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Samenvatting
Interactieve beleidsprocessen zijn niet allemaal even succesvol en de kwaliteit van deze processen is
wisselend. Omdat er veel gevraagd wordt van bewoners zijn de consequenties als het mis gaat groot. De
gemeenteambtenaar die dit beleid maakt is daarom van cruciale waarde om de kwaliteit van interactief
beleid te waarborgen. Maar terwijl er meer interactief beleid gemaakt word dan ooit tevoren in Nederland
is het nog steeds niet duidelijk hoe dit gedaan wordt door gemeenteambtenaren. Interactief beleid wordt in
een ‘black-box’ gemaakt. De onderzoeksvraag die daarom centraal staat in dit onderzoek is: Hoe maken
gemeenteambtenaren interactief beleid? Om deze vraag te beantwoorden zijn 178 webenquêtes gestuurd
naar gemeenteambtenaren die interactief beleid maken. Op basis van deze webenquête zijn tien
gemeenteambtenaren geïnterviewd in vier gemeenten (de gemeenten Haarlemmermeer, Hellendoorn,
Rotterdam en Oss).

Stabiele en politieke ‘black-box’
In dit onderzoek wordt geconcludeerd dat interactief beleid gemaakt wordt in een stabiele en politieke
‘black-box’. In de stabiele ‘black-box’ wordt interactief beleid gemaakt voor stabiele onderwerpen die
stabiel gemaakt zijn. Het is mogelijk om betrouwbare en stabiele afspraken te maken omdat de belangen
en noodzaak voor dé politiek, de media en diverse maatschappelijke partijen niet groot genoeg zijn.
Hierdoor is het mogelijk om adviserende, informerende en consulterende instrumenten in te zetten in het
interactieve beleidsproces en de afspraken binnen het proces te kunnen managen. In de politieke ‘blackbox’ wordt interactief beleid gemaakt voor onderwerpen die door dé politiek, politiek worden gemaakt
door de grote belangen en bijbehorende consequenties en diverse maatschappelijke partijen. Afspraken
zijn moeilijk te maken omdat de belangen divers zijn, er wantrouwen heerst en de noodzaak hoog is. Er
wordt gebruik gemaakt van informerende en consulterende instrumenten om het beleid vorm te geven.

De verbindingsmakelaar
Daarnaast wordt geconcludeerd dat gemeenteambtenaren die opereren binnen de stabiele en politieke
‘black-box’ interactief beleid maken door te verbinden. De instrumenten waarmee interactief beleid vorm
wordt gegeven worden verbonden met de onderwerpen waarvoor en de omstandigheden waaronder
interactief beleid gemaakt wordt. De eigen gemeente wordt verbonden met de buitenwereld, collega’s en
bewoners worden met elkaar verbonden en bewoners worden met elkaar verbonden. Door deze
verbindingen wordt vertrouwen opgebouwd, nieuwe relaties aangegaan en het interactieve beleidsproces
‘ingebed’ in de eigen gemeente.
9

10

1.

Inleiding

1.1

De staat van interactief beleid
“Mayor changes take place when we shift the pattern of relationships.”
(Wildavsky, 1979, p. 17)

De relatie tussen de overheid – in het bijzonder gemeenten – en bewoners is veranderd. Aan deze nieuwe
relatie liggen een aantal veranderingen ten grondslag. Eén van de verandering gedurende de afgelopen 15
jaar is dat beleid in toenemende mate samen met bewoners wordt vormgegeven. Deze nieuwe manier van
beleid maken staat in de bestuurskundige literatuur beter bekend als interactief beleid. Interactief beleid
kenmerkt zich door het communicatieve karakter en vanwege het feit dat er in samenspraak beleid wordt
gemaakt voor en door de bewoners. Vanuit een theoretisch perspectief komt dit de kwaliteit van het
beleid ten goede omdat door de interactie en communicatie van elkaar geleerd kan worden. Doordat er
geleerd wordt zou men op een rationele manier tot een consensus kunnen komen (Habermas, 1995).
Echter, deze rationele consensus zoekende omgeving is zelfs in het polderende Nederland een utopie. De
gemeente, en met name de betrokken gemeenteambtenaar die interactief beleid maakt, is niet alleen
rationeel op zoek naar consensus. Hij of zij moet ook rekening houden met bijvoorbeeld emoties binnen
een interactief beleidsproces (Van Stokkom, 2006 en Verhoeven, 2009). Dus er wordt consensus gezocht
en er wordt omgegaan met emoties voor een scala aan verschillende onderwerpen en omstandigheden
waar de gemeenteambtenaar mee te maken heeft wanneer hij of zij interactief beleid maakt. Hoe de
gemeenteambtenaar dit zou moeten doen – interactief beleid maken – staat beschreven in inmiddels meer
dan 66 (!) checklisten en handleidingen (Baeten, 2003). Als deze checklisten gebruikt zouden worden
waarvoor zij bedoeld zijn dan zouden kwalitatief hoogstaande interactieve beleidsprocessen een logisch
gevolg zijn. Maar toch hebben bewoners veel klachten over interactieve beleidsprocessen ingediend bij de
Nationale ombudsman1. Sjef van Groningen, voorzitter van de Stichting Bewonersoverleg Groessen heeft
dit uit de eerste hand ervaren nadat hij en zes andere bewoners zich verenigden om samen met de
gemeente op zoek te gaan naar de beste oplossing om de A15 door te trekken. Het interactieve
beleidsproces (genaamd: Inspraak nieuwe stijl) liep echter anders dan gehoopt.

1

Lössbroek en van Ham (2008) Interactief beleid; een vak apart.
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“…het was een moeizaam proces om mensen te vinden voor het bewonersoverleg samen met de
gemeente omdat de bevolking – na de teleurstellende ervaringen rond de Betuweroute – niets meer
moest hebben van inspraak. Het geloof in een eerlijke en open overheid was geheel verdwenen… Het
bewonersoverleg Groessen heeft geweldig zijn best gedaan om zich te verdiepen in deze materie. We
kregen nauwelijks of slechts na veel inspanningen inzage in de documenten en leverden desondanks
een kwalitatief sterke inspraak. Achteraf is de frustratie enorm bij de mensen die het nog konden
opbrengen om zich voor dit proces in te spannen. Het geloof in de inspraak nieuwe stijl is verdwenen.
Daarvoor zou men zich voor de rest van dit project in Den Haag, Arnhem en Dijmegen ernstig
zorgen moeten maken maar zelfs daarin heb ik op dit moment weinig vertrouwen ”.

Fragment 1. Een gedeelte uit het opiniestuk opgestuurd naar de Gelderlander door Sjef van Groningen, (De
Gelderlander, 2009).

Uit de verschillende klachten die de ombudsman heeft ontvangen blijkt dat de slechte ervaring van Sjef
van Groningen en het Bewonersoverleg Groessen geen incident is. De voorgaande ervaringen met
interactief beleid bij de aanleg van de Betuwe lijn en deze ervaringen met de doortrekking van de A15
hebben het vertrouwen van de leden van de Stichting Bewonersoverleg Groessen in de overheid ernstig
geschaad. Het interactieve beleidsproces waar Sjef van Groningen en het Bewonersoverleg Groessen aan
mee hebben gewerkt heeft in dit geval meer kapot gemaakt dan opgebouwd. Hoe het zover heeft kunnen
komen dat dit specifieke interactieve beleidsproces zulke desastreuze gevolgen kent is onduidelijk. Het
blijft überhaupt onduidelijk wat er gebeurt in een interactief beleidsproces en wat de rol van de ambtenaar
hier in is. In dit onderzoek wordt dit proces van interactief beleid maken onderzocht om er achter te
komen welke keuzes en afwegingen er zijn gemaakt door gemeenteambtenaren. Wellicht als deze keuzes
en afwegingen bewuster waren gemaakt en de kwaliteit van het interactieve beleid hoger was geweest in
Groessen had Sjef van Groningen meer vertrouwen in de overheid behouden. Maar hoe deze keuzes en
afwegingen precies gemaakt worden en eruit zien binnen interactieve beleidsprocessen – en wat de rol
van gemeenteambtenaren hierin is - is niet of nauwelijks bekend. Zoals Van der Graaf (2008) al aangeeft
in zijn proefschrift is systematisch empirisch onderzoek naar interactief beleid schaars. Met andere
woorden: het interactieve beleid wordt gemaakt in een ‘black-box’. Het resultaat hiervan is bijvoorbeeld
dat checklisten wel ontwikkeld zijn maar er geen onderzoek gedaan is naar de vraag hoe de
gemeenteambtenaren deze gebruiken als spelregels voor het te maken interactieve beleid. Denters en Klok
(2003) spreken over het probleem van de onderinstitutionalisering van interactief bestuur. Hiermee wordt
12

bedoeld dat het maken van interactief beleid vaak ad-hoc gebeurt zonder gestructureerde, georganiseerde
en opgestelde spelregels en afwegingen. Dit gegeven heeft ernstige consequenties voor de kwaliteit van
interactief beleid. Als interactief beleid ad-hoc, ongestructureerd en ongeorganiseerd gemaakt wordt is het
wellicht niet verwonderlijk dat Sjef van Groningen teleurgesteld wordt. Echter, Denters en Klok
beschrijven ook niet hoe interactief beleid wel gemaakt wordt. Zoals gezegd is de wetenschappelijke
kennis over de vraag hoe interactief beleid gemaakt wordt schaars2. Hierdoor ontbreekt het ook in de
bestuurlijke praktijk aan kennis en inzichten om interactief beleid te maken waardoor de kwaliteit van het
interactieve beleid te wensen over laat. Binnen de bestuurlijke praktijk zijn het gemeenteambtenaren die
het interactieve beleid vormgeven. In deze interactieve beleidsprocessen zijn er enkelen ambtenaren die
het voortouw nemen (Van der Arend, 2007). Deze ‘ambtenaar in the lead’ is cruciaal voor het interactieve
beleidsproces en is bepalend voor de kwaliteit van het interactieve beleidproces. Of deze processen
(mis)lukken ligt daarmee voor een groot deel in de handen van de desbetreffende ambtenaar. Het
mislukken van deze processen met de daarbij horende ongewenste effecten kunnen een grote impact
hebben op het vertrouwen van de bewoners in de (lokale) overheid zoals te zien is in fragment 1. Daarom
is het des te belangrijker om de ‘black box’ waar interactief beleid in gemaakt wordt inzichtelijk te maken
om ambtenaren beter voor te bereiden voor het maken van interactief beleid. Want een goede
voorbereiding is volgens Klinker (2003) meer dan het halve werk voor het maken van goed beleid. Met
deze goed voorbereide ambtenaren is er een grotere kans om kwalitatief hoogstaand beleid te maken.
De ‘black-box’
Wat er in de ‘black-box’ gebeurt, welke keuzes, overwegingen en afwegingen de gemeenteambtenaar
maakt is cruciaal voor het interactieve beleidsproces. Binnen deze ‘black-box’ wordt besloten en
afgewogen welk instrument wordt ingezet waarmee het interactieve beleid vorm wordt gegeven. De
beslissingen en afwegingen die genomen worden in de‘black box’ worden beïnvloed door de wereld waar
het interactieve beleid in gemaakt wordt. Deze (gesimplificeerde) wereld bestaat in dit onderzoek uit de
onderwerpen waarvoor en de omstandigheden waaronder interactief beleid gemaakt wordt (figuur 1).
Boin en ‘t Hart (2000, p. 13) spreken metaforisch over de soft- en hardware waarmee beleid gemaakt
wordt. Onder hardware worden de institutionele kaders bedoeld, in dit geval zijn dat de gegeven
onderwerpen waarvoor en de omstandigheden waaronder het interactieve beleid gemaakt moet worden.
De gemeenteambtenaar heeft niet veel invloed op de onderwerpen en omstandigheden. Hij of zij roeit met

2

Van der Arend (2007) spreekt in haar proefschrift vooral over de netwerken omtrent interactief beleid in Nederland
maar zodoende heeft zij het wel over gemeenteambtenaren maar niet hoe gemeenteambtenaren interactief beleid
maken.
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de riemen die voorhanden zijn, in dit geval roeien met de onderwerpen en omstandigheden die binnen de
eigen gemeente aanwezig zijn.
De software gaat over het paradigma en de idee waarmee beleid gemaakt wordt. De
gemeenteambtenaar moet inschatten welke software bij de hardware past. De software bestaat ten eerste
uit de te kiezen instrumenten waarmee interactief beleid gemaakt wordt. Achter het gekozen instrument
schuilt de idee of een paradigma. Het gaat om een opvatting op welke manier de bewoner betrokken
wordt bij interactieve beleidsprocessen. Dit kan minimaal zijn door de bewoner enkel te informeren en te
consulteren. Het is ook mogelijk om de bewoner veel invloed te laten uitoefenen door middel van advies
van de bewoners te gebruiken, hem het beleid te laten coproduceren of zelfs mee te laten beslissen over
het te maken beleid3. Het is belangrijk om te beseffen dat de gemeenteambtenaar hier een grote invloed
op heeft en belangrijke keuzen dient te maken. Hij of zij schat in welk instrument past bij de onderwerpen
en omstandigheden in de huidige situatie. Deze inschatting is cruciaal en de kwaliteit hiervan is
afhankelijk van de competenties van de gemeenteambtenaar die het passende instrument kiest.
Omdat de ‘black box’ niet inzichtelijk is kunnen gemeenteambtenaren ook niet van elkaar leren.
Hierdoor gaat veel kennis verloren. Dit zorgt voor substantiële risico’s bij het maken van interactief
beleid, er kunnen conflicten ontstaan tussen de gemeente en haar bewoners. Dat deze conflicten er
kunnen komen is inmiddels geen verrassing meer. Na meer dan 15 jaar geëxperimenteerd te hebben met
interactief beleid in Nederland zijn deze conflicten overal terug te vinden.
Deze uiteenzetting leidt tot het onderstaande conceptuele model (figuur 1). In dit conceptuele
model zijn de onderwerpen waarvoor en de omstandigheden waaronder interactief beleid gemaakt wordt
en waar de gemeenteambtenaar ‘iets’ mee moet doen weergegeven. Hij of zij heeft een scala aan
instrumenten4 voorhanden om in te zetten en gebruikt hiervoor verschillende competenties om dit uit te
voeren. Met deze competenties worden keuzes en afwegingen gemaakt om te beslissen welk instrument in
meer of mindere mate past bij de onderwerpen en omstandigheden. Deze keuzes en afwegingen resulteren
uiteindelijk in interactief beleid.

3

Er wordt hier indirect verwezen naar de verschillende treden op de participatieladder (Edelenbos en Monnikhof,
2001). Voor meer informatie over de participatieladder zie hoofdstuk 2. Voor een overzicht van verschillende
methodes zie: Abelson J, e.a.(2001). Voor een overzicht van de verschillende instrumenten zie bijlage 1.
4
Voor een overzicht van verschillende methodes zie: Abelson J, e.a.(2001). Voor een overzicht van de verschillende
instrumenten zie bijlage 1.
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- Instrumenten
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Interactief beleid

Omstandigheden

Figuur1. Het conceptuele model.

Dit onderzoek focust zich op de vraag hoe de gemeenteambtenaar iinteractieff beleid maakt. De keuze om
niet op zoek te gaan naar ‘de beste aanpak’ of ‘het beste instrument’ heeft enkele redenen. Ten eerste is
veelvuldig onderzoek gedaan naar de faal
faal- en succesfactoren van interactief beleid – deze komen in
allerlei checklisten al naar voren5. Ten tweede ben ik er niet van overtuigd dat er überhaupt ‘een beste
aanpak’ of ‘het beste instrument’ bestaat6. Met andere woorden, de ‘black box’ wordt niet nog verder
gevuld met allerlei instrumenten, methoden en technieken. De ‘black box’ wordt inzichtelijk gemaakt om
gemeenteambtenaren een handreiking te bieden voor het maken van interactief beleid. Zo poogt dit
onderzoek gemeenteambtenaren te wapenen met de benodigde kennis voor het maken van, om aan te
sluiten bij de ontwikkeling en evolutie
utie en bij te dragen aan de verbetering van de kwaliteit van interactief
beleid.

5

In Loyens en Van der Walle (2006) Environmental Protection Agency, 2001; Envi
Environmental
ronmental Protection Agency,
2003; iPlan, 2006; Thomas, 1995; VLGA, 2001; XPIN, 2003; Landcom, 2002; OECD, 2001a; OECD, 2001b;
Beierle & Cayford, 2002; Catt & Murphy, 2003; Swinnen, 2004; Edelenbos, 1998; Baeten, 2003; Audit
Commission, 1999; Pröpper & Steenbeek,
enbeek, 2001; Ministerie van VROM, 2002; Elliott, Heesterbeek, Lukensmeyer &
Slocum, 2005; den Hollander, Leeflang, Van der Sluis, Temme & B&A Groep Beleidsonderzoek en –advies bv Den
Haag, 1998; Maes & Wymeersch, 2004; Goubin, 2005; Cabinet Office, 2000; Keygnaert, 2005a; Keygnaert, 2005b;
Goubin & Vanhove, 2005; Kortom, 2002; Verbeke, 1994; Pröpper & Iedema, 2004.
6
Voor een uitgebreide uitwerking van het sociaal constructivisme, waar deze aanname op gestoeld is, zie het werk
van Hosking and Bass (2001).
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1.2

Doel- en vraagstelling van het onderzoek

Uit de vorige paragraaf is de doelstelling van dit onderzoek te herleiden. Deze doelstelling is simpel maar
ambitieus: het doen van descriptief wetenschappelijk onderzoek naar interactief beleid in Nederlandse
gemeenten, teneinde de kwaliteit van het gemeentelijke interactieve beleid in Nederland te verbeteren. Dit
wil ik doen door inzicht te krijgen in de ‘black box’ waarin interactief beleid gemaakt wordt. Dit inzicht
wil ik verkrijgen door aan te tonen wat de rol van onderwerpen en omstandigheden zijn als
gemeenteambtenaren interactieve beleidsinstrumenten inzetten. Zodoende poog ik ambtenaren die
interactief beleid gaan maken te wapenen met meer kennis zodat zij kwalitatief hoogstaand interactief
beleid kunnen maken.
Deze doelstelling leidt tot de volgende hoofdvraag:
Hoe maken gemeenteambtenaren interactief beleid?

Deze hoofdvraag wordt beantwoord door de volgende theoretische- en empirische deelvragen.
De theoretische deelvragen:
1) Wat is interactief beleid?
2) Voor welke onderwerpen maken gemeenteambtenaren interactief beleid?
3) Onder welke omstandigheden maken gemeenteambtenaren interactief beleid?
4) Wat is de rol van gemeenteambtenaren bij het maken van interactief beleid?
De empirische deelvragen:
5) Voor welke onderwerpen maken gemeenteambtenaren interactief beleid?
6) Onder welke omstandigheden wordt interactief beleid gemaakt?
7) Wat is de rol van gemeenteambtenaren bij het maken van interactief beleid?
De beantwoording van de deelvragen zal het onderzoek in grote mate sturen (zie hiervoor ook paragraaf
1.4). De theoretische deelvragen leggen de fundering en leveren een kader waarbinnen een antwoord
wordt gevonden voor de empirische deelvragen. De eerste deelvraag geeft de focus aan voor dit
onderzoek door aan te geven wat er in dit onderzoek onder interactief beleid verstaan wordt. De
deelvragen 2,3,5 en 6 gaan over de hardware (de onderwerpen en omstandigheden) waar interactief beleid
mee gemaakt wordt. De deelvragen 4 en 7 gaan over de software (de instrumenten en competenties)
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waarmee interactief beleid gemaakt wordt. Zo wordt uiteindelijk een antwoordt op de hoofdvraag
geformuleerd en wordt de ‘black-box’ van het interactieve beleid geopend.

1.3

Relevantie van het onderzoek

1.3.1

Wetenschappelijke relevantie

In de wetenschappelijke (bestuurskundige) onderzoekspraktijk is tot op heden veelal prescriptief
onderzoek uitgevoerd naar het maken van interactief beleid. Dit is te zien aan de totstandkoming van een
diversiteit aan checklisten. Echter, er is weinig descriptief wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar de
feitelijk rol en de keuzes en afwegingen die gemeenteambtenaren maken wanneer zij interactief beleid
maken. En over welke competenties dienen zij te beschikken om passende keuzes te maken in het
interactieve beleidsproces. Dit onderzoek richt zich op de ambtenaar die de checklist kan gebruiken en
poogt meer inzicht te krijgen in zijn en haar competenties. Dit onderzoek kan in die behoefte voorzien en
een aanzet geven voor vervolgonderzoek naar de gevolgen van verschillende voorbereidingen en
consequenties voor interactief beleid.
Daarnaast heeft dit onderzoek een experimenteel karakter door het contingentiemodel van
Noordegraaf (2004, p. 282) te gebruiken en toe te passen op het gebruik van interactief beleid. Het is
namelijk onzeker of dit model hiervoor daadwerkelijk geschikt is. Dit onderzoek kan bijdragen aan de
verdere ontwikkeling van dit model door het toe te passen op de interactieve beleidspraktijk.
1.3.2

Maatschappelijke relevantie

Dit onderzoek is om twee redenen maatschappelijk relevant. Ten eerste wordt de ‘black box’ die hoort bij
het maken van interactief beleid geopend waardoor kennis aangereikt wordt aan gemeenteambtenaren
hetgeen

(hopelijk)

leidt

tot

(meer)

succesvolle

participatie

projecten.

Hierdoor

kunnen

gemeenteambtenaren meer inzicht krijgen over de rol en combinatie van onderwerpen, omstandigheden
en instrumenten binnen een interactief beleidsproces. Met behulp van het deelprogramma In Actie Met
Burgers! (IAMB!)7

van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wordt de informatie verzameld die nodig is om dit
onderzoek uit te voeren. Tegelijkertijd zijn dit twee organisaties die het mogelijk maken om dit onderzoek
7

In actie met burgers! is een actieprogramma in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) en uitgevoerd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Dit programma
organiseert 17 ‘proeftuinen’ en 12 ‘experimenten’ waarin burgerparticipatie en -initiatieven ondersteund worden.
Hieraan doen 98 gemeenten en 178 ambtenaren mee. Voor meer informatie zie de website
www.inactiemetburgers.nl.
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onder de aandacht te brengen van een groot aantal gemeenteambtenaren die interactief beleid (gaan)
maken.
Ten tweede is dit onderzoek maatschappelijk relevant omdat wellicht het niveau van interactieve
beleidsprocessen verhoogd kan worden. Bewoners van gemeenten kunnen zodoende optimaal
participeren en lopen ook minder kans om teleurgesteld te worden en het vertrouwen te verliezen in de
overheid. Zoals het spreekwoord al zegt: het vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Dit is ook het
geval in interactieve beleidsprocessen. Er wordt veel tijd en energie van bewoners gevraagd om te
participeren. Als vervolgens blijkt dat het niveau van dit proces onder de maat blijkt te zijn is de kans
gering dat die betrokken en bevlogen bewoner ook bevlogen en betrokken blijft.

1.4

Opbouw onderzoeksrapport

Tot dusver is duidelijk geworden wat het onderwerp van dit onderzoek is en waarom hiervoor gekozen is.
In het hoofdstuk twee wordt dieper ingegaan op het begrip interactief beleid en worden verschillende
perspectieven en theorieën besproken hoe interactief beleid gemaakt wordt. Vervolgens wordt in
hoofdstuk drie besproken hoe de theorieën getoetst gaan worden aan de praktijk, de wereld waar
gemeenteambtenaren dagelijks interactief beleid maken. Het vierde hoofdstuk beschrijft hoe
gemeenteambtenaren dit interactieve beleid maken. In dit hoofdstuk worden ook de resultaten
gepresenteerd van zowel de webenquête als de casestudies. Ten slotte wordt in het vijfde concluderende
hoofdstuk de hoofdvraag beantwoord.
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2.

Theoretisch kader

2.1

Inleiding

In dit theoretische hoofdstuk wordt het conceptuele model van dit onderzoek verder uitgewerkt (figuur 1)
en voorzien van verschillende theorieën, concepten en invalshoeken om de theoretische deelvragen van
dit onderzoek te beantwoorden. De uitwerking van het conceptuele model leidt tot een theoretisch kader
waar de resultaten van dit onderzoek in geplaatst worden. In paragraaf 2.3 worden de onderwerpen
besproken waar interactief beleid voor gemaakt wordt. Samen met de omstandigheden waaronder
interactief beleid gemaakt wordt (paragraaf 2.4) wordt duidelijk dat de onderwerpen en omstandigheden
een invloed hebben op de ‘black box’ waar interactief beleid in gemaakt wordt. De ‘black box’ wordt
vervolgens verkend en beschreven in paragraaf 2.5. Ten slotte wordt in de laatste paragraaf (2.6)
teruggeblikt op hetgeen wat in dit hoofdstuk is gesteld. Maar voordat het conceptuele model verder
uitgediept wordt volgt nu de verkenning van het begrip interactief beleid.

2.2

Wat is interactief beleid?

Interactief beleid is, zoals velen voor mij al geconstateerd hebben, een te groot en alomvattend begrip om
te definiëren. In plaats van een definitie zal ik aan de hand van de omschrijving van interactief beleid van
Van der Arend (2007) uitleggen wat dit begrip betekent in dit onderzoek. Van der Arend omschrijft
interactief beleid als:
•

“de idee, methode en praktijk,

•

om te proberen de rolverdeling tussen overheid en burgers te veranderen,

•

door burgers (en andere derden) uit te nodigen om te participeren bij het maken van een beleid of
plan van de overheid,

•

het participatieproces te laten ontwerpen, organiseren en begeleiden door een procesmanager,

•

en de kwaliteit van beleid en plannen af te meten aan het draagvlak ervoor bij de participanten
(overheid, burgers en andere betrokkenen).”

Door deze omschrijving punt voor punt te behandelen wordt duidelijk wat in dit onderzoek verstaan
wordt onder interactief beleid.
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De idee, methode en praktijk
Ten eerste wordt er een standpunt ingenomen over de idee, methode en praktijk van interactief beleid. Het
perspectief van dit onderzoek wordt ook wel aangeduid als de derde generatie burgerparticipatie8. Zoals
het woord generatie, “ge·ne·ra·tie de; v -s 1 (biol) voortplanting 2 groep van ongeveer gelijktijdig
geboren mensen” (Van Dale, 2009) al aangeeft is er een verloop in tijd. Dit verloop in tijd is terug te zien
in de ontwikkeling van interactief beleid. De eerste generatie interactief beleid is bekend als inspraak.
Deze inspraak is wettelijk vastgelegd en kan gebruikt worden om bezwaar aan te tekenen voor vooral
ruimtelijke plannen van de overheid9. De tweede generatie burgerparticipatie kenmerkt zich door de
rolverdeling tussen de overheid en bewoners. Binnen deze rolverdeling neemt de overheid het initiatief en
bepaalt zij hoe en wat voor een interactief beleidsproces georganiseerd en uitgevoerd gaat worden. De
derde generatie burgerparticipatie kenmerkt zich door het feit dat bewoners de ruimte gegund wordt om
zichzelf te organiseren en burgerinitiatieven te ontwikkelen en uit te voeren (Oude Vrielink & Wijdeven,
2008). Pas als dit zelforganiserend vermogen aanwezig is en er initiatieven ontplooid worden steekt de
overheid de helpende hand toe. Healey et al. (pp. 60 - 88) beargumenteren dat een lokale overheid voor
deze derde generatie burgerparticipatie open zou moeten staan door meer horizontale structuren in de
gemeentelijke organisatie in te bouwen. De overheid is bij de derde generatie burgerparticipatie pas in de
latere fases van het beleidsmakende proces betrokken. Dit betekent niet dat de overheid achterover kan
leunen. De overheid kan en moet bewoners zo optimaal mogelijk faciliteren om deze burgerinitiatieven de
ruimte te geven om te ontwikkelen. De praktijk van interactief beleid is echter nog steeds die van de
eerste en tweede generatie burgerparticipatie (Kilic, 2008 en Van Zuijlen, 2007). Gemeenten in Nederland
maken nog steeds interactief beleid en er is sprake van eerste en tweede generatie burgerparticipatie.
Healey et al. concluderen naar aanleiding van onderzoek naar Engelse gemeenten dat deze derde
generatie zowel politiek oncomfortabel als tijdrovend is. Daarom is deze derde generatie
burgerparticipatie ook nog in Engeland een theoretisch goed idee maar nog geen bestuurlijke realiteit. Er
wordt in dit onderzoek gekozen om aan te sluiten bij de bestuurlijke praktijk. Daarom zullen interactieve
beleidsprocessen onderzocht worden die georganiseerd worden en geïnitieerd zijn door gemeenten zelf en
waar bewoners in meer en mindere mate in participeren.

8

In de praktijk en methode van interactief beleid worden de begrippen burgerparticipatie en interactief beleid naast
elkaar en complementair gebruikt. In dit onderzoek zal er voornamelijk gesproken worden over interactief beleid.
Als er toch over burgerparticipatie gesproken wordt zoals in paragraaf 2.2.2 dan wordt hier ook interactief beleid
mee bedoeld.
9
Voor uitgebreide informatie over de inspraakprocedures zie bijvoorbeeld de website van het ministerie van VROM
(www.vrom.nl)
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Rolverdeling overheid burger
De rolverdeling verschilt per generatie van burgerparticipatie. Beredenerend vanuit de eerste generatie is
de overheid ‘in control’. Zij heeft het beleid al opgesteld en bewoners kunnen alleen nog bezwaar
aantekenen. De derde generatie burgerparticipatie gaat ervan uit de bewoner ‘in control’ is. De tweede
generatie zit daar tussenin en zijn de rollen evenredig verdeeld tussen de overheid en de bewoners. Tot nu
toe is gesteld dat er altijd en voor elk onderwerp interactief beleid gemaakt kan worden. Maar (Pröpper
en Steenbeek (2001, p. 44) stellen dat onafhankelijk van de situatie het maken van interactief beleid in
bepaalde situaties geen enkele toegevoegde waarde. Per situatie en onderwerp zal de overheid moeten
beslissen wat haar rol zal zijn. Per situatie zal beslist moeten worden of interactief beleid een toegevoegde
waarde heeft.
Door burgers (en andere derden) uit te nodigen om te participeren bij het maken van een beleid of plan
van de overheid
Participeren staat centraal in dit deel van de definitie. Participeren is in dit onderzoek een vorm van
tweezijdige communicatie (Pröpper en Steenbeek, 2001). Met tweezijdige communicatie wordt bedoeld
dat partijen samen een oplossing zoeken. Eenzijdige communicatie is het tegenovergestelde van
tweezijdige communicatie. Voorbeelden van eenzijdige communicatie zijn: het houden van
informatieavonden en de formele inspraak procedures. Net zoals Pröpper en Steenbeek vind ik deze
eenzijdige communicatie geen interactief beleid. Toch worden deze vormen geanalyseerd en
gepresenteerd in dit onderzoek. Waarom? De reden daarvoor is simpel: de Nederlandse bestuurspraktijk
duidt deze inspraakmogelijkheden nog steeds als participatie aan. Als we vooruit lopen op de volgende
hoofdstukken zien we dat deze eenzijdige communicatie in sommige gevallen past binnen de gegeven
onderwerpen en omstandigheden.
Het participatieproces te laten ontwerpen, organiseren en begeleiden door een procesmanager
De ambtenaar is in dit onderzoek de procesmanager. Hij organiseert, ontwerpt en bewaakt het proces.
Zoals ook al eerder is gezegd is de ‘ambtenaar in the lead’ (Van der Arend, 2007) cruciaal voor het slagen
van het interactieve beleidsproces. In dit onderzoek zullen alle drie de aspecten van het maken van
interactief beleid – ontwerpen, organiseren en begeleiden – aan bod komen.
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De kwaliteit van beleid en plannen af te meten aan het draagvlak ervoor bij de participanten (overheid,
burgers en andere betrokkenen).
Het laatste deel van de omschrijving van Van der Arend (2007) zal in zeer beperkte mate aan bod komen
in dit onderzoek. De belangrijkste reden is dat dit niet relevant is voor het beantwoorden van mijn
hoofdvraag. Een andere reden is dat een valide en betrouwbaar oordeel over het draagvlak van interactief
beleid een uitgebreider onderzoek vereist. Dat gebeurt in dit onderzoek niet, nu staat de (rol van de)
gemeenteambtenaar centaal. Bewoners en andere betrokkenen zullen wel in beschouwing worden
genomen, maar vanuit het perspectief van de gemeenteambtenaar. Dit is geen onderzoek naar de
effectiviteit van interactief beleid: verschillende auteurs hebben hier al onderzoek naar verricht en zijn tot
de conclusie gekomen dat het een meerwaarde is voor het vormen van beleid10. In dit onderzoek beperk ik
mij tot het onderzoeken van de vraag: hoe maken gemeenteambtenaren interactief beleid?

2.3

De hardware, onderwerpen en omstandigheden

Nu duidelijk is wat in dit onderzoek onder interactief beleid verstaan wordt is het tijd om het conceptuele
model verder uit te diepen zoals die in de inleiding is gepresenteerd (figuur 1). In deze paragraaf worden
de onderwerpen waarvoor en de omstandigheden waaronder interactief beleid gemaakt wordt nader onder
de loep genomen. Verschillende onderzoekers hebben hierover verschillende ideeën. Daarnaast wordt
beargumenteerd wat voor een invloed de onderwerpen en omstandigheden hebben op de ‘black box’
waarbinnen interactief beleid gemaakt wordt.
2.3.1 Een typologie om de onderwerpen en omstandigheden te plaatsen
Noordegraaf (2004) beoordeelt onderwerpen op hun technische en ethische complexiteit. Zo zijn bepaalde
onderwerpen technisch van aard en vragen om veel expertise, andere onderwerpen zijn ethisch van aard
en vragen om de acceptatie van verschillende waarden en normen. Door deze tweedeling ontstaan er vier
settings waarin publieke managers managen. De vier settings zijn te herkennen aan specifieke
onderwerpen en omstandigheden (Noordegraaf, 2004, pp. 131 – 271).
De bedrijfssetting is gericht op het zo effectief en efficiënt aanpakken van de structuur en cultuur van de
organisatie. Publieke organisaties worden als normale bedrijven gezien die ook op die wijze

10

Laurens de Graaf (Gedragen beleid, 2008) heeft een promotie onderzoek uitgevoerd naar de draagvlak van
interactief beleid. Daarnaast hebben verschillende auteurs onderzoek gedaan het effect van interactief beleid in
Nederland. (Pröpper en Steenbeek (2001),, Klinkers (2003), Edelenbos en Monnikhof (2001) en Van der Arend
(2007).
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georganiseerd moeten worden. De onderwerpen11 waar deze benadering mee te maken heeft zijn ook niet
omstreden, wel betrouwbaar, standaardiseerbaar en tastbaar. De omstandigheden12 waaronder gewerkt
wordt zijn voorspelbaar hier zijn vaak dezelfde stakeholders betrokken zijn en de institutionele druk is
hoog. Een voorbeeld in de bedrijfssetting is bijvoorbeeld de IB-Groep die iedere maand de
studiefinancieringen uitbetaalt.
De expertsetting kenmerkt zich door de vluchtige, verplaatsbare en onvoorspelbare onderwerpen.
De onderwerpen spelen zich voornamelijk af rond kennisinstituten zoals een universiteit. Binnen deze
setting bevinden zich veel experts die zich met kennisintensieve onderwerpen bezig houden. De
reorganisatie binnen een universiteit is een voorbeeld van een onderwerp die zich in de expertsetting
afspeelt.
De ideologische setting is gericht op beleidsprocessen en de wijze waarop deze gestroomlijnd
worden. De onderwerpen binnen deze setting zijn veelal controversieel en omstreden, en de waarheid
bestaat niet in deze setting. Vele maatschappelijke organisaties houden zich met deze issues bezig en
kenmerken zich door pluriforme referentiekaders die regulatief en normatief geladen zijn. Een voorbeeld
van beleidsmanagement is bijvoorbeeld het verhogen van een dijk.
De politieke setting is gericht op de stimulatie van het politiek-bestuurlijke gevoel en de
strategische beïnvloeding van de agendavorming en besluitvorming. Binnen deze setting zijn de
onderwerpen waardegeladen, hoog politiek, complex, omstreden, incidenteel en risicovol. Vooral de
politiek omstreden instituties en de media houden zich bezig met deze issues. De Joint Strike Fighter is
een voorbeeld van een onderwerp dat zich bevind in de politieke setting.

11
12

Noordegraaf (2004) spreekt over issues in plaats van onderwerpen.
Noordegraaf (2004) spreekt over instituties in plaats van omstandigheden.
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Figuur 2. Het contingentiemodel van publiek management (5oordegraaf, 2004, p. 361).

De beschrijvingen van de dominante onderwerpen en omstandigheden binnen deze vier settings sluit
nauw aan bij de beschrijvingen van de onderwerpen waarvoor en omstandigheden waaronder interactief
beleid gemaakt wordt. In dit onderzoek is het contingentiemodel een hulpmiddel en een typologie om de
complexe en weerbarstige praktijk waarin interactief beleid gemaakt wordt te ordenen en te typeren. Deze
ordening zal gebruikt worden om de onderwerpen en omstandigheden te typeren in de volgende
paragrafen.
2.3.2 Onderwerpen waarvoor interactief beleid gemaakt wordt
Er is een belangrijke reden waarom de onderwerpen als eerste behandeld worden. Het onderwerp
weerspiegelt (een groot of klein) maatschappelijke probleem zoals zwerfafval op straat of overlast van
hangjongeren. Dit maatschappelijke probleem geeft aanleiding voor het maken van beleid. Bewoners
gaan zich hiermee bemoeien wanneer zij er meer voor terug krijgen dan wat zij erin stoppen volgens
Wildavsky:
“Citizens act as analysts when they take responsibility for policy performance by
comparing what they receive for what they put in, by learning to refine their preferences,
and by developing morally in connecting what they do to what other people want.” (1979,
p. 12)
Ook verschillende Nederlandse auteurs hebben verschillende typeringen opgesteld voor het beoordelen en
typeren van de verschillende onderwerpen waar interactief beleid voor geschikt is en waar het voor
gemaakt wordt. Deze onderwerpen, omstandigheden en instrumenten worden nu kort behandeld om aan
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het einde van deze paragraaf tot een theoretisch raam
raamwerk
werk te komen dat in de rest van dit hoofdstuk
ingevuld wordt.
Pröpper en Steenbeek (2001, p. 31) maken een typering van ddee beleidsproblematiek. Hiermee typeren zij
de problemen bij het maken van interactief beleid en geven aan waar op gelet moet worden bi
bij het maken
hiervan. Bij het maken van interactief beleid moet er gelet worden op de
de:: complexiteit, dynamiek, ernst,
geheimhoudingsdwang, herkenbaarheid, innovatiebehoefte van oplossingen, politieke prioriteit,
politisering, pluraliteit, reversibiliteit va
vann de oplossingen, schaal van de problematiek, urgentie en
zekerheid van de kennis.
Klinkers (2002, p. 80) stelt dat er omstandigheden zijn die het billijken en noodzaken dat een
overheid met de kennis en inzichten die zij heeft knopen doorhakt zonder bewo
bewoners
ners daarbij te betrekken.
Dan gaat het vaak om onderwerpen die zo controversieel zijn dat het geen zin heeft om de mening van
bewoners te peilen en daarnaar te handelen. Bijvoorbeeld, wel of geen kernenergie, wel of geen recht op
abortus, wel of geen uitzending
ending van militairen naar vredesoperaties. In dergelijke situaties zet het bevoegd
gezag neer, overdenkt het op grond van de beschikbare feiten en argumenten de voors en tegens en neemt
het gewoon een beslissing.
Klijn en Koppenjan (2004: 29) maken een oonderscheid
nderscheid in (wetenschappelijke) kennis en
overeenstemming over de probleemdefinitie zoals te zien is in figuur 2. Dit model onderscheid
onderscheidt
problemen aan de hand van een (on)duidelijke probleemdefinitie en de technische complexiteit.

Figuur 3. Model van Klijn & Koppenjan (2004, p. 29).

In het bovenstaande zijn de verschillende onderwerpen gepresenteerd waar interactief beleid voor
gemaakt kan worden. In paragraaf 2.3.1 is een typologie gepresenteerd waar deze onderwerpen in
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geplaatst kunnen worden. In de volgende paragraaf worden de onderwerpen die besproken zijn door
bovenstaande auteurs geplaatst in de typologie die Noordegraaf (2004) (figuur 2) geschetst heeft.
2.3.3

Typen onderwerpen

De onderwerpen binnen de bedrijfssetting zijn vooral technisch van aard. Dit betekent dat zij
maatschappelijk ingebed zijn en een zekere interpretatie ruimte hebben. Binnen deze maatschappelijke
inbedding is het onderwerp manipuleerbaar, standaardiseerbaar en is er geen sprake dat het een commonpool goed betreft. Deze interpretatieruimte wordt gecreëerd doordat het onderwerp tastbaar, niet
omstreden, en het niet interfererend is. Er is zekerheid over de (wetenschappelijke) kennis en er is een
overeenstemming over de probleemdefinitie. Een onderwerp waar interactief beleid voor gemaakt wordt
en in een bedrijfssetting past is bijvoorbeeld het aanleggen van verkeersdrempels in woonwijken.
Binnen de expertsetting zijn de onderwerpen vluchtig, onderhevig aan de ‘aandachtseconomie’ en
snel verplaatsbaar door de huidige ICT mogelijkheden. De onderwerpen komen en verdwijnen, zijn soms
wel en soms niet belangrijk, niet voorspelbaar en de waarden zijn strijdig. Een voorbeeld van een
onderwerp in de expertsetting waar interactief beleid voor gemaakt wordt is het maken van een
veiligheidsplan voor een wijk.
De ideologische setting kenmerkt zich door onderwerpen die omstreden zijn en waar strijd over
gevoerd wordt. De wijze waarop de onderwerpen behandeld worden is erg belangrijk. Een voorbeeld van
een onderwerp in de ideologische setting is de plaatsing van een drugsopvang in een woonwijk.
Binnen de politieke setting zijn de onderwerpen ongetemd, omstreden risicovol en omstreden.
Deze problemen worden ook wel aangeduid als de ‘wicked problems’. Een voorbeeld hiervan is de
inrichting van bepaalde overstroomgebieden waar in bepaalde scenario’s een (woon)gebied onder water
wordt gezet.
2.3.4 Omstandigheden waaronder interactief beleid gemaakt wordt
Evenals de onderwerpen zijn de omstandigheden waarmee rekening moet worden gehouden bij het maken
van interactief beleid divers. De omstandigheden waarbinnen interactieve beleidsprocessen gemaakt
worden zijn omschreven door verschillende auteurs.
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Er wordt in de literatuur over de Nederlandse bestuurspraktijk een onderscheid gemaakt tussen
vier belangrijke stakeholders; bewoners13, maatschappelijke organisaties14 ambtenaren15 en de politiek 16.
Deze stakeholders zijn in elke setting in een andere samenstelling en in een verschillende rol te zien.
Edwards (in Edelenbos en Monnikhof (red.) (2001)) spreekt over enkele belemmeringen in de
intern-ambtelijke-organisatie: de bestaande structuur en cultuur belemmeren de samenwerking en
afstemming; onvoldoende flexibiliteit in de aansluiting bij de begrotingscyclus; zwakke positie van de
project-organisatie en onvoldoende aansluiting bij de beleids- en begrotingscyclus.
De Graaf (2008) onderscheidt personen en reputaties, politieke of maatschappelijke
gebeurtenissen, macro-economische factoren en beslissingen van andere overheden. Baeten (2003)
onderscheidt na het analyseren van 66 checklists voor interactief beleid de belangrijkste omstandigheden
waar rekening mee gehouden dient te worden; de beïnvloedingsruimte, de bereidheid en de noodzaak om
een interactief beleidsproces te initiëren.
Net als de onderwerpen waarvoor interactief beleid gemaakt wordt zijn verschillende typen
omstandigheden ook te onderscheiden aan de hand van het contingentiemodel van Noordegraaf (2004, p.
282) (figuur 3).
2.3.5

Typen omstandigheden

Binnen de bedrijfssetting is de institutionele druk hoog. Dit betekent dat er veel en bekende stakeholders
aanwezig zijn die elkaar kennen en een gemeenschappelijke taal hebben. Zij vertrouwen elkaar, hebben
gedeelde spelregels en routines. Daarnaast is de context stabiel, dat betekent dat er weinig veranderingen
plaatsvinden in deze context. Binnen deze setting wordt interactief beleid met dezelfde bekende
stakeholders gemaakt en bestaan er stabiele routines en afspraken.
De expertsetting bevindt zich binnen een kennisintensieve context. Hierin zijn veel
kennisintensieve organisaties betrokken. Dit kunnen in het geval van interactief beleid de media,
adviesbureaus, onderzoeksinstanties, ministeries en/of kennisinstituten zijn. Deze spelers kunnen het
interactieve beleid van de gemeente beïnvloeden en van expertise en kennis voorzien.

13

Van Buuren en Edelenbos (2008), Hendriks en Tops (2001).
Hendriks en Tops (2001).
15
Van der Heijden (red.)(2005), Edelenbos (2000), Edwards (2001, pp. 117-142) in Edelenbos en Monnikhof
(red.)(2001).
16
Wille (2001) hoofdstuk 6 in Edelenbos en Monnikhof (red.)(2001), Hendriks en Tops (2001), Klijn en Koppenjan
(2004) en Edelenbos en Klijn (2005).
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De ideologische context kenmerkt zich door de pluriforme referentiekaders met maatschappelijke
onderwerpen. De meningen over de onderwerpen, binnen en tussen de spelers, zijn sterk verdeeld in deze
context. De spelers zijn vooral actief binnen maatschappelijke organisaties zoals overheden,
belangengroepen, burgerbewegingen, wijkraden of tijdelijke actiecomités. Deze spelers zijn
maatschappelijk betrokken en willen daarvoor strijden. Ook bij de creatie van interactief beleid is dit te
zien waar verschillende maatschappelijke organisaties strijden voor het te vormen beleid, ook binnen hun
eigen organisatie.
Binnen de politieke setting is dé politiek actief met haar eigen rituelen en gebruiken. De politiek
eigent zich een prominente rol toe in deze interactieve beleidsprocessen. Deze spelers bevinden zich
binnen omstreden organisaties die te maken hebben met omstreden onderwerpen. Deze organisaties
hebben vaak zware en kennisintensieve takenpakketten waar de media van alles over wil weten.
Interactief beleid wordt in deze setting gemaakt door een gemeente die al omstreden is en te maken heeft
met een zwaar takenpakket.

2.4

De software, instrumenten en competenties

In de voorgaande paragrafen is duidelijk geworden dat er specifieke onderwerpen en omstandigheden
bestaan waar interactief beleid gemaakt wordt. In de termen van Bois en ‘t Hart (2000) zijn deze
onderwerpen en omstandigheden een gegeven en zijn te zien als de hardware waarmee interactief beleid
gemaakt wordt. Met de software worden deze onderwerpen en omstandigheden geïnterpreteerd,
geanalyseerd en gebruikt door middel van de juiste competenties om het geschikte en passende
instrumenten in de specifieke situatie toe te passen. Deze interpretatie, analyse en het gebruik van
competenties om het passende instrument te kiezen wordt gedaan door de gemeenteambtenaar die
interactief beleid maakt. In deze paragraaf zullen deze verschillende competenties besproken worden
alsmede de instrumenten die de gemeenteambtenaar kan inzetten bij het maken van interactief beleid.
2.4.1 De gemeenteambtenaar, de spin in het web.
De gemeenteambtenaar is de spin in het web waarin interactief beleid vorm wordt gegeven. Hij moet
rekening houden met de verschillende onderwerpen en omstandigheden in zijn gemeente en op basis van
zijn kennis en kunde moet hij het juiste instrument kiezen om interactief beleid vorm te geven. Deze
keuzes en afwegingen zullen voor elke ambtenaar anders zijn, want interactief beleid wordt gemaakt
binnen de eigen gemeente. En de omgeving van iedere gemeente is anders. Daarom is interactief beleid in
elke gemeente anders. Dit betekent dat het interactieve beleid in elke gemeente gemaakt moet worden
voor de specifieke onderwerpen, omstandigheden, wensen en behoeften van de desbetreffende gemeente.
Dit betekent ook dat verschillende instrumenten die beschreven worden in de volgende paragraaf in meer
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en mindere mate ‘passen’ bij de onderwerpen waarvoor en de omstandigheden waarmee interactief beleid
gemaakt wordt.
Deze ‘passendheid’ wordt aangeduid in de literatuur als een contingentie benadering (Gastelaars,
2000, Noordegraaf, 2004 en Pröpper en Steenbeek, 1999). Deze contingentie benadering wordt ook
besproken door Hendriks en Tops (2001, 165). Zij onderscheiden twee verschillende benaderingen van
interactief beleid. De instrumentele en de culturele benadering. De instrumentele benadering kenmerkt
zich door haar prescriptieve karakter. De culturele benadering is contigent van aard en gaat over ‘de stijl
waarin’ in plaats van ‘de instrumenten waarmee’17. In dit onderzoek worden instrumenten beschreven
maar niet voorschreven. In elke situatie zullen andere instrumenten in meer of mindere mate geschikt zijn.
Het is echter cruciaal dat het juiste instrument door de beleidsambtenaar ingezet wordt. Maar wat juist is
zal in elke situatie verschillend zijn. Hoe de gemeenteambtenaar deze keuzen maakt zal besproken
worden in paragraaf 2.4.3. In de volgende paragraaf worden de typen instrumenten besproken waar
interactief beleid mee gemaakt kan worden.
2.4.2

Instrumenten

Er is een indrukwekkende hoeveelheid instrumenten ontwikkeld die ontworpen zijn om interactief beleid
te maken. Een beknopt overzicht van de meest voorkomende instrumenten is te vinden in bijlage 2. In dit
onderzoek zullen al die verschillende instrumenten worden gecategoriseerd door middel van de
participatieladder (zie ook figuur 4) (Edelenbos en Monnikhof, 2001). Een nadeel van de
participatieladder is dat het geen recht doet aan de verschillende manieren waarop een instrument gebruikt
kan worden. Een enquête kan bijvoorbeeld zowel meebeslissend als adviserend zijn, een workshop kan
zowel informerend als coproducerend zijn. Deze participatieladder wordt daarom ook niet als leidend
principe gebruikt, maar als een richting en een indelingsmechanisme. Daarnaast dient er opgemerkt
worden dat de twee “laagste” treden van de participatieladder weinig met participatie te maken hebben.
Op deze treden van de participatieladder worden bewoners enkel gehoord zonder dat zij een actieve rol
hebben op het interactieve beleidsproces. Deze ‘laagste’ treden zijn terug te zien in de eerste generatie
burgerparticipatie waar bewoners enkel hun mening kunnen geven (consulteren) of geïnformeerd worden
17

De instrumentele benadering uit zich door middel van verschillende stappenplannen en routekaarten (Looyens en
van de Walle (2006, p.17). Deze stappenplannen hebben helaas enkele ernstige gebreken. Bij de instrumentele
benadering ontbreekt een culturele dimensie die beter aansluit bij de praktijk waarin interactief beleid gemaakt
wordt. In dit onderzoek zal interactief beleid op een culturele manier behandeld worden. Dit onderzoek is daarom
ook niet geschikt als een (normatief) stappenplan of routekaart. Het is een culturele beschrijving van de interactieve
beleidspraktijk. Dit onderzoek is daarom te interpreteren als een zienswijze in plaats van de zienswijze. Ik probeer
om de werkelijkheid te simplificeren zonder deze simpel te maken. Er wordt getracht om de weerbarstige, complexe
en ambigue werkelijkheid middels een contigente benadering te bevatten en te plaatsen.
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‘hogere’ treden (adviseren, coproduceren
duceren en meebeslissen) zijn
over het te voeren beleid (informeren). De ‘ho
te herkennen in de tweede en derde generatie burgerparticipatie. Hier wordt de bewoner als serieuze
gesprekspartner gezien en wordt er tweezijdig gecommuniceerd (Pröpper en Steenbeek, 1999).

Figuur 4.. De participatieladder (Edelenbos & Monnikhof, 2001).

De dichotomie – de een - en tweezijdige
weezijdige communicatie – die Pröpper en Steenbeek (1999) beschrijven is
ook te zien in de participatieladder van Edelenbos & Monnikhof (2001). De informerende en
consulterende
ulterende typen instrumenten zijn vooral bedoeld om het bestuur, in dit onderzoek het
gemeentebestuur, de macht in handen te laten houden. Edelenbos & Monnikhof stellen dat bij deze
instrumenten het moeilijk is om burgers betrokken te houden bij het intera
interactieve
ctieve beleidsproces omdat zij
een beperkte invloed hebben op het beleid. Als burgers adviseren, coproduceren of meebeslissen zijn zij
meer betrokken omdat zij ook meer invloed hebben op het beleid. Het gemeentebestuur vertrouwt met
deze instrumenten op hett oordeel van de burgers en geeft zodoende ook haar macht uit handen.
Voorbeelden van gebruikte instrumenten die ingedeeld zijn op de participatiela
participatieladder
dder zijn te vinden in
bijlage 2.. In deze bijlage zijn instrumenten van verschillende databronnen verzameld en gepresenteerd.
Ook de geraadpleegde bronnen laten zien dat veel instrumenten in meerdere
eerdere treden ingedeeld worden.
Dit laat zien dat het instrument belangrijk is, maar de manier waarop die gebruikt en ingezet wordt
belangrijker. Hierdoor zijn de keuzes ddie een beleidsambtenaar maakt - die kiest welk instrument
gebruikt wordt en hoe – wellicht nog wel belangrijker.
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2.4.3

Competenties

In de voorgaande paragraaf werd gesteld dat het instrument belangrijk is, maar de manier waarop die
gebruikt en ingezet wordt belangrijker. In deze paragraaf wordt beschreven op welke manier de
gemeenteambtenaar een instrument kan inzetten en welke competenties daarbij gebruikt worden volgens
diverse auteurs. Want zoals al aangegeven in de inleiding is er al uitvoerig door verschillende auteurs
beschreven hoe ambtenaren zich zouden moeten gedragen wanneer zij interactief beleid maken. Hoe zij
dit daadwerkelijk doen en welke competenties zij hiervoor gebruiken zal centraal staan in dit onderzoek.
Interactief beleid kan gemaakt worden door een competente ambtenaar die als schakel dient tussen de
buitenwereld en de eigen organisatie, kan interpreteren wat er in de buitenwereld gebeurd en zich kan
aanpassen aan de situatie. In dit onderzoek worden competenties als volgt omschreven:
“Competenties hebben veeleer betrekking op het vermogen om goed te opereren, zonder dat er
duidelijk is wat goed opereren precies is – op het vermogen om de notie van ‘goed opereren’ zelf
ook vorm te geven en te managen” Noordegraaf (2004, p. 349)
Net zoals ‘de’ ambtenaar niet bestaat, bestaan ‘de’ perfecte competenties niet om interactief beleid te
maken. Wel zijn er in de loop van de tijd enkele competenties aangeduid die een ambtenaar aanzienlijk
kunnen helpen om interactief beleid te maken. Baeten (2003) heeft het opereren binnen het interactieve
beleidsproces en de benodigde kwaliteiten hiervoor bondig samengevat na het analyseren van 66
checklists waar interactief beleid aan moet voldoen. De ambtenaar moet voldoende beïnvloedingsruimte
hebben en de bereidheid en de noodzaak moeten aanwezig zijn om interactief beleid te maken. Deze
randvoorwaarden kunnen in meer of mindere mate beoordeeld worden door de ambtenaar. Deze
beoordeling van de situatie gebeurt volgens Noordegraaf (2004, p. 349) door middel van verschillende
vermogens. Het gaat om de adaptieve, verbindende en interpretatieve vermogens waar de ambtenaren in
meer of mindere mate over beschikken om interactief beleid te maken. Omdat deze vermogens centraal
staan in de rest van het onderzoek en gebruikt zullen worden in de operationalisatie zullen zij uitgebreider
toegelicht worden. Dit leidt uiteindelijk tot figuur 5 waar de competenties van de ambtenaar
gepresenteerd worden.

Interpretatieve vermogens
Noordegraaf (2004, p. 349) stelt dat de interpretatieve vermogens nodig zijn om de dagelijkse
informationele workflows te kunnen managen. Deze vermogens hebben veel te maken met de vermogens
om vooral in de eigen organisatie te zien en te beoordelen en of er beïnvloedingsruimte is, de bereidheid
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in de eigen organisatie aanwezig is, en of de noodzaak hoog genoeg is om interactief beleid te maken.
Hij moet deze verschillende signalen kunnen interpreteren en vertalen naar het interactieve beleidsproces.
Verbindende vermogens
De expertkennis van de ambtenaar staat vaak op gespannen voet met de lokale praktijk- of
ervaringskennis van bewoners. Deze praktijkkennis kenmerkt zich door het lokale specifieke en
fijnmazige karakter in tegenstelling tot expert- en bureaucratische kennis dat over grove geavanceerde
modellen gaat (Van Buuren en Edelenbos, 2008). Deze kennis moet verbonden worden door de
ambtenaar. Deze procesmanager heeft daar echter wel de kennis voor nodig. Dit kan gedaan worden door
bijvoorbeeld interne competentieontwikkelingen om zodoende de ambtenaar te wapenen met meer kennis
om participatieve processen succesvoller te maken. Daarnaast moeten de kennis en opgedane ervaringen
geborgd worden binnen de eigen organisatie zodat als de ambtenaar vertrekt niet alle kennis verloren
gaat.
Hendriks en Tops (2001) beschrijven de vaardigheden waarover een ambtenaar moet beschikken
om de verbindende schakel te kunnen zijn tussen binnen en buiten. Hij of zij moet de instrumentele
criteria zoals effectiviteit, efficiëntie, snelheid en inhoudelijke consistentie met de symbolische dimensie
van interactief beleid kunnen combineren. Deze symbolische dimensie bestaat uit bijvoorbeeld het
ontwikkelen van vertrouwen en respect en gedeelde normen en waarden. Het verbindende vermogen
wordt net als het in werk van Noordegraaf (2004) als zeer belangrijk ervaren voor de ambtenaar. Dit
betekent dat hij het interactieve proces kan verbinden met de ambtelijke en bestuurlijke realiteit.
Volgens Van der Heijden moet een ambtenaar een recombinatiemanager zijn (Van der Heijden,
(red.) 2005, p. 56). Deze overheidsdienaren dienen volgens de auteur “…een ordentelijk interactief
proces te organiseren dat ingebed is in de formeel politiek-bestuurlijke lijnen, dit maakt immers meer
kans op rijke en gedragen resultaten….” Door het proces in te bedden in de eigen organisatie is er meer
kans op gedragen resultaten. Van der Heijden noemt hier ook de relatie tussen de politiek en bestuur. Het
is volgens hem dan ook belangrijk om de politiek te betrekken bij het interactieve beleidsproces. Want als
het proces ook is ingebed is bij de politiek dan zal het beleid breder gedragen worden wat het makkelijker
maakt om uit te voeren en rijke resultaten te boeken.
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Adaptieve vermogens
Van Buuren en Edelenbos (2001) stellen dat het nut en de noodzaak van procesmanagers sterk in opkomst
zijn maar dat het nog zeker geen vak is18. Er is bijvoorbeeld nog geen beroepsgroep of bepaalde kaders en
regels waaraan zij moeten voldoen19. Uit eigen onderzoek stellen zij dat een procesmanager moet dienen
als een gids voor de interactieve expeditie. Deze gids moet:
-

procesafspraken maken over kaders,

-

de status van het proces bewaken,

-

de rollen van de deelnemers monitoren,

-

en een koppeling maken tussen de ambtelijke, politieke en bestuurlijke fora.

De gids van Van Buuren en Edelenbos (2001) richt zich vooral op het interactieve beleidsproces zelf. In
dit onderzoek is onderzocht of de status van het proces bewaakt wordt en of er een koppeling wordt
gemaakt tussen de fora binnen én buiten de gemeente. De koppeling maken tussen de fora binnen en
buiten de gemeente heeft een zekere overlap met de verbindende vermogens. Het verschil is dat adaptieve
vermogens zich kenmerken door de mate waarin de omgeving ‘gelezen wordt’ en men zich hierop kan
aanpassen. De rollen van de deelnemers monitoren is niet onderzocht in dit onderzoek omdat de overlap
met de interpretatieve competentie, te groot is. Ik heb daarom gekozen om het onderdeel de rollen van de
deelnemers monitoren buiten beschouwing gelaten.
Door de verbindende, interpretatieve en adaptieve vermogens te gebruiken kan er ingeschat
worden wat voor een rol de onderwerpen en omstandigheden spelen en welk instrument daar geschikt
voor zou zijn. De verkenning naar de competenties van de ambtenaar resulteert in figuur 5. De
competenties van de ambtenaar.

18

Vergelijk het werk van Denters en Klok (2003) die spreken over de onderinstitutionalisering van interactief
bestuur. De spelregels ontbreken die gelden voor het opstellen van interactief beleid ontbreken.
19
Wel is er een netwerk voor communicatieprofessionals die in hun werkzaamheden te maken krijgen met
interactief beleid (Logeion, 2009). Maar dit beperkt zich tot communicatieprofessionals.
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Figuur 5. De competenties van de ambtenaar.

Zoals te zien in figuur 5 zijn de competenties voor het maken van interactief beleid uitgesplitst in drie
verschillende soorten competenties De interpretatieve, verbindende en adaptieve competenties
(Noordegraaf, 2004, p. 349). Deze drie competenties zijn vervolgens voorzien van verschillende
indicatoren die gedestilleerd zijn uit de voorgaande paragraaf. Deze indicatoren zijn gebruikt om het
interview te structureren (zie paragraaf 3.3) om zodoende te achterhalen wat de rol van de
gemeenteambtenaar binnen de ‘black-box’ is.

2.5

Conclusie

In paragraaf 2.2 is duidelijk geworden wat onder interactief beleid wordt verstaan in dit onderzoek. In
paragraaf 2.3 is er een typering tot stand gekomen waar de hardware (de onderwerpen waarvoor en de
omstandigheden waaronder) interactief beleid gemaakt wordt. Er is gekozen om het woord hardware te
gebruiken omdat de onderwerpen en omstandigheden als een gegeven worden beschouwd in dit
onderzoek. De gemeenteambtenaar heeft hier niet of nauwelijks invloed op maar de onderwerpen en
omstandigheden hebben wel een invloed op de te maken keuzes en afwegingen in de ´black-box’ waar het
interactieve beleid gemaakt wordt. Daarom wordt er ook een eenzijdige relatie verondersteld die wordt
weergegeven in het overzicht van dit hoofdstuk ( figuur 6). Zowel de onderwerpen en omstandigheden
waar interactief beleid voor en onder gemaakt wordt zijn in het contingentiemodel van Noordegraaf
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(2004) te plaatsen. In dit contingentiemodel wordt ten eerste de bedrijfssetting onderscheiden. Het
onderwerp waar interactief beleid voor gemaakt wordt is manipuleerbaar, standaardiseerbaar en tastbaar.
De omstandigheden voor deze setting zijn voorspelbaar maar dwingend, hierdoor zitten vaak dezelfde
partijen aan tafel. Door dit dwingende karakter is er ook niet veel ruimte voor interactief beleid. Ten
tweede zijn binnen de expertsetting zijn veel experts actief. Dit kunnen bewoners zijn die veel
praktijkkennis hebben maar ook beleidsambtenaren met veel expertkennis. Deze setting bevindt zich in
een omgeving waarin veel experts aanwezig zijn. Dit kunnen onderzoeksbureaus zijn, maar ook
universiteiten of kenniscentra. Ten derde kenmerkt de ideologische setting zich door de pluriforme en
omstreden onderwerpen. De omgeving bestaat uit organisaties en (maatschappelijke) partijen die vanuit
verschillende perspectieven met verschillende normen en waarden het onderwerp benaderen. Ten slotte
kenmerkt de politieke setting zich door ongetemde, controversiële en risicovolle onderwerpen. Deze
onderwerpen bevinden zich in een omgeving waar de politieke belangen hoog zijn, de organisaties een
zwaar takenpakket hebben en de organisaties omstreden zijn.
De hardware bestaat uit de onderwerpen en omstandigheden en deze hebben invloed op de
software waarmee de gemeenteambtenaar interactief beleid maakt. Hoe er met de onderwerpen en
omstandigheden omgegaan wordt bevind zich in een ‘black-box’. Dit wil zeggen dat het onbekend is hoe
de

gemeenteambtenaar

het

(informerende,

consulterende,

adviserende,

coproducerende

of

meebeslissende) instrument kiest dat past bij de onderwerpen waarvoor en de omstandigheden waaronder
interactief beleid gemaakt wordt. In deze ‘black-box’ wordt het interactieve beleid daadwerkelijk gemaakt
met de gemeenteambtenaar die daarin een hoofdrol in vervult. Hij of zij maakt hier keuzes en afwegingen
die de loop van het interactieve beleid beïnvloeden. Om deze keuzes en afwegingen te maken zijn volgens
verschillende auteurs adaptieve, interpretatieve en verbindende competenties nodig.
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Typen onderwerpen

Bedrijfssetting

Expertsetting

- manipuleerbaar

- vluchtig

-standadiseerbaar

- verplaatsbaar

- tastbaar

- onvoorspelbaar

Ideologische
setting

Politieke setting

- omstreden

- ongetemd

- strijd

- risicovol

- omgaan met
belangen

- omstreden

Typen omstandigheden

Bedrijfssetting

Expertsetting

- institutionele
druk

- kennisintensief

- bekende partijen

- kennisinstuten

Instrumenten
-

Informerend
Consulterend
Adviserend
Coproducerend
Meebeslissend

Competenties
-

Interactief
beleid

Verbindend
Interpreterend
Adapterend

- experts

- voorspelbaar
Ideologische
setting

Politieke setting

- pluriforme
referentiekaders

- omstreden
organisaties

maatschappelijke
organisaties

- zwaar
takenpakket

Figuur 6. Een overzicht van het theoretische hoofdstuk

Tot nu toe zijn er theoretische aanwijzingen gevonden hoe interactief beleid gemaakt wordt. Deze
aanwijzingen zijn waardevol maar het zijn niet meer dan aanwijzