bepaalde richting hoeft te sturen?
Conclusies ten aanzien van verklarende relevantie van de sociale netwerkanalyse in de context van
burgerinitiatieven kunnen op drie manieren worden getrokken. De meest krachtige bevestigende
uitspraken kunnen worden gedaan als de verwachting ten aanzien van een bepaalde
netwerkeigenschap in beide casussen kan worden bevestigd. Bijvoorbeeld: de succesvolle
initiatiefgroep vertoont een hechte netwerkstructuur én de niet-succesvolle initiatiefgroep vertoont
een losse netwerkstructuur. Tevens moet in beide gevallen kunnen worden aangetoond dat deze
netwerkeigenschappen middels het geproduceerde, of juist het ontbrekende sociaal kapitaal, een
constructieve, of juist een remmende werking hebben gehad op het succes van de beide initiatieven.
Echter, het kan voorkomen dat een verwachting ten aanzien van een bepaalde netwerkeigenschap in
het geval van de ene casus wel bevestigd kan worden, maar in het geval van de ander niet. Zo kan
bijvoorbeeld in beide gevallen een voor het project relevante globale structuur worden
waargenomen, terwijl de verwachting was dat deze in het geval van het niet-succesvolle initiatief
afwezig zou zijn. Er moet dan gezocht worden naar een verklaring en er moet zorgvuldig worden
afgewogen en beargumenteerd of deze verklaring de aannemelijkheid van de verklarende relevantie
van de sociale netwerkanalyse aantast, niet aantast of juist zelfs versterkt.
Een laatste optie is uiteraard dat de verwachtingen niet bevestigd kunnen worden. In zo’n geval
moet in de data gezocht worden naar een verklaring: hoe komt het dat een dusdanig beproefd en
bewezen theoretisch kader in deze specifieke context niet opgaat?
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Tot slot: de conclusies die worden getrokken naar aanleiding van de bevindingen van deze studie zijn
gericht op het aannemelijk maken van de verklarende relevantie van de sociale netwerktheorie
binnen de context van burgerinitiatieven. De bevindingen kunnen niet worden gegeneraliseerd naar
een populatie van soortgelijke casussen, maar er kunnen wel algemene uitspraken gedaan worden
over de bruikbaarheid van de sociale netwerktheorie in de analyse van dergelijke casussen (Blatter
en Haverland, 2012, p. 197).

***
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Hoofdstuk 4: bevindingen
De bevindingen worden in dit hoofdstuk op dezelfde stapsgewijze manier gepresenteerd als hoe de
analyse en interpretatie van de data zich heeft voltrokken. Eerst wordt per variabele kort
teruggeblikt op de verwachtingen ten aanzien daarvan en wordt er onthuld of de verwachtingen
bevestigd, deels bevestigd of niet bevestigd zijn. Per variabele wordt eerst een coherent beeld
gegeven van de betreffende netwerkeigenschap. Vervolgens wordt ingegaan op het aanwezige, dan
wel afwezige sociaal kapitaal waarmee deze netwerkeigenschap gepaard gaat. Waar mogelijk wordt
beschreven op welke manier het aanwezige, dan wel afwezige sociaal kapitaal een constructieve, dan
wel remmende werking heeft gehad op het succes van de initiatieven.
Waar een verwachting deels bevestigd kon worden, is zorgvuldig afgewogen en beargumenteerd of
een eventuele verklaring voor de afwijking de verklarende relevantie van de sociale netwerkanalyse
in de context van burgerinitiatieven zou aantasten, niet zou aantasten of zelfs zou versterken. Iedere
paragraaf wordt afgesloten met een zeer beknopte samenvatting van de bevindingen ten aanzien
van de betreffende variabele. In tabel 2 zijn de bevindingen schematisch weergegeven.
Tabel 2

Verwachting

Bevestigd

Deels
bevestigd

Aantoonbare
invloed

De succesvolle initiatiefgroep vertoont een hechte
netwerkstructuur

X

X

De niet-succesvolle initiatiefgroep vertoont een losse
netwerkstructuur

X

X

X

X

De succesvolle initiatiefgroep heeft een duidelijke kartrekker
die hoge kwaliteit banden onderhoudt met de andere
betrokken burgers
De niet-succesvolle initiatiefgroep heeft geen duidelijke
kartrekker die hoge kwaliteit banden onderhoudt met de
andere betrokken burgers

X

X

De succesvolle initiatiefgroep heeft gebruik kunnen maken
van een voor het project relevante globale structuur

X

X

De niet-succesvolle initiatiefgroep heeft geen gebruik kunnen
maken van een voor het project relevante globale structuur

X

X

Het gemeentecluster vertoont een hechte netwerkstructuur
De succesvolle initiatiefgroep had veel banden met het
gemeentecluster en de banden waren sterk
De niet-succesvolle initiatiefgroep had weinig banden met het
gemeentecluster en de banden waren zwak
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X

X

X

X

X

X

4.1 Hechtheid van de initiatiefgroep
Volgens Coleman (1988, pp. 105-108) komt sociaal kapitaal voort uit een hoge mate van
netwerkdichtheid. In deze studie wordt in plaats van dichtheid gesproken van hechtheid, wat duidt
op een structuur met een hoge mate van “sterke” onderlinge verbondenheid. Dat wil zeggen, het
netwerk bestaat uit relatief veel onderlinge banden die kunnen worden gekenmerkt door een hoge
mate van tijdsinvestering, emotionele intensiteit, intimiteit (wederzijds vertrouwen) en
wederkerigheid (Granovetter, 1973, p. 1361). Omdat een hecht netwerk het sociaal kapitaal
produceert dat het netwerk in staat stelt beter om te kunnen gaan met dilemma’s van collectief
handelen (Putnam, 1995, p. 66-67), wordt een hechte netwerkstructuur verwacht binnen de
succesvolle initiatiefgroep rond Het Klokhuis. Om dezelfde reden wordt een losse netwerkstructuur
verwacht binnen de niet-succesvolle initiatiefgroep rond De Boerderij.
Beide verwachtingen kunnen aan de hand van de data worden bevestigd. Er is een zeer hoge mate
van hechtheid aangetroffen bij de initiatiefgroep rond Het Klokhuis en een zeer lage mate van
hechtheid bij de initiatiefgroep rond De Boerderij. Ook zijn aanwijzingen gevonden voor de
productiviteit van een hechte initiatiefgroep binnen de context van de maatschappelijke overnamen.
Eerst wordt de mate van hechtheid binnen beide initiatiefgroepen beschreven. Daarna wordt
ingegaan op de consequenties daarvan.
Alle betrokken bewoners rond Het Klokhuis kennen elkaar, dus in termen van netwerkstructuur is de
groep volledig dicht (alle mogelijke banden binnen de groep bestaan ook). Daarbij delen de meeste
van deze bewoners al een langere geschiedenis met elkaar. Zij werkten al vóór de maatschappelijke
overname van Het Klokhuis samen binnen een gevestigd inspraakorgaan in de wijk: het
Wijkbeheerteam (WBT). Dat was een groep bewoners die als taak had het buurtbudget (een
gemeentelijke subsidie) te beheren en te besteden aan verschillende initiatieven en activiteiten die
door wijkbewoners werden aangedragen. Slechts enkele betrokken bewoners hebben zich pas ten
tijden van de maatschappelijke overname bij de groep aangesloten. Zij hadden echter ook al een
voorgeschiedenis (privé, zakelijk of allebei) met één of meer betrokkenen uit de initiatiefgroep.
Na jaren van samenwerking kent men elkaar door en door en zijn er ook vriendschappen ontstaan.
Er is veel onderling contact, vaak ook buiten het burgerinitiatief om, en men is over het algemeen
betrokken bij elkaars leven. De groep wordt door alle respondenten in verschillende bewoordingen
beschreven als “zeer close (RespK04)”. Het volgende citaat vat de observaties bij deze initiatiefgroep
kernachtig samen:
“We kunnen samen lachen, samen huilen en we kunnen giga-goed ruzie maken. Als je samen ruzie
kunt maken zonder daarbij de vriendschap uit het oog te verliezen, denk ik dat je een hele hechte
groep hebt (RespK02)”
Niet alleen de veelvuldigheid van onderlinge banden is dus naar verwachting aangetroffen binnen
deze groep. Ook de aard van de relaties past keurig binnen Granovetter’s (1973, p. 1361) definitie
van sterke banden. Een hoge mate van tijdsinvestering, emotionele intensiteit, vertrouwen en
wederkerigheid. Vooral die laatste drie elementen komen naar voren uit het onderstaand voorbeeld.
Dit fragment is tekenend voor de verhalen van vrijwel alle geïnterviewde betrokkenen bij Het
Klokhuis. Zij geven aan voor elkaar klaar te staan en zich sterk betrokken te voelen bij elkaars leven,
ook buiten hun burgerinitiatief om.
“Een paar maanden geleden werd mijn man opgenomen in het ziekenhuis op vrijdagavond, terwijl ik
wist dat ik hier om 7 uur 's ochtends moest staan de volgende ochtend. Ik heb midden in de nacht
mijn collega gebeld en iedereen stond er gewoon. Toen ik om 9 uur uit het ziekenhuis kwam stond de
koffie klaar, stuk gebak erbij en kon ik gewoon janken! (RespK02)”
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Bij De Boerderij werd op dit punt een hele andere initiatiefgroep aangetroffen. Slechts twee van de
betrokkenen hadden een sterke band met elkaar vóór de maatschappelijke overname. Gaandeweg
het proces hebben zich verschillende mensen aangesloten die via-via werden aangetrokken, of die
zich bij een wervingsstand op de jaarlijkse vrijmarkt hebben aangemeld. De initiatiefgroep rond De
Boerderij heeft tijdens het proces ook erg gevarieerd in de samenstelling: er zijn wat poppetjes
vervangen in de loop van de tijd, mensen die er in het begin bijzaten zijn weggegaan en daar zijn
soms nieuwe voor in de plaats gekomen. Sommige zaten er ook maar twee keer bij en daarna zag je
ze nooit meer! (RespB02).
Er bestond echter wel een kerngroep rond deze poging tot maatschappelijke overname. Ook deze
groep was in termen van netwerkstructuur volledig dicht en de banden kenmerkten zich door een
relatief hoge mate van tijdsinvestering. Echter, die tijdsinvestering beperkte zich enkel tot het
burgerinitiatief zelf (vergaderingen), enige uitzonderingen daargelaten. Daarbij waren de onderlinge
banden in dit geval niet beladen met een hoge mate van emotionele intensiteit, vertrouwen en
wederkerigheid. Alle respondenten, zowel vanuit de initiatiefgroep rond De Boerderij als vanuit het
gemeentecluster, karakteriseren de groep in verschillende bewoordingen als “los zand (RespB01;
RespG02)”. Het volgende fragment is tekenend voor de hechtheid van deze groep:
Het was niet zo dat we nou een hele goeie band hadden met elkaar en dat we zeiden van: als groep
gaan we d'r mee aan de slag. Nee... Hans en RespB01 dan wel, maar verder waren het allemaal
eenlingen.(RespB02)
Samengevat: zoals verwacht is in het geval van Het Klokhuis een initiatiefgroep aangetroffen die veel
onderlinge banden vertoont, waarbij de banden gekenmerkt worden door een hoge mate van
tijdsinvestering, emotionele intensiteit, vertrouwen en wederkerigheid. In het geval van De Boerderij
werd een initiatiefgroep aangetroffen die weliswaar veel onderlinge banden vertoont, maar waarbij
de tijdsinvestering zich enkel beperkte tot het burgerinitiatief en een hoge mate van emotionele
intensiteit, vertrouwen en wederkerigheid afwezig was.
Het verschil in hechtheid tussen beide initiatiefgroepen heeft ook een duidelijk verschil in
vertrouwen en eensgezindheid met zich meegebracht. In de volgende twee paragrafen wordt
uiteengezet hoe deze twee vormen van sociaal kapitaal van invloed zijn geweest op het succes van
beide burgerinitiatieven.

4.1.1 Vertrouwen en toewijding
Een hechte netwerkstructuur verhoogt het onderlinge vertrouwen binnen het netwerk (Burt, 2001,
p. 37-38; Buskens, 1998, p. 285). Rationeel gezien wegen de kosten (sociale sancties) van het nietmeewerken zich (niet houden aan normen, regels, afspraken, etc.) in een hecht netwerk namelijk
niet op tegen het eenmalige gewin (Coleman, 1988, p. 98-99). Er is inderdaad waargenomen dat het
vertrouwen binnen de initiatiefgroep rond Het Klokhuis hoog was en binnen de initiatiefgroep rond
De Boerderij laag.
Zoals in paragraaf 2.3 al even werd aangestipt, heeft de mate van vertrouwen binnen een groep
belangrijke gevolgen voor de productiviteit en toewijding van die groep. Een rationele actor die
verwacht dat anderen net zo hard zullen werken als hijzelf, zal meer tijd en energie in een
samenwerking investeren dan een rationele actor die daar minder vanzelfsprekend vanuit gaat. In
een netwerk dat zich kenmerkt door een hoge mate van vertrouwen, zal de productiviteit dus hoger
liggen dan wanneer het vertrouwen laag is. De observaties bij Het Klokhuis wijzen in deze zelfde
richting. Omdat alle betrokken bewoners er van op aan konden dat iedereen er vol voor zou gaan,
werd die door hen verwachte hoge mate van toewijding ook werkelijkheid. De betrokken
opbouwwerker beschrijft hoe hij dit mechanisme bij deze groep heeft ervaren:
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“Een bekende groep voelt veilig, je kunt dan makkelijker vanuit zo'n positie zo'n enorme klus op je
nemen! (RespG01)”
Bij de initiatiefgroep rond De Boerderij was dit vertrouwen beduidend lager. In de context van deze
studie betekent dat overigens niet per definitie dat men elkaar expliciet verdenkt van negatieve
intenties. Slechts één respondent heeft laten weten de intenties van een aantal betrokkenen niet
vertrouwd te hebben (RespB04: “ik ben er toen ook uitgestapt!”). Over het algemeen is die expliciet
negatieve connotatie op deze groep niet van toepassing. Echter, waar iedereen het wel over eens is,
is dat je gewoon niet weet waar je van op aan kan als je de mensen met wie je samenwerkt eigenlijk
niet kent. De eigen toewijding wordt deels op dat gegeven afgestemd. Eén van de geïnterviewde
betrokkenen verwoordt het als een metafoor:
“Om het met een sportclub te vergelijken: je hebt jaren lang samen getraind, je kent de regels, je
bent op elkaar ingespeeld... Als jij in het veld staat en je een bal zó speelt, dan gaat die ander X doen
en dan gebeurt er Y. In zo'n groep rond de Boerderij... je hebt niet samen getraind, je weet niet wie
die ander is, je moet nog maar ontdekken hoe extreem iemand in z'n opvattingen is, hoe hard 'ie wil
lopen, hoe enthousiast 'ie is. En daarmee dus ook, welke kant je op wilt. Je bent nog geen groep die
samen op een doel afgaat. (RespB03)”
Hechtheid van de initiatiefgroep als succesconditie binnen deze casussen, laat zich dus ten eerste
gelden door het vertrouwen en daarmee de toewijding die het produceert binnen de groep. Een
toegewijde groep is in de context van de maatschappelijke overnamen in Amersfoort ontzettend
belangrijk gebleken. Er wordt unaniem benadrukt (zowel door alle burgers als door alle betrokkenen
van gemeentelijke zijde) dat het overnemen van een wijkcentrum een niet te onderschatten
aangelegenheid is. Het is de vergelijken met het oprichten en exploiteren van een bedrijf en
betrokken bewoners krijgen te maken met allerlei onduidelijkheden en onzekerheden. De
maatschappelijke overname was immers voor de gemeente ook een nieuw fenomeen en bestuurders
en ambtenaren hadden hun huiswerk niet altijd op orde (RespG02).
In het geval van De Boerderij heeft onder andere de intensiteit van het proces ervoor gezorgd dat er
verschillende betrokkenen zijn opgestapt. Bij Het Klokhuis was het proces niet per definitie minder
zwaar, maar de toewijding van die groep was zo hoog dat zij (met succes) “door zijn blijven beuken
(RespG05)”.

4.1.2 Eensgezindheid
Een sterke band tussen twee actoren gaat over het algemeen gepaard met wederzijdse beïnvloeding.
Het gaat dan niet alleen over bewuste, uitgesproken pogingen om invloed uit te oefenen op het
gedrag van de ander. Het gaat ook om onbewuste processen zoals waarbij actoren zich aan elkaar
spiegelen. In een zeer hecht netwerk met veel sterke onderlinge banden werkt deze sociale
beïnvloeding door op groepsniveau (West et al, 1999, p. 635). Dat zorgt voor duidelijke normen en
een sterkere neiging van individuele actoren om deze na te leven en zich ermee te identificeren.
In het geval van Het Klokhuis is dit mechanisme duidelijk terug te zien. Ten tijde van de
maatschappelijke overname was er een sterke drang om ”alle neuzen dezelfde kant op te krijgen
(RespK03)” en de eensgezindheid onder de betrokkenen over wat het nieuwe Klokhuis zou moeten
worden was erg hoog. Het is hen daarom gemakkelijker gelukt om op tijd een overtuigend
businessplan in te leveren waar iedereen achter stond. Een interessante observatie is dat de
geïnterviewde bewoners in bijna identieke bewoordingen uitdrukken wat Het Klokhuis is en waar het
voor staat. Omdat de hechtheid van deze groep zo hoog is, ontstaat er een gedeeld verhaal dat door
alle betrokkenen gedragen wordt. Een betrokkene vanuit de gemeente geeft een voorbeeld van hoe
hij dit mechanisme heeft ervaren:
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“Het gevolg van die hechtheid? Dat je niet zaken zes keer hoefde te vertellen, absoluut niet, dat werd
in het bestuur ook allemaal goed doorgenomen. Dat betekent dat je een stevige partner had
waarmee prettig zaken valt te doen. Er wordt soms in wisselende samenstelling met ons als
gemeente vergaderd, maar dan bleek nooit dat iemand dan iets riep waarvan we dachten van "joh,
dat hebben we twee vergaderingen geleden al behandeld". Goed op elkaar afgestemd! (RespG04)”
Ook op dit punt verschilt de groep rond De Boerderij van die rond Het Klokhuis. De initiatiefgroep
rond De Boerderij bestond uit een verzameling individuen, die zich vooral vanuit hun eigen
beweegredenen en idealen hadden aangesloten. In het proces van maatschappelijke overname lag
de nadruk vanuit individuele betrokkenen dan ook veel minder op het collectieve doel. Sterker nog,
er was geen duidelijk collectief doel voor wat betreft de invulling van de nieuwe Boerderij. “De een
wilde iets met een woongroep, de ander wilde wel iets cultureels... op een gegeven moment hebben
ze nog een religieuze groep erbij gehaald die wilde ook wel iets... iedereen wilde wel iets maar ze
stonden er niet echt als groep voor (RespG05)”. Eén van de betrokken bewoners rond De Boerderij
bevestigt de afwezigheid van een gedeeld verhaal:
“Ik denk dat de één sowieso de accenten anders legt dan de ander. Ik denk ook dat, als je dat zou
gaan vragen aan verschillende mensen, dat ze mogelijk wel eens op een andere manier benaderd
zouden kunnen zijn (RespB03)”
De afwezigheid van een gedeelde visie en daarmee een gebrek aan eensgezindheid over wat er zou
moeten gebeuren, heeft de initiatiefgroep rond De Boerderij veel tijd gekost. Zolang er geen
eensgezindheid is over het businessplan, kan het initiatief geen doorgang vinden. Daarbij was het
lastig voor deze groep om een duidelijk beeld naar buiten af te geven. Het Klokhuis kon altijd zeer
eenduidig naar buiten treden, zowel richting de gemeente als richting de wijkbewoners die het
draagvlak voor het centrum moesten vormen.

4.1.3 Samenvatting
Zoals verwacht is in termen van netwerkstructuur een hechte initiatiefgroep gevonden in het geval
van Het Klokhuis en een losse groep in het geval van De Boerderij. In het eerste geval heeft die hoge
mate van hechtheid gezorgd voor een hoog onderling vertrouwen en daarmee een hoge mate van
toewijding binnen de groep. Tevens heeft de hechtheid van de initiatiefgroep rond Het Klokhuis een
positieve invloed gehad op de eensgezindheid binnen de groep. Beide factoren (toewijding en
eensgezindheid) hebben aantoonbaar bijgedragen aan het succes van het burgerinitiatief.
In het geval van De Boerderij heeft de losse structuur van de initiatiefgroep gezorgd voor een lage
mate van onderling vertrouwen en daarmee een relatief lage mate van toewijding. Tevens heeft die
losse structuur een negatieve invloed gehad op de eensgezindheid binnen de groep. Beide factoren
hebben een aantoonbaar remmende werking gehad op het succes van het burgerinitiatief.

4.2 Leiderschap
Een succesvol burgerinitiatief heeft minimaal één trekker die bereid is om aan een onderwerp of
project te sleuren. Mensen met lef en passie voor een bepaald onderwerp in hun leefomgeving die
“voor de troepen uit” lopen (WRR, 2012, pp. 79-80). Daarbij onderhoudt deze trekker banden van
hoge kwaliteit met de overige betrokken bewoners (Harris et al, 2009, pp. 371-372). Die banden
worden gekenmerkt door een hoge mate van wederzijds respect, vertrouwen en gevoel van
obligatie. Een dergelijke leider kan met succes binden en richting geven, en zijn mede-betrokkenen
zullen meer gemotiveerd, toegewijd en productief zijn. Er wordt dan ook verwacht dat binnen de
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initiatiefgroep rond Het Klokhuis minstens één duidelijke trekker zal worden gevonden die banden
van hoge kwaliteit onderhoudt met de overige betrokkenen. Een (gedeeltelijke) afwezigheid van een
dergelijke trekker wordt verwacht binnen de initiatiefgroep rond De Boerderij. Beide verwachtingen
zijn aan de hand van de data bevestigd.
De kartrekker van Het Klokhuis wordt omschreven als strijdbaar (RespK04), overtuigend (RespK03),
gedreven (RespG04), een vechter (RespK01) en een actievoerder, iemand die niet bang is om mensen
tegen de schenen te schoppen (RespG05). Zowel de bewoners als de betrokkenen vanuit gemeente
zijde zijn het erover eens dat het zonder [haar] nooit was gelukt (RespG01). Dat wil niet zeggen dat
de overige bewoners geen relevante bijdrage hebben geleverd, maar de richtinggevende energie van
een kartrekker wordt door alle respondenten als onontbeerlijk benadrukt.
Daarbij geven alle betrokken bewoners rond Het Klokhuis aan dat de banden die zij hebben met de
kartrekker gekarakteriseerd kunnen worden als zijnde van hoge kwaliteit. Dat wil zeggen, ze worden
gekenmerkt door wederzijds respect, vertrouwen en gevoel van obligatie. Tevens heeft de trekker
altijd veel geïnvesteerd in de betrokkenen om haar heen. Zij probeert hen sterker te maken en te
steunen waar het kan en nodig is. Sommige respondenten ervaren deze investeringen intenser
(RespK01: ik heb een moeder, maar RespK02 is mijn tweede moeder) dan anderen (RespK04: is niet
nodig!). Echter, iedereen is het er over eens dat zij zich sterk maakt en moeite doet voor de mensen
om haar heen. De betreffende kartrekker geeft zelf aan:
“Ik geloof in de kracht van mensen. Ik geloof dat de meeste personen altijd meer kunnen dan dat ze
zelf denken, dat probeer ik eruit te halen (RespK02)”
Dij de initiatiefgroep rond De Boerderij ontbrak een duidelijke richtinggevende kartrekker gedurende
een groot deel van het proces. Er was wel iemand die de vergaderingen voorzat, maar niemand die
qua persoonlijke eigenschappen en visie ook maar enigszins te vergelijken was met de trekker van
Het Klokhuis. Een van de betrokken bewoners rond De Boerderij verwoordt het als volgt:
“Omdat je toch met verschillende mensen zit, die dan wisselend wel zeggen van nou, ik wil wel even
trekken... D'r is er niet zo een als RespK02 in het Klokhuis. Die is van het begin af aan daar vol voor
gegaan en heeft zoiets van: dit wordt mijn ding! Daar was het pad heel duidelijk voor één iemand die
daar dan een team van mensen omheen had (RespB02)”
Uiteindelijk is er toch een leidersfiguur opgestaan binnen de groep rond De Boerderij, die qua
gedrevenheid en actiebereidheid wat meer leek op de trekker van De Boerderij. Hij wordt
omschreven als direct, doelgericht en redelijk dominant (RespB01; RespB02). De persoon in kwestie
leek met betrekking tot persoonlijke eigenschappen meer op de trekker van Het Klokhuis en had een
sterke visie van waaruit hij handelde. Echter, de banden van hoge kwaliteit met de overige
betrokken bewoners ontbraken. Hier mag geen misverstand ontstaan: het is niet zo dat de banden
een negatieve lading hadden. Echter, de banden waren zwak en men kende elkaar niet goed. Dat
gold voor vrijwel alle betrokkenen, dus ook voor de uiteindelijke kartrekker. De visie van waaruit
deze trekker handelde, werd ook niet breed gedragen binnen de groep. In tegenstelling tot bij Het
Klokhuis, waar er een sterke eensgezindheid heerste over welke kant het op moest. De volgende
twee samengevoegde fragmenten geven aan hoe de geïnterviewde betrokkenen hier tegenaan
kijken. Hier laat zich ook een kleine aanwijzing zien voor een wisselwerking tussen de hechtheid en
het leiderschap binnen de initiatiefgroep. De exacte werking van dit mechanisme zou een interessant
onderwerp kunnen zijn voor een vervolgonderzoek.
“[Hij] heeft een erg directe en dominante stijl van leiding geven. Maar hij staat voor een groep
waarmee hij nog geen hechte banden heeft en die dit vrijwillig doet. Dan is misschien zo'n
leiderschapsstijl niet de beste keuze (RespK01). Hij had op een gegeven moment wel dat hij wat
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richting-dwingender ging worden. Waar dan anderen weer zoiets hadden van: ja maar nu schiet je
door naar je eigen kant. Dat 'ie dan zeg maar te sturend werd (RespK02)”
Samengevat: zoals verwacht is binnen de initiatiefgroep rond Het Klokhuis een duidelijke kartrekker
aangetroffen die banden van hoge kwaliteit onderhoud met haar mede-betrokkenen. Tevens is naar
verwachting een afwijkende situatie aangetroffen binnen de initiatiefgroep rond De Boerderij. Een
lange tijd is een duidelijke kartrekker afwezig geweest en toen deze uiteindelijk opstond, ontbraken
de banden van hoge kwaliteit met de overige betrokkenen.
Het verschil in leiderschapssituatie bij beide initiatieven heeft gevolgen gehad voor de toewijding en
de eensgezindheid binnen de twee initiatiefgroepen. In de volgende twee paragrafen wordt
uiteengezet hoe deze twee vormen van sociaal kapitaal van invloed zijn geweest op het succes van
beide burgerinitiatieven.

4.2.1 Toewijding
De gedreven leiderschapsstijl binnen Het Klokhuis is van invloed geweest op de mate van toewijding
van de overige betrokken bewoners (RespG01: [...] en het aanstekelijke van RespK02, dat is
doorslaggevend geweest!). Behalve de persoonlijke eigenschappen van de kartrekker wordt ook de
kwaliteit van haar banden met haar mede-betrokkenen verwacht als succesconditie. Harris et al
(2009, pp. 371-372) stellen dat de kwaliteit van de relatie tussen leiders en onderschikten van
significante invloed is op zaken als productiviteit, motivatie, tevredenheid en toewijding aan de
organisatie. Omdat mensen over het algemeen vrijwillig betrokken zijn bij burgerinitiatieven, is het
logischerwijs te verwachten dat zij niet lang blijven meedoen als ze niet tevreden en gemotiveerd zijn
en het zal het initiatief niet ten goede komen als de productiviteit en toewijding ondermaats is.
Vrijwel alle geïnterviewde betrokken bewoners rond Het Klokhuis hebben het idee dat men bereid is
harder te werken voor deze trekker, door de manier waarop zij investeert in en moeite doet voor de
mensen om haar heen. Zelf zegt de trekker dit ook zo te ervaren (RespK02: maar natuurlijk, ze
werken harder voor je!). Uit onderstaand fragment blijkt dat zij zich goed bewust is van dit
mechanisme:
“We hebben met vrijwilligers te maken en niet met werknemers. Daar zit toch wel een duidelijk
verschil in, ook al is ons werk wel vrijwillig maar niet vrijblijvend. Juist door mensen zo betrokken te
laten zijn bij alles wat hier gebeurt en ze ook over alles te informeren, zijn ze niet alleen maar
"werknemer". Ze weten ook van dingen waar ze eigenlijk niks mee te maken hebben vanuit hun
taakomschrijving (RespK02)”
Bij De Boerderij was de invloed van een duidelijke leider lange tijd afwezig, waardoor de groep als
geheel minder slagvaardig was. Zij hebben voornamelijk een proces van zoeken en aftasten
doorlopen en er is lange tijd niemand geweest die het initiatief vanuit een duidelijke visie van richting
heeft voorzien. Ook toen er uiteindelijk wel een leider opstond, ontbraken de banden van hoge
kwaliteit die tot een hogere mate van toewijding van de overige bewoners zouden kunnen leiden.
Zijn visie, die hij wel had, verschilde daarbij dusdanig van die van enkele andere betrokkenen dat de
directe en dominante leiderschapsstijl juist averechts gewerkt heeft. Eén geïnterviewde bewoner is
daardoor zelfs afgehaakt.

4.2.1 Eensgezindheid
Een actor met een duidelijke leiderschapsfunctie en banden van hoge kwaliteit met haar medebetrokkenen, kan vanuit die positie een sterk stempel drukken op de normen en het gedeelde
verhaal binnen de groep. Een belangrijk gevolg van de leiderschapssituatie bij Het Klokhuis, was dan
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ook een hogere mate eensgezindheid. Het is duidelijk dat de trekker aldaar een stevig stempel drukt
op het beleid (RespK02: beleidsmatig stel ik toch wel de regels op, want daar komen we tijdens de
bestuursvergadering vaak niet eens aan toe!) en op het gedeelde verhaal en de normen binnen de
groep. De trekker van Het Klokhuis is, wederom zonder negatieve connotatie, redelijk dominant. Zij
heeft een duidelijke visie en is erg stellig in haar standpunten. Doordat de banden die zij heeft met
de overige bewoners zo hecht zijn, spiegelt deze groep zich aan haar (wat overigens niet wegneemt
dat zij zelf ook invloed hebben op de cultuur binnen de groep). Als de kartrekker gevraagd wordt of
zij haar eigen woorden terug herkent als andere bewoners over Het Klokhuis praten zegt ze:
“Ja, soms letterlijk! Letterlijk mijn taalgebruik! En dat is goed, want dat betekent dat ik het vaak
genoeg gezegd heb! Dat draagt ook bij aan die eensgezindheid en het gezicht naar buiten toe
(RespK02)”
Ook als het om het meer diepgewortelde wereldbeeld en de daarbij passende normen van de
overige betrokkenen gaat, heeft de trekker duidelijke invloed als dat in het belang van Het Klokhuis
is. In het businessplan van het wijkcentrum valt te lezen dat deze in een (o.a. etnisch) zeer
gemêleerde wijk gevestigd is. Het Klokhuis speelt in op behoefte. Houdt de jongeren van de straat,
biedt stage plekken, ook voor diegenen die zich nog niet helemaal thuis voelen in onze cultuur, maar
verbindt ook de autochtone bewoner met de migrant middels maatjes projecten en samen werken in
het Klokhuis. Met een dergelijke doelstelling is het van belang dat betrokkenen hun eventuele
vooroordelen of angsten met betrekking tot andere bevolkingsgroepen niet laten overheersen zodra
het om Het Klokhuis gaat. De trekker van Het Klokhuis geeft aan dat dit een zeer belangrijk punt
geweest is voor haar en dat zij bij sommige medebewoners echt een omslag heeft bereikt, al moet zij
hiervoor wel af en toe op haar strepen gaan staan:
“Ik kijk niet naar kleur, hoofddoek, ik kijk naar mensen. Doordat ik het doe, doet de rest van de groep
het ook. Dat heeft best even geduurd. Wij hebben hier op donderdag avond een groep
dondersteentjes van Marokkaanse afkomst zitten, en dan roept het hele bestuur: nou, met die
donderdagavond gaan we stoppen! En dan zeg ik, nee! Juist niet! En de gene die toen het hardste
riep, die draait nu met plezier die donderdagavond (RespK02)”
De Boerderij had een beduidend andere start, met een groep losse individuen die allemaal wel “iets”
wilden. Dit was geen hechte groep met een duidelijke leider daarbinnen, iemand die een gedeeld
verhaal met kracht kon brengen en de eensgezindheid binnen de groep kon waarborgen. Eén van de
respondenten benadrukt het verschil tussen een leider die een groep vertegenwoordigt en iemand
met bepaalde dominante persoonlijke eigenschappen die er vooral een hele eigen visie op nahoudt:
“Het was geen leider. Iemand die eigen idealen heeft en probeert om die te verwezenlijken met
behulp van anderen... dat is geen leiderschap vanuit een bepaalde groep. Denk dat dat ook wel de
reden is geweest waarom dat toen ook wel heel veel discussies zijn ontstaan. Je kunt geen
compromissen meer krijgen. Het past in de filosofie of het past er niet in! (RespB03)”
Die geheel eigen visie is een heikel punt gebleken binnen het proces van maatschappelijke overname
van De Boerderij. Waar de betrokken bewoners rond Het Klokhuis een leider in hun midden hadden
die hun verhaal en belangen vertegenwoordigde, was er binnen de initiatiefgroep rond De Boerderij
een leider die vooral zijn eigen verhaal en belangen vertegenwoordigde. Hij was gebaat bij
ondersteuning van anderen, terwijl de bewoners rond Het Klokhuis veel meer het gevoel hadden dat
zij werden ondersteund door de leider in plaats van andersom. Een betrokkene bij De Boerderij
verteld over de invloed van hun leiderschapssituatie op de eensgezindheid binnen de groep:
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“Als dan zo'n belangrijke trekker zo'n fundamenteel standpunt inneemt, dan brengt dat best heel veel
verdeeldheid. Dan ben je daar erg op gefocust en gaat het ten koste van het businessplan dat je wil
maken (RespB01)”

4.2.3 Samenvatting
Zoals verwacht is binnen de groep rond Het Klokhuis een duidelijke kartrekker aangetroffen die
banden van hoge kwaliteit onderhield met haar mede-betrokkenen. In het geval van De Boerderij is
volgens verwachting een afwijkende situatie aangetroffen. Slechts na geruime tijd is een duidelijke
kartrekker opgestaan, waarbij de banden van hoge kwaliteit met zijn mede-betrokkenen ontbraken.
De leiderschapssituatie bij Het Klokhuis heeft een positieve invloed gehad op de toewijding en
eensgezindheid binnen de initiatiefgroep. Beide factoren hebben aantoonbaar bijgedragen aan het
succes van het burgerinitiatief. De leiderschapssituatie bij De Boerderij heeft een negatieve invloed
gehad op de toewijding en eensgezindheid binnen de initiatiefgroep. Beide factoren hebben in dit
geval een aantoonbaar remmende werking gehad op het succes van het burgerinitiatief.
Echter, hiermee is niet gezegd dat er één juiste soort leider zou bestaan voor de groep rond De
Boerderij. De vraag is of de hechtheid binnen een groep niet eerst gewaarborgd moet zijn, voordat
een productieve leiderschapssituatie kan ontstaan. Los van enkele kleine aanwijzingen in die richting
is deze vraag in deze studie niet beantwoord.

4.3 Globale structuur
Contacten die betrokken bewoners onderhouden met individuen of netwerken buiten het
burgerinitiatief om, bieden de informatie, ideeën en hulpbronnen waartoe de andere leden van de
initiatiefgroep nog geen toegang hadden. Tevens merkt Burt (2001, pp. 47-48) op dat een hecht
cluster waarvan de leden relatief veel contacten onderhouden met actoren en/of groepen die niet
(sterk) verweven zijn binnen het cluster, het beste presteert. Verwacht wordt dan ook dat de
initiatiefgroep rond Het Klokhuis beschikt heeft over- én gebruik heeft kunnen maken van veel
externe contacten met voor het project relevante individuen, groepen en sociaal-culturele
contexten. De verwachting ten aanzien van de initiatiefgroep rond De Boerderij is tweeledig: óf deze
groep heeft weinig externe contacten gehad met voor het project relevante individuen, groepen en
sociaal-culturele contexten, óf deze contacten waren er wel maar konden niet worden
geoperationaliseerd vanwege de losse structuur van de initiatiefgroep. De verwachting met
betrekking tot Het Klokhuis kan aan de hand van de data eenduidig worden bevestigd. De
verwachting met betrekking tot De Boerderij kan iets minder eenduidig worden bevestigd, maar de
data laat wel een kleine aanwijzing zien van het mechanisme dat Burt (2001, pp. 47-48) voorstelt.
Namelijk dat de losse structuur van de initiatiefgroep in de weg heeft gestaan van de
operationalisatie van relevante externe contacten.
Om de verklarende relevantie van de variabele “globale structuur” binnen de context van
burgerinitiatieven aannemelijk te maken, is het van belang om stil te staan bij de vraag welke externe
contacten er binnen die context relevant zijn. Iedere betrokkene bij een burgerinitiatief heeft
logischerwijs wel externe contacten (denk aan collega’s, familie of een sportvereniging), maar welke
daarvan kunnen bijdragen aan het succes van het initiatief? In het specifieke geval van deze casestudy zijn grofweg twee relevante categorieën van externe contacten gevonden.
Ten eerste moeten de relevante kennis en kunde die niet binnen de initiatiefgroep zelf
vertegenwoordigd zijn extern gezocht worden. Ten tweede moeten er voldoende contacten binnen
de wijk worden onderhouden om de potentiële gebruikers aan het wijkcentrum te kunnen binden. In
de volgende twee paragrafen wordt de globale structuur van beide initiatieven uiteengezet langs de
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lijnen van die twee categorieën en worden de respectievelijke consequenties voor het succes van de
initiatieven beargumenteerd.

4.3.1 Kennis en kunde
De overname en exploitatie van een wijkcentrum moeten niet licht worden opgevat. Het vraagt veel
tijd, energie en vooral ook vaardigheid. De projectmanager maatschappelijke aanbesteding van de
gemeente Amersfoort zet krachtig uiteen wat er allemaal bij komt kijken:
“Het is net een bedrijf. Je moet kennis hebben van de omgeving waarin je opereert, je moet iemand
hebben die enigszins verstand heeft van hoe je horeca moet draaien, je moet verstand hebben van
huisvesting, je moet een commercieel talent hebben om groepen aan je te kunnen binden, daarvoor
moet je contacten hebben in de stad. Ook de basics: je moet een goed secretariaat hebben, een goeie
penningmeester, je basics… en ga zo maar door! (RespG04)”
Een eerste observatie in het kader van kennis en kunde is dat de initiatiefgroep rond Het Klokhuis
wordt beschreven als kundig (RespG04), terwijl respondenten van De Boerderij aangeven dat hun
initiatiefgroep te weinig ervaringsdeskundigheid in huis had om het proces van maatschappelijke
overname met succes te kunnen afronden (RespB01; RespB03). Echter, de vraag is hier in hoeverre
deze stellingnames niet in grote mate beïnvloed zijn door de uitkomst van beide initiatieven. Over
het geheel bezien is er geen reden om aan te nemen dat de initiatiefgroep rond Het Klokhuis
significant veel meer ervaring en expertise had op het gebied van maatschappelijk vastgoed dan de
initiatiefgroep rond De Boerderij. Sterker nog, een betrokken welzijnswerker bij Het Klokhuis schetst
het beeld van een initiatiefgroep die zeer gemotiveerd en gedreven was, maar geenszins
“ervaringsdeskundig” te noemen was.
Gewoon vanuit betrokkenheid zijn ze zich in gaan zetten, maar ze hebben nooit een opleiding gehad
om een bedrijf te voeren. RespK02 is toevallig zelfstandig ondernemer geweest, maar de rest niet
volgens mij. Het gaat een beetje houtje touwtje- achtig dan (RespG01)
Al met al is er geen overtuigend bewijs gevonden waaruit blijkt dat beide groepen in belangrijke
mate van elkaar verschilden op het gebied van relevante kennis en kunde. Wel is er een verschil
waargenomen in de mate waarin het beide initiatiefgroepen gelukt is om de noodzakelijke
ontbrekende kennis en kunde te zoeken in hun externe contacten en om deze te operationaliseren.
Het meest essentiële voorbeeld met betrekking tot het succes van de initiatieven heeft te maken met
het opstellen van een overtuigend exploitatieplan.
De doorgang van de maatschappelijke overname hing voor een groot deel af van de aantoonbare
financiële haalbaarheid van dit plan. Waar het gaat om relevante kennis en kunde tijdens het proces
van maatschappelijke overname, was het schrijven van een realistisch en overtuigend businessplan
één van de grootste uitdagingen. Een heel businessplan schrijven is niet makkelijk, daar moet je in
doorkneed zijn (RespK04).
De initiatiefgroep rond Het Klokhuis geeft aan dat zij de benodigde expertise daarvoor zelf niet in
huis had. Er is daarom naar die expertise gezocht in de netwerken van de betrokken bewoners. Deze
is gevonden in een contact van RespK04, die 20 jaar het beheer over haar flatgebouw heeft gehad en
één van haar opvolgers bereid heeft gevonden om Het Klokhuis te helpen met haar exploitatieplan:
Ik had de keuze tussen een Noord-Hollander en een Zeeuw. Ik zeg tegen die eerste: dan denk ik dat
mijn keus op jou valt! Waarom? Noord-Hollanders zijn zuiniger dan Zeeuwen. Ik denk: ik neem die! Hij
heeft ons eerste businessplan geschreven (RespK04)
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Alle geïnterviewde betrokken bewoners rond Het Klokhuis zijn het erover eens dat het hen zonder
deze hulp van buiten niet gelukt was een bevredigend businessplan op te stellen (RespK02: wij zijn
allemaal praters, geen schrijvers!). Dit contact is dus essentieel is geweest voor het succes van dit
burgerinitiatief. Niet alleen heeft de initiatiefgroep rond Het Klokhuis middels haar globale structuur
een contact gevonden dat kon helpen bij het overwinnen van een essentiële uitdaging, zij heeft dit
contact ook daadwerkelijk productief kunnen maken.
De initiatiefgroep rond de Boerderij heeft voor dezelfde uitdaging gestaan en ook deze respondenten
geven aan het schrijven van een businessplan als een moeilijke opgave te hebben ervaren. Hun groep
miste, net als Het Klokhuis, de deskundigheid om een dergelijk document waterdicht op te kunnen
stellen en op haalbaarheid te kunnen schatten:
We zijn zelf een businessplan gaan schrijven. Dan zie je dat sommige mensen al vrij snel tevreden zijn,
die zeggen: oh, nou het ziet er goed uit! Terwijl het eigenlijk inhoudelijk een dikke onvoldoende is
(RespB01)
Het is deze initiatiefgroep een lange tijd niet gelukt om iemand te vinden in de netwerken van haar
leden die kon helpen met het businessplan. Pas toen er veel verder in het proces een
geloofsgemeenschap werd betrokken bij het initiatief, kwam er op dit punt hulp in zicht. Enkele
leden van de initiatiefgroep rond De Boerderij waren aanhangers van de Bahá’i religie en hadden
elders in het land contact met iemand die vanuit deze religie een ontmoetingscentrum exploiteerde.
Dit contact heeft hen uiteindelijk op weg geholpen met de praktische en financiële inzichten die
nodig zijn bij het opstellen van een goed businessplan. Echter, het mocht niet baten: de
initiatiefgroep rond De Boerderij heeft uiteindelijk besloten geen businessplan in te leveren en
daarmee uit het proces van maatschappelijke overname te stappen.
Het is opvallend dat de globale structuur van de initiatiefgroep rond De Boerderij wél toegang bood
tot relevante externe contacten op het gebied van kennis en kunde, maar dat deze contacten niet
productief gemaakt zijn. Als we echter naar de mate van hechtheid binnen de betreffende groep
kijken, tekent zich een beeld af van het mechanisme dat Burt (2001, p. 31; p. 49) beschrijft: de
bruggen naar andere netwerken (in dit geval het Bahá’i ontmoetingscentrum) zijn een bron van
toegevoegde waarde, maar de hechtheid van de eigen groep kan essentieel zijn voor de
operationalisatie van die toegevoegde waarde.
Een duidelijk verschil tussen de initiatiefgroepen rond Het Klokhuis en De Boerderij, is de mate van
eensgezindheid over de richting van het initiatief tijdens het proces van maatschappelijke overname.
Bij Het Klokhuis was deze eensgezindheid relatief hoog, zeker in vergelijking met De Boerderij. Die
maten van eensgezindheid komen onder andere voort uit de respectievelijke maten van structurele
hechtheid, zoals in paragraaf 4.1.2 uiteengezet is. De vraag is dus of de initiatiefgroep rond De
Boerderij, zelfs met behulp van een expert, een bevredigend businessplan had kunnen schrijven
zonder een duidelijke collectieve visie.
Daar komt bij dat juist de betrokkenen middels wie de relevante kennis en kunde in huis gehaald
konden worden, een zeer fundamenteel standpunt innamen ten opzichte van het schenken van
alcohol in het wijkcentrum. Zij waren niet bereid om op dit punt compromissen te sluiten en dat
heeft geleid tot enige verdeeldheid binnen de initiatiefgroep. Het operationaliseren van een contact
van deze betrokkenen zou impliciet of expliciet gepaard kunnen gaan met het forceren van
eensgezindheid: óf geen alcohol, óf geen noodzakelijke financiële expertise. Dat lijkt geen gezonde
situatie in een context waarin intrinsiek gemotiveerde vrijwilligers hun tijd en energie in een
collectief project investeren.
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4.3.2. Contacten binnen de wijk
De globale structuur van de initiatiefgroep speelt een belangrijke rol waar het gaat om het binden
van potentiële gebruikers aan het wijkcentrum. Op dit punt is een duidelijk verschil waargenomen in
de globale structuur van beide initiatiefgroepen. De betrokken bewoners bij Het Klokhuis hebben de
banden met de gebruikers van het wijkcentrum sterk aangehaald ten tijde van de dreigende sluiting
en zij hadden contact met zeer diverse sociaal-culturele groepen in de wijk. De initiatiefgroep rond
De Boerderij is op die beide punten tekortgeschoten.
Hier is het ten eerste van belang om kort uiteen te zetten hoe de uitvoering van de beide moties die
in paragraaf 3.1 beschreven zijn, verlopen is. Motie I vroeg het college van B&W om een
haalbaarheidsonderzoek naar alternatieve vierkante meters in de wijken. Motie II vroeg om het
mogelijk maken en activeren van eventuele burgerinitiatieven (maatschappelijke overname). In de
praktijk is de uitvoering van motie I al in een vroegtijdig stadium in gang gezet, waardoor sommige
van de toenmalige gebruikers van de wijkcentra al snel op zoek zijn gegaan naar alternatieve ruimte
voor hun activiteiten.
De initiatiefgroep rond Het Klokhuis heeft de banden met de groepen en huurders die onder SWA
van het pand gebruikt maakte, sterk aangehaald en warm gehouden: iedereen die maar iets met het
Klokhuis te maken had, die werd benaderd. Ze maakten daarmee hun eigen netwerk. Iedereen die in
het Klokhuis kwam die werd persoonlijk benaderd (RespG01). Daardoor zijn veel van de gebruikers én
vrijwilligers uit de tijd van SWA in Het Klokhuis gebleven, in afwachting van de maatschappelijke
overname door de betreffende bewoners.
De initiatiefgroep rond De Boerderij was, in tegenstelling tot die rond Het Klokhuis, zelf nauwelijks
betrokken bij hun wijkcentrum voordat de sluiting werd aangekondigd. Er waren dus ook nog geen
banden met de bestaande gebruikers. Toen de gemeente besloot te laten onderzoeken of er
alternatieve ruimte gevonden kon worden voor de bestaande gebruikers van De Boerderij, zijn veel
groepen en huurders vertrokken uit het pand. De initiatiefgroep rond de maatschappelijke overname
van het pand heeft hen niet kunnen behouden, zoals dat bij Het Klokhuis wel gelukt is. Met als
resultaat dat Het Klokhuis eigenlijk een doorstart heeft kunnen maken en De Boerderij met een
volledig leeg pand moest beginnen. Dat is een ongunstige positie als het succes van je initiatief
afhangt van het aantoonbare draagvlak (gebruikers) en financiële haalbaarheid (huurders).
Een tweede belangrijk verschil heeft te maken met het draagvlak dat beide initiatieven in de wijk
hebben kunnen realiseren. De initiatiefgroep rond Het Klokhuis heeft haar globale structuur op dit
punt met succes weten te operationaliseren. Om te beginnen zijn vrijwel alle leden van de
initiatiefgroep ook nog bij andere vrijwillige initiatieven betrokken, zoals het bestuur van de
kerkgemeenschap (RespK04), de 50+ eetgroep (RespK04), een vereniging voor Molukse vrouwen
(RespK03) en enkele scholen in de buurt (RespK01; RespK02). Veel van de banden die de
initiatiefgroep rond Het Klokhuis heeft benut om draagvlak te creëren, bestonden al uit de tijd van
het WBT en uit de lange geschiedenis die de individuele leden al hebben binnen de wijk. De volgende
samengevoegde fragmenten vatten de verhalen van de geïnterviewde betrokken bewoners krachtig
samen:
Het heeft te maken met het feit dat we uit de periode van het WBT toch wel contact hebben gelegd
met verschillende groepen in de wijk. Ouderen, jongeren, met name met een zwarte school (RespK03).
Al jaren kennen wij natuurlijk ook al heel veel mensen van andere afkomst. Als ik op zaterdag
boodschappen ga doen, dan praat ik meer met hoofddoeken-vrouwen dan met Nederlandse vrouwen
want ik ken ze gewoon allemaal (RespK02)
De initiatiefgroep rond Het Klokhuis heeft met succes de nodige verbindingen kunnen leggen tussen
die verschillende groepen in de wijk en het wijkcentrum: netwerken op zich is heel belangrijk. Ik ga
ook naar van alles en ik verkoop gewoon dit huis als het ergens kan! (RespK04).
38

Ook op dit punt van contact met de wijk verschilt De Boerderij van Het Klokhuis. Twee respondenten
geven expliciet aan dat er weinig contact was met de wijk: er waren weinig lijntjes. Er was niet veel
(RespB02). Een andere respondent zegt echter het volgende: wij hadden genoeg lijnen binnen de
wijk, ik denk dat er genoeg contact was in de wijk om daar een gevoel bij te krijgen, maar dat levert
nog geen haalbaar project op (RespK03). De contacten die er waren zijn in ieder geval niet productief
gemaakt voor De Boerderij: we hebben toen wel iets laten landen bij de voetbalvereniging. Daar is
nooit wat uitgekomen (RespB01). Verder is er wel contact met de school geweest… maar toch ook
niet verder uitgediept en niet verder op doorgegaan. Omdat je ook zoiets had van: ik weet het even
niet, hoe we nu verder moeten en wat er nog moet komen (RespK02).

4.3.3 Samenvatting
Zoals verwacht is bij de initiatiefgroep rond Het Klokhuis een voor het project relevante globale
structuur aangetroffen én is vastgesteld dat de operationalisatie van de betreffende contacten
aantoonbaar heeft bijgedragen aan het succes van het burgerinitiatief. Zowel op het gebied
relevante van kennis en kunde, als op het gebied van contacten in de wijk heeft deze initiatiefgroep
haar externe contacten kunnen operationaliseren om belangrijke uitdagingen te overwinnen.
De verwachting met betrekking tot de initiatiefgroep rond De Boerderij kan iets minder eenduidig
worden bevestigd. De relevante kennis en kunde konden in het geval van deze groep wel worden
gevonden binnen haar globale structuur, maar werden niet geoperationaliseerd. Er zijn geen sterk
overtuigende redenen gevonden waarom, maar er zijn aanwijzingen dat de losse structuur van de
groep in de weg gestaan heeft van het operationaliseren van de betreffende contacten.
Met betrekking tot contacten in de wijk is de globale structuur van de initiatiefgroep rond De
Boerderij aantoonbaar inadequaat gebleken. Het niet kunnen vasthouden en aantrekken van
huurders en gebruikers heeft een remmende werking gehad op de financiële haalbaarheid van en
het draagvlak voor deze maatschappelijke overname.

4.4 Hechtheid gemeentecluster
De gemeente die een ondersteunende of faciliterende rol speelt in het netwerk rond een
burgerinitiatief, bestaat net als de initiatiefgroep uit meerdere actoren. De ambtenaren, wethouders
en andere actoren die vanuit de gemeente aan het initiatief gebonden zijn, hebben allen hun eigen
taken, belangen en doelen. Als de ondersteuning die vanuit de gemeente wordt geboden belangrijk
is voor het burgerinitiatief, dan kan een slechte communicatie of onenigheid over die ondersteuning
tussen gemeentelijke actoren schadelijk zijn voor het initiatief. Vandaar dat er wordt verwacht dat er
veel sterke onderlinge banden bestonden tussen de gemeentelijke actoren die betrokken waren bij
de maatschappelijke overnamen. Deze verwachting kon slechts deels worden bevestigd, maar juist
een fundamentele fout in de afstemming tussen gemeentelijke actoren toont het belang aan van een
hoge mate van hechtheid binnen dit cluster. “Hechtheid” moet binnen de systeemwereld van het
gemeentecluster overigens anders worden begrepen dan binnen de leefwereld van de
initiatiefgroepen. In het laatste geval speelt de persoonlijke en emotionele ervaring een belangrijke
rol. Binnen het gemeentecluster kan de hechtheid beter worden omschreven in termen van
informele en formele communicatiestromen en de systematische afstemming van werkzaamheden.
De vraag is dan of de betrokken actoren van gemeentelijke zijde voldoende op elkaar zijn afgestemd
om niet langs elkaar heen te werken en een zekere eensgezindheid te vertonen in hun houding ten
opzichte van het burgerinitiatief en de ondersteuning daarvan. Om in het onderstaande een duidelijk
onderscheid te maken tussen beide vormen van hechtheid, wordt in het geval van de gemeente
gesproken van systeem-hechtheid.
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Aan de hand van de data is nog een tweede belangrijke succesconditie naar voren gekomen met
betrekking tot het gemeentecluster. Er is ten aanzien van deze bevinding van te voren geen
verwachting geschetst. Net als binnen de initiatiefgroepen, is ook binnen het gemeentecluster de
aanwezigheid van één of meerdere kartrekkers productief gebleken. Beide burgerinitiatieven hebben
aantoonbaar baat gehad bij de aanwezigheid van één of meer actoren die binnen het
gemeentecluster een positief stempel drukten op de algemene houding ten opzichte van de
burgerinitiatieven en de ondersteuning daarvan. Het gaat om actoren die richtinggevend waren,
bijvoorbeeld vanwege hun aanstekelijk enthousiasme, hun politiek-bestuurlijke macht of hun
centrale positie in het cluster. In de volgende twee paragrafen worden de bevindingen met
betrekking tot beide factoren en hun invloed op de onderzochte casussen uiteengezet.

4.4.1 Systeem-hechtheid
Over het algemeen was de systeem-hechtheid binnen het gemeentecluster relatief goed
gewaarborgd. Een aantal kern-betrokkenen hield elkaar goed op de hoogte van de stand van zaken
binnen beide trajecten van maatschappelijke overname. Het ging daarbij om verschillende
ambtenaren en bestuurders die op verschillende afdelingen en organisaties werkzaam zijn. Zij
informeerden elkaar wanneer zij dachten dat dat nuttig zou zijn. Er was dus geen sprake van een
geïnstitutionaliseerd gremium voor deze kerngroep. Echter, uit de data blijkt dat de leden van deze
kerngroep over het algemeen een goed beeld hadden van wat er speelde bij de anderen, waardoor
de samenwerking soepel ging:
“Ik had met name met RespG05 en een aantal andere mensen een club met wie ik heel snel kon
schakelen (RespG02)”
Verder geeft de betrokken wethouder uit die tijd aan dat hij de maatschappelijke overnamen
steevast agendeerde in de besprekingen met zijn staf. Aan de hand van een planning en rooster
werden alle stappen bij alle centra doorlopen op de stand van zaken (RespK02). Op die manier was
zijn primaire ondersteuning altijd goed geïnformeerd over de beide trajecten van maatschappelijke
overname. Een dergelijk dicht communicatienetwerk heeft positieve gevolgen voor de snelheid en
eenduidigheid waarmee een cluster kan handelen. Het citaat uit paragraaf 4.1.2 over de
initiatiefgroep rond Het Klokhuis, zou evengoed betrekking kunnen hebben op het gemeentecluster:
“Dat je niet zaken zes keer hoefde te vertellen, absoluut niet, dat werd in het bestuur ook allemaal
goed doorgenomen. Dat betekent dat je een stevige partner had waarmee prettig zaken valt te doen
(RespG04)”
Toch is de hechtheid binnen het gemeentecluster op één essentieel punt in gebreke gebleken en juist
daardoor wordt de invloed van de mate van systeem-hechtheid op het succes van de
burgerinitiatieven goed zichtbaar. Het betreft hier de afstemming over de uitvoering van de twee
moties die zijn aangenomen met het besluit om de subsidie aan SWA voor het beheer van de
wijkcentra stop te zetten (paragraaf 3.1). Motie I maakte SWA verantwoordelijk voor een onderzoek
dat moest uitwijzen of er inderdaad voldoende alternatieve ruimte was te vinden voor de huidige
gebruikers van de wijkcentra. Motie II maakte de gemeente Amersfoort verantwoordelijk voor het
mogelijk maken en het activeren van eventuele burgerinitiatieven (maatschappelijke overname).
In beide casussen is de uitvoering van de eerste motie relatief snel in gang gezet, nog voordat
bewoners zich goed en wel hadden kunnen organiseren om zich als burgerinitiatief aan te melden.
Het gevolg was dat veel huurders en gebruikers van de wijkcentra al in een vroeg stadium naar
alternatieve ruimte zijn gaan zoeken, waardoor de centra leegliepen. In het geval van De Boerderij
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heeft dit ertoe geleid dat de initiatiefgroep die zich uiteindelijk aandiende, met een volledig
leeggelopen pand zou moeten beginnen. Zeker financieel gezien was dit een grote klap voor hen:
Er zat een peuterspeelzaal in de Boerderij. Als de Boerderij moest sluiten, dan wilde die
peuterspeelzaal gehuisvest worden in het gebouw van de basisschool. Dat is voor zo'n burgerinitiatief
een financiële aderlating. Een vaste huurder die daar vijf dagen in de week een zaal vult (RespG03)
De initiatiefgroep rond Het Klokhuis heeft zich weliswaar eerder aangemeld, maar ook daar zijn
groepen vertrokken uit het pand naar aanleiding van de uitvoering van de eerste motie. Het waren
de banden die de initiatiefgroep rond Het Klokhuis al had met de verschillende gebruikers die hen
hebben geholpen een totale leegloop te voorkomen (paragraaf 4.3.2).
Deze situatie speelt in het prille begin van de maatschappelijke overnamen in Amersfoort en het gaat
om een periode waarin de verschillende betrokken overheidsactoren en instellingen nog niet zo goed
op elkaar ingespeeld waren: “nee, er was niet van te voren bedacht: dit wordt een team dat dit moet
gaan dragen. Het is natuurlijk veel meer experimenteel gestart (RespG05)”. Zoals hiervoor
beschreven is dat netwerk gedurende het proces wat verder dichtgegroeid.
De beschreven onlogische volgorde van gebeurtenissen had kunnen worden voorkomen door een
betere afstemming tussen de betrokken actoren van de gemeente en SWA: dat was overigens wel
één van de punten waarvan ik had gezegd, dat moet anders! (RespG02). Een illustratief voorbeeld
dus, van het belang van een hoge mate van systeem-hechtheid binnen het gemeentecluster voor het
succes van de beide casussen.

4.4.2 Kartrekkers binnen het gemeentecluster
Er is van te voren geen verwachting geschetst ten aanzien van deze bevinding, maar net als binnen
de initiatiefgroep, is de kartrekkersfunctie ook binnen het gemeentecluster van belang gebleken. Ook
hier zijn één of meerdere personen nodig die een sterk stempel drukken op de houding van de
ambtenaren ten opzichte van het burgerinitiatief. In dit geval hebben de toenmalige betrokken
wethouder en de betrokken wijkmanager deze richtinggevende positie ingenomen. Zij hebben hun
positieve en constructieve houding ten opzichte van het concept van maatschappelijke overname
proberen over te brengen op de rest van het gemeentecluster. Deze nieuwe manier van omgaan met
burgers werd namelijk niet in de eerste instantie door iedereen omarmd:
“We zijn binnen het gemeentehuis heel erg gewend om de controle op dingen te hebben. Gaandeweg
kwam ik er toch achter dat er binnen mijn eigen organisatie heel veel scepsis was. Van, gaat dat
lukken met die bewoners en hoe hard is dat exploitatieplan eigenlijk? (RespG05)”
Bovenstaand fragment gaat over het exploitatieplan van Het Klokhuis. Het is gebleken dat de
vasthoudendheid van deze respondent het burgerinitiatief ten goede is gekomen. Zij heeft extra
middelen ingezet om de procesgang constructief te houden, zoals blijkt uit haar volgende uitspraak:
“We hebben daar een bypass voor moeten regelen, ook voor de bestuurder, om daar een externe
derde voor te vragen om hun plan door te rekenen. Anders had ik niet de medewerking gekregen!
(RespG05)”
Ook de toenmalige betrokken wethouder heeft een duidelijke kartrekkersrol gehad binnen het
gemeentecluster. Een combinatie van een sterke visie ten opzichte van burgerinitiatieven,
bestuurlijke macht en de rugdekking die hij ambtenaren vanuit die positie kon geven, heeft de
houding van zijn organisatie ten opzichte van burgerinitiatieven positiever en constructiever
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gemaakt. Het onderstaand fragment is een samenvoeging van verschillende uitspraken van de
wethouder over hoe hij dit mechanisme zelf ervaren heeft
“Ik heb heel scherp voor mij dat groepen van inwoners enorm veerkrachtig zijn en dat is ook mijn
motto in het gemeentehuis en naar die andere organisaties geweest. De ambtenaren en organisaties
die met mij meewerkten, die hebben dat ook uiteindelijk wel ingezien. Dat heeft wel even tijd gekost,
maar ik ben daarin wel heel bepalend geweest! Ook in het traject zelf, continu benadrukken: eigen
kracht, we gaan ervoor, dit moet een succes worden.
Ik merkte bij de gemeentelijke zijde dat mensen ook wel eens geïrriteerd waren en het niet wilden.
Mijn boodschap was: je opdracht is om te zorgen dat het een succes kan worden. Eén voorwaarde
staat vast: de financiën. Voor de rest moet je maar flexibel zijn.
Ambtenaren gingen én waarderen dat ik een visie had waar ik naartoe wilde en dat ik die ook
bewees, én dat ik tegelijkertijd ook ervoor zorgde dat zij hun werk ook konden doen. Omdat er soms
keuzes gemaakt moesten worden die de gemeente niet eerder had gemaakt en waar zij ook soms
ambtelijk opliepen tegen andere afdelingen, of wat dan ook.
Uiteraard hadden mensen dat aan de gemeentelijke zijde ook nodig! Rugsteun als het een tikkeltje
anders wordt, inspiratie, ik denk wel dat het noodzakelijk is geweest (RespG02)“
Een burgerinitiatief lijkt dus bij gebaat te zijn bij één of meer voorvechters binnen het
gemeentecluster. Mensen die vanuit een zeker doorzettingsvermogen en/of een bepaalde
machtspositie het gedachtengoed van de bescheiden overheid binnen hun organisatie verspreiden.
Dat gedachtengoed (zoals beschreven in paragraaf 2.1) wordt als een belangrijke succesconditie voor
burgerinitiatieven gezien.

4.4.3 Samenvatting
De verwachting ten aanzien van de systeem-hechtheid binnen het gemeentecluster in Amersfoort is
slechts deels bevestigd. Echter, de manier waarop deze hechtheid op een belangrijk punt in gebreke
is gebleken, is juist een overtuigend voorbeeld van het belang van een hoge mate van systeemhechtheid. De gebrekkige afstemming tussen verschillende gemeentelijke actoren heeft een
aantoonbaar remmende werking gehad op het succes van beide initiatieven. In het geval van Het
Klokhuis is deze klap opgevangen door de operationalisatie van de eigen globale structuur. In het
geval van De Boerderij ontbrak die mogelijkheid en heeft de gebrekkige afstemming ten aanzien van
de uitvoering van motie I en motie II het initiatief een harde klap toegebracht.
Een tweede belangrijke bevinding is dat ook binnen het gemeentecluster één of meer kartrekkers
een positieve invloed kunnen hebben op het succes van een burgerinitiatief. Het gaat dan om
gemeentelijke actoren die vanuit hun specifieke functie een positieve invloed uitoefenen op de
houding van de ambtenaren ten aanzien van het initiatief en de ondersteuning daarvan. Deze
mensen zijn voorvechters van de werkwijze die past bij de bescheiden overheid en zetten zich
enerzijds in voor het succes van de betreffende initiatieven, maar anderzijds kunnen zij ook
rugdekking geven aan ambtenaren die ineens met een nieuwe manier van werken worden
geconfronteerd.

42

4.5 Contact tussen gemeentecluster en initiatiefgroep
In theorie is een burgerinitiatief gebaat bij relatief veel sterke banden tussen beide clusters, omdat
de wederzijdse sociale beïnvloeding de samenwerking kan stroomlijnen. De systeemwereld van de
gemeente en de leefwereld van de initiatiefgroep kunnen flink met elkaar botsen. Naarmate men
intensiever wordt blootgesteld aan elkaars normen en werkwijzen, kan er een gezamenlijke balans –
zo u wilt – modus operandi worden gevonden. Een dergelijke samenwerking stelt een netwerk beter
in staat om te gaan met de dilemma’s van collectief handelen. Er wordt dan ook verwacht dat de
initiatiefgroep rond Het Klokhuis veel sterke banden had met het gemeentecluster. Tevens wordt
verwacht dat de initiatiefgroep rond De Boerderij weinig sterke banden had met het
gemeentecluster. Beide verwachtingen kunnen deels worden bevestigd aan de hand van de data.
De gemeente heeft zich op het punt van contact met de initiatiefgroepen in beide gevallen
afwachtend opgesteld. Dat wil zeggen, het initiatief voor contact werd grotendeels bij de burgers
neergelegd, maar de gemeente stond wel in beide gevallen in dezelfde mate open voor benadering:
“Iedereen had dezelfde mogelijkheden om contact met mij of mijn ambtenaren op te nemen
(RespG02)”
Respondenten van beide initiatiefgroepen beamen dit. Het contact met het gemeentecluster was
echter vele malen intensiever in het geval van Het Klokhuis dan in het geval van De Boerderij. De
initiatiefgroep rond Het Klokhuis heeft zich op dit punt actiever opgesteld. Dit gegeven uit zich ten
eerste in de frequentie van contact tussen het gemeentecluster en de beide initiatiefgroepen:
Als ik het verschil mag duiden tussen die twee, de mensen rondom Het Klokhuis, die waren natuurlijk
wel als terriërs. Ik zou niet zeggen dat die andere [De Boerderij] dan schoothondjes zijn, daarmee zou
ik ze tekort doen, maar daar kreeg ik minder mee te maken. Dat had niet zo zeer met mij te maken,
maar met hoe de ander zich gedroeg. Vanuit het Klokhuis kon ik van 07:00 tot 23:00 berichtjes krijgen
van: neem eens even contact met mij op! En dus mijn ambtenaren ook! (RespG02)
Een andere manier waarop het verschil in hechtheid tussen het gemeentecluster en de beide
initiatiefgroepen zich laat zien, is de lading die door de respondenten van beide zijden aan de banden
wordt gegeven. Waar het gaat over het contact tussen Het Klokhuis en de gemeente, spreken
respondenten aan beide kanten over elkaar aan de hand van voornamen en lijkt het soms net alsof
men het over een bekende heeft (RespG05: haha, maar ja, zo is zij nu eenmaal!). In het geval van De
Boerderij moet men aan weerszijden regelmatig zoeken naar een naam (RespG02: uhm, die mevrouw
met dat beetje donkere haar ja!).
Tot slot waren de contacten tussen het gemeentecluster en de beide initiatiefgroepen veelvuldig. Dat
wil zeggen, beide initiatiefgroepen hadden contact met verschillende personen binnen het
gemeentecluster. Het ging dan met name om de wijkmanager (RespG05), de projectmanager voor
de maatschappelijke overnamen (RespG04), de projectmanager vanuit SWA (RespG03) en de
betrokken wethouder (RespG02). In het geval van Het Klokhuis werden op eigen initiatief ook veel
verschillende actoren uit de initiatiefgroep bij het contact betrokken. Bij de Boerderij was dit niet het
geval.
Samengevat: het gemeentecluster stond in beide gevallen open voor benadering. De initiatiefgroep
rond Het Klokhuis heeft hier veelvuldig gebruik van gemaakt en heeft sterke banden ontwikkeld met
het gemeentecluster. De initiatiefgroep rond De Boerderij heeft slechts beperkt van de mogelijkheid
gebruik gemaakt en heeft geen sterke banden ontwikkeld met het gemeentecluster. In beide
gevallen was er contact met meerdere actoren vanuit het gemeentecluster en alleen in het geval van
Het Klokhuis werden ook regelmatig meerdere verschillende actoren vanuit de initiatiefgroep bij het
contact betrokken.
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Het verschil in frequentie van contact en de lading van de banden heeft aantoonbaar verschil
gemaakt voor de betrokkenheid van het gemeentecluster bij de initiatieven en voor het wederzijdse
begrip tussen het gemeentecluster en de initiatiefgroepen. Voor wat betreft de veelvuldigheid van
banden zijn de bevindingen ambigu, maar is er een kleine aanwijzing voor een positieve invloed mits
strategisch wordt omgegaan met die veelvuldigheid. In de volgende twee paragrafen wordt de
invloed van deze factoren op het succes van de beide initiatieven uiteengezet.

4.5.1. Betrokkenheid en wederzijds begrip
Het intensieve contact tussen Het Klokhuis en het Gemeentecluster heeft de betrokkenheid van de
betreffende actoren aan de gemeentezijde bij het burgerinitiatief vergroot. Respondenten van
gemeentelijke zijde geven aan dat Het Klokhuis door het intensieve contact veel meer op de
voorgrond stond in hun gedachten. Er wordt letterlijk gezegd: je kon er niet omheen! (RespG01;
RespG02; RespG05).
Behalve de betrokkenheid groeit ook het wederzijds begrip door het intensieve contact met Het
Klokhuis. Respondenten aan beide kanten geven aan dat de twee werelden wat meer naar elkaar toe
zijn gaan groeien, waardoor de samenwerking productiever werd. Dat wil niet zeggen dat het contact
altijd alleen maar uiterst vriendschappelijk verloopt, maar dat heeft in dit geval geen negatieve
gevolgen gehad voor het leereffect:
We zijn ook wel eens heel erg boos op elkaar geweest! Wat je moet doen is dat je uit je
systeemwereld moet stappen. Dat betekent dat je één op één contact hebt en dat je moet weten wie
je tegenover je hebt en dat de ander ook moet weten hoe ik daar in sta, persoonlijk. Ik heb wel eens
teruggegeven van: de vraag is of dit [boosheid] nou het juiste effect bewerkstelligd. En dat ziet zij
(RespK02) ook wel, dat probeert ze dan ook wel (RespG05)

4.5.2 Strategische benadering van veelvuldigheid aan banden
De initiatiefgroep rond Het Klokhuis benaderde de verschillende betrokken actoren binnen het
gemeentecluster zoals gezegd uit eigen beweging. Deze groep wist ook goed met welke actoren er
op welk moment het beste contact kon worden opgenomen. Omdat de initiatiefgroep rond Het
Klokhuis juist strategisch gebruik maakte van haar banden met de verschillende actoren waarmee ze
binnen het gemeentecluster van doen had, kan de veelvuldigheid van banden productief geweest
zijn. Respondenten van de initiatiefgroep rond De Boerderij geven juist aan de veelvuldigheid van
banden als onhandig te hebben ervaren:
We hadden met allemaal verschillende mensen contact. Om voortgang te boeken is dat niet handig,
je moet met iedereen afzonderlijk afspraken maken (RespG03)
Het besef dat een strategie van veelvuldig en intensief contact productief had kunnen zijn, was er
wel bij de initiatiefgroep rond De Boerderij. Echter, de betrokkenen geven aan hier geen tijd en
ambitie voor te hebben gehad: de vraag is: het wordt zo'n intensief proces, dat is iets wat je niet
bedacht hebt als je daar in stapt. Je wil gewoon ergens een tent gaan runnen en je kiest er niet voor
om iedere vrije avond op te offeren om achter contacten aan te gaan (RespB03).
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4.5.1 Samenvatting
Zoals verwacht was het contact tussen het gemeentecluster en de initiatiefgroep rond Het Klokhuis
intensief. Dit contact kenmerkte zich door een hoge frequentie en de banden waren relatief sterk. De
intensiteit van de banden tussen beide clusters hebben een positieve invloed gehad op de
betrokkenheid van de gemeentelijke actoren bij het initiatief en op het wederzijds begrip. Beide
factoren hebben aantoonbaar bijgedragen aan het succes van het burgerinitiatief.
Het contact tussen het gemeentecluster en de initiatiefgroep rond De Boerderij was naar
verwachting zwak. Dit contact kenmerkte zich door een lage frequentie en de banden waren relatief
zwak. Deze situatie heeft een negatieve invloed gehad op de betrokkenheid van de gemeentelijke
actoren bij het initiatief en op het wederzijds begrip. Beide factoren hebben een aantoonbaar
remmende werking gehad op het succes van het burgerinitiatief.
In beide gevallen waren de contacten tussen de clusters veelvuldig en alleen in het geval van Het
Klokhuis werden ook meerdere verschillende actoren uit de initiatiefgroep bij het contact betrokken.
Er is geen aantoonbare invloed van deze veelvuldigheid van banden gevonden. Echter, het is
aannemelijk dat het contact met verschillende gemeentelijke actoren productief kan zijn als hier
strategisch gebruik van wordt gemaakt.

4.6 De samenstelling van de wijk
Een laatste belangrijke factor die lijkt te hebben bijgedragen aan het succes dan wel niet-succes van
de onderzochte burgerinitiatieven, is de aard van de wijken waarop zij zich hebben willen richten. In
paragraaf 3.1.3. werden enkele kerncijfers over de wijken Randenbroek-Schuilenburg (Het Klokhuis)
en Nieuwland (De Boerderij) op een rij gezet. Aan de hand van de interviews kunnen deze kerncijfers
worden aangevuld en wordt aannemelijk dat de aard van beide wijken van invloed is geweest op
zowel de gevoelde noodzaak van een wijkcentrum (en daarmee het draagvlak), als op de
tijdsinvestering die bewoners in het project hebben kunnen stoppen. Hieronder worden beide wijken
kort in vergelijkend perspectief geplaatst, aan de hand waarvan wordt beargumenteerd waarom de
maatschappelijke overname in Randenbroek-Schuilenburg meer kans van slagen had dan die in
Nieuwland.
De mate van binding die wijkbewoners van Randenbroek-Schuilenburg al hadden met Het Klokhuis
voordat de sluiting in beeld kwam was hoog. Het betreft hier een wijk met relatief veel sociale
minima, die relatief sterk op elkaar zijn aangewezen als het gaat om steun en (ontspannende)
activiteiten. De behoefte aan een wijkcentrum dat de mogelijkheid biedt voor ontmoeting en
activiteit is in die wijk dan ook relatief hoog.
Nieuwland is een redelijk welvarende wijk, waar de noodzaak van een dergelijk wijkcentrum veel
minder gevoeld wordt. Er wordt door de geïnterviewde betrokkenen dan ook beaamd dat de binding
met De Boerderij in deze wijk erg laag was (RespG02: ik had niet het idee dat men er überhaupt
kwam, behalve om te stemmen!). Het draagvlak in de wijk was belangrijk voor het slagen van het
initiatief en Het Klokhuis kon op significant meer draagvlak rekenen dan De Boerderij.
Randenbroek-Schuilenburg kent verder relatief veel werklozen en oudere bewoners van wie de
kinderen al uit huis zijn. Nieuwland kent relatief veel jonge tweeverdieners met kinderen. Het is
daarom voor Het Klokhuis (waarvan het bestuur bijna in z’n geheel uit ouderen bestaat) makkelijker
geweest om de noodzakelijke grote tijdsinvestering op te brengen die met de maatschappelijke
overname gepaard ging. Daar komt bij dat in een wijk met relatief veel werklozen die geen zin
hebben om thuis te zitten, makkelijk vrijwilligers gevonden konden worden.
Daaraan kan worden toegevoegd dat een wijkcentrum in een wijk waarin veel werklozen en ouderen
wonen, überhaupt meer gebruikt zal worden dan een wijkcentrum in een wijk waarin het grootste
deel van de bewoners overdag aan het werk is en ’s avonds de weinige tijd die ze hebben met de
kinderen door willen brengen.
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Hoofdstuk 5: conclusie
Het thema van burgerparticipatie in beleidsprocessen en de organisatie van publieke diensten wint
sterk aan momentum en er wordt zowel op landelijk, als op lokaal niveau, gretig beleid op gemaakt.
Om de huidige beleidspraktijk van dienst te zijn, heeft deze studie zich ten doel gesteld een bijdrage
te leveren aan de kennis ten aanzien van de succesfactoren van deze vorm van governance. De
centrale vraag die in dit onderzoek beantwoord moet worden is dan ook: wat zijn die succescondities
van burgerinitiatieven?
Daarvoor is eerst een inventarisatie gemaakt van de bestaande literatuur over dit onderwerp. Hieruit
kwamen een aantal belangrijke succescondities naar voren die voornamelijk te maken hebben met
de nieuwe werkwijze die de overheid zich aan moet meten in de samenwerking met burgers. Er
kwamen echter ook een aantal witte vlekken in de bestaande literatuur aan het licht.
Ten eerste wordt de werking van de succescondities, zowel aan de kant van de overheid als aan de
kant van de burgers, op relatief oppervlakkige wijze beschreven. Bestaande studies tonen goed aan
dat bepaalde condities bijdragen aan het succes van burgerinitiatieven, maar een diepgaand begrip
van hoe ze precies werken blijft uit. Juist deze kennis kan voor professionals en burgers van grote
praktische relevantie zijn.
Bekend is dat de interactieve besluitvorming met betrekking tot een burgerinitiatief een goede
inbedding behoeft in het bestaande institutionele besluitvormingsproces. De bevindingen van deze
studie zijn in lijn met deze uitspraak, maar brengen ook een nuance aan. Het is gebleken dat het
gedrag en de houding van overheidsactoren ten opzichte van de burgerinitiatieven in deze studie zijn
beïnvloed door de aanwezigheid en het handelen van enkele kartrekkers binnen de eigen
organisatie. Deze kartrekkers kenmerken zich door een groot enthousiasme en een oprechte
overtuiging ten aanzien van het nut en de haalbaarheid van het burgerinitiatief. De combinatie van
die overtuiging en hun positie binnen de organisatie, stelt hen in staat om op het gedrag en de
houding van andere relevante overheidsactoren een constructief stempel te drukken met betrekking
tot het initiatief.
Ook met betrekking tot de succescondities aan de kant van de burgers heeft deze studie diepgaande
inzichten opgeleverd. Het is bekend dat een burgerinitiatief gebaat is bij een goede kartrekker, één of
meer verbinders en een stevig draagvlak. Er was echter nog niets bekend over de manier waarop
burgers zich binnen succesvolle initiatieven tot elkaar verhouden. Deze studie heeft aangetoond op
welke manier de relatie tussen de kartrekker en de overige betrokken bewoners kan bijdragen aan
het succes van het initiatief. Daarbij is ook aannemelijk gemaakt dat de kracht van de onderlinge
banden binnen de initiatiefgroep een belangrijke succesindicator kan zijn.
Een tweede kritiekpunt ten aanzien van de bestaande literatuur is dat de nadruk overwegend óf op
de kant van de overheid, óf op de kant van de burger wordt gelegd. Rond een burgerinitiatief
ontstaat juist een coherent en integraal sociaal systeem, waarin de verschillende onderdelen en
subsystemen elkaar constant beïnvloeden. Een benadering op systeemniveau lijkt daarom relevant.
De huidige studie heeft deze relevantie op verschillende manieren aannemelijk kunnen maken. Ten
eerste, een goede institutionele verbinding tussen relevante personen en instanties rond een
burgerinitiatief wordt in de literatuur als succesconditie aangemerkt. In deze studie is echter
gebleken dat een essentieel mankement in deze verbinding door de succesvolle initiatiefgroep kon
worden gecompenseerd. Zij heeft haar globale netwerkstructuur productief weten te maken op een
manier die voor de niet-succesvolle initiatiefgroep niet mogelijk was.
Ten tweede, het is bekend dat een stevig draagvlak een belangrijke succesconditie is van
burgerinitiatieven. Tijdens deze studie zijn echter aanwijzingen gevonden dat de hechtheid van de
initiatiefgroep een belangrijke rol speelt in het kunnen operationaliseren van dat draagvlak. Beide
groepen beschikten over een behoorlijke globale structuur, maar het losse karakter van het de nietsuccesvolle initiatiefgroep heeft een remmende werking gehad op de operationalisatie daarvan.
Ten derde, in de literatuur wordt aangenomen dat een initiatiefgroep verbinders nodig heeft:
burgers die de weg kennen binnen zowel de leefwereld als de systeemwereld. Daarnaast wordt van
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overheidsactoren verwacht dat zij een flexibele en minder bureaucratische houding aannemen in de
samenwerking met burgers. Impliciet wordt hier verondersteld dat er zowel binnen de initiatiefgroep
als binnen het gemeentecluster actoren aanwezig moeten zijn die zich van te voren al de juiste
manier van werken hebben aangemeten om de succeskansen van de samenwerking te verhogen.
Hoewel dit ongetwijfeld zal helpen, is met deze studie aangetoond dat de aard van de banden tussen
beide clusters van invloed kan zijn op de mate waarin de twee werelden naar elkaar toegroeien.
Afhankelijk van de kracht van deze banden kan een leereffect optreden dat de samenwerking
gaandeweg kan stroomlijnen, wat het initiatief dan weer ten goede komt.
Gezien het bovenstaande is het beoogde doel van deze studie om een bijdrage te leveren aan de
bestaande kennis omtrent succesfactoren van burgerinitiatieven goed geslaagd. Met behulp van de
sociale netwerktheorie zijn enkele complexe sociale mechanismen die ten grondslag liggen aan
bekende succesfactoren blootgelegd en is de relevantie van een analyse op systeemniveau
aannemelijk gemaakt. Zoals verwacht is de sociale netwerktheorie een bruikbare analytische lens
gebleken in de verklaring van het succes, dan wel niet-succes van de onderzochte burgerinitiatieven.

***
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Hoofdstuk 6: vertaling naar bestuur en beleid
Op basis van deze wetenschappelijke studie naar de succescondities van burgerinitiatieven, is een
aantal concrete aanbevelingen geformuleerd die binnen de huidige beleidspraktijk van toegevoegde
waarde kunnen zijn. De waarnemingen binnen de onderzochte casussen kunnen niet worden
gegeneraliseerd naar de bredere populatie van (soortgelijke) burgerinitiatieven, maar de
aangetoonde verklarende kracht van de sociale netwerktheorie binnen de huidige context biedt wel
perspectief voor de toepassing van deze analytische lens bij de sterkte-zwakte analyse van
burgerinitiatieven.

6.1 Aanbevelingen voor burgers
1 – Zorg voor een sterke onderlinge verbondenheid binnen uw initiatiefgroep. Dat wil zeggen, zorg
ervoor dat een groot percentage van de betrokkenen elkaar kent en dat het aantal relaties die zich
kenmerken door een hoge mate van tijdsinvestering, emotionele intensiteit, intimiteit en
wederkerigheid groot is.
2 – Zorg voor een gedreven kartrekker. Iemand die activistisch is ingesteld, handelt vanuit een
duidelijke visie en niet bang is om voor de troepen uit te lopen. Voor deze kartrekker zelf is het
advies: zorg ervoor dat de banden die u heeft met de overige betrokkenen zich kenmerken door een
hoge mate van wederzijds respect, vertrouwen en gevoel van obligatie. Tevens is het van belang dat
de visie van waaruit u handelt in hoge mate overeenkomt met de visie, behoeften en belangen van
uw medebetrokkenen. Wees de primus inter pares (de eerste onder gelijken).
3 – Inventariseer de kennis en kunde die nodig zijn voor de uitdaging waar u voor staat. Bespreek
tevens met elkaar of de eventuele ontbrekende deskundigheid kan worden gevonden in de externe
contacten van de betrokkenen. Het zelfde geldt voor het eventuele draagvlak in uw straat, buurt of
stad, dat nodig is voor het succes van uw initiatief.
4 – Zorg voor een hoge frequentie van contact met de betrokken ambtenaren en/of bestuurders.
Probeer daarbij open te staan voor het naar elkaar toegroeien van de wereldbeelden en werkwijzen
van respectievelijk uw initiatiefgroep en de ambtelijke zijde. Het kan nuttig zijn om meerdere
betrokken burgers bij dit contact te betrekken, zodat uw initiatiefgroep snel bekwaam wordt in de
omgang met de bureaucratie. Het benaderen van verschillende contactpersonen aan de
gemeentelijke zijde kan nuttig zijn, mits u hier een strategisch voordeel mee kunt behalen.

6.2 Aanbevelingen voor ambtenaren en bestuurders
1 – Zorg voor adequate informatiestromen en een goede systematische afstemming van
werkzaamheden tussen de verschillende actoren die aan gemeentelijke zijde betrokken zijn bij de
ondersteuning van het burgerinitiatief. Daarbij horen zowel ambtenaren als welzijnswerkers en
bestuurders. De samenwerking zal dan ook relatief ad-hoc en horizontaal van aard zijn.
2 – Zorg binnen uw respectievelijke organisaties voor één of meer kartrekkers. Mensen die vanuit
een persoonlijke overtuiging en vanuit hun positie binnen de organisatie, een positief stempel
kunnen drukken op de houding van de betrokken actoren aan gemeentelijke zijde ten aanzien van
het burgerinitiatief en de ondersteuning daarvan. De rugdekking door bestuurders kan nuttig zijn als
ambtenaren geconfronteerd worden met een manier van werken die zij nog niet kennen.
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3 – Zorg ervoor dat u open staat voor persoonlijk contact met de betreffende burgers en dat u
openstaat voor het naar elkaar toegroeien van de wereldbeelden en werkwijzen van respectievelijk
de initiatiefgroep en uw bureaucratische organisatie.

6.3 Aanbevelingen voor academici
1 – Om uitspraken over de toepasbaarheid van de sociale netwerktheorie binnen de bredere
populatie van burgerinitiatieven, is een kwantitatieve studie wenselijk.
2 – Enkele netwerkeigenschappen, zoals de grootte van de netwerken en de complexiteit van de
focus (het burgerinitiatief), zijn in deze studie niet meegenomen. Deze variabelen zijn mogelijk van
invloed op de prestaties van de netwerken binnen de huidige context.
3 - Het kan interessant zijn om te onderzoeken of er voor de sociale netwerktheorie een soortgelijke
verklarende relevantie gevonden kan worden binnen de context van andere vormen van
burgerparticipatie, zoals inspraakavonden of mantelzorg.

***
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Bijlage 2: gestructureerde interviewvragen
Wat waren volgens u de belangrijkste redenen dat uw project geslaagd/niet-geslaagd is?
[Uitleg: de initiatiefgroep = de bewoners die het wijkcentrum wilde overnemen]
Met betrekking tot de initiatiefgroep, kunt u beschrijven hoe hecht die was?
Met betrekking tot de initiatiefgroep, kunt u mij vertellen wie de kartrekker was?
Met betrekking tot de kartrekker, kunt u beschrijven hoe hij of zij vormgaf aan die taak?
Met betrekking tot de kartrekker, kunt de banden tussen hem/haar en de overige betrokkenen
beschrijven?
Met betrekking tot de initiatiefgroep, kunt u beschrijven in hoeverre er tijdens het project gebruik
gemaakt is van de netwerken van de betrokkenen?
[Uitleg: het gemeentecluster = de verschillende betrokken ambtenaren vanuit de gemeente
Amersfoort én de betrokkenen vanuit Stichting Welzijn Amersfoort]
Kunt u beschrijven in hoeverre de betrokkenen van gemeentezijde goed op elkaar afgestemd waren?
Kunt u het contact tussen het gemeentecluster en de initiatiefgroep beschrijven?
Zijn er zaken niet aan bod gekomen, waarvan u vindt dat ik ze wel moet weten?
Heb ik dingen niet gevraagd, waarvan u vindt dat ik ze wel had moeten vragen?
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Bijlage 3: topiclijst
Hechtheid initiatiefgroep
 Aantal onderlinge banden
 Tijdsinvestering
 Emotionele intensiteit
 Intimiteit (vertrouwen)
 Wederkerigheid
 (1) Omgang buiten het initiatief
 (2) Expliciet werken aan hechtheid
(1) Effecten hechtheid initiatiefgroep
 (1) Vertrouwen
 (1) Kritisch zijn op elkaar
 (2) Eensgezindheid
 (2) Zelfde doelen
 (2) Normen
 (2) Snelle communicatie
 (3) Zelfde verhaal vertellen
Leiderschap initiatiefgroep
 Kartrekker
 Leiderschapsstijl
 (1) vechten
 (1) gedrevenheid
 (1) motiveren
 (2) energie
Banden leider – initiatiefgroep
 Respect
 Wederkerigheid
 Sense of obligation
 (1) investeren in mensen
(1) Effecten leiderschap initiatiefgroep
 (1) Zichtbaarheid
 (1) Binden
 (2) Slagkracht
 (2) Richting geven
 (3) Normen
 (3) Eensgezindheid
 (3) Zelfde verhaal vertellen
Globale structuur
 Netwerken van betrokkenen
 (1) vaardigheden van betrokkenen
 (1) praktische achtergrond betrokkenen
 (2) sociaal culturele achtergrond betrokkenen
54

(1) Effecten globale structuur
 (1) aanvullen praktische kennis en kunde
 (2) toestroom sociaal-culturele kennis en kunde
Hechtheid gemeentecluster
 Tijdsinvestering
 Afstemming
 (1) belangen
 (2) trekkers binnen de gemeente
 (2) verbinders binnen de gemeente
(1) Effecten hechtheid
 (1) mentaliteit t.o.v. het initiatief
 (1) eensgezindheid
 (2) afstemming werkzaamheden
Hechtheid tussen beide partijen
 Tijdsinvestering
 Emotionele intensiteit
 Vertrouwen
 Wederkerigheid
(1) Effecten tussen beide partijen
 (1) Vertrouwen
 (1) Zichtbaarheid
 (2) Afstemming werkwijzen (leereffect)
 (2) Snelle communicatie
 (2) Wederzijds begrip
(1) De wijk
 (1) Sociaal-economische kenmerken
 (1) Samenstelling van de wijk
(1) Effecten wijk
 (1) Hoeveel tijd heeft men
 (1) Ervaren noodzaak voor initiatief
 (1) Draagvlak
(1) Binding bewoners met wijkcentrum
 (1) Initiatiefgroep
 (1) Overige wijkbewoners
 (1) Gebruikers (huurders)
(1) Effecten bewoners binding wijkcentrum
 (1) gedrevenheid initiatiefgroep
 (1) draagvlak bewoners
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Bijlage 4: de tijdslijn
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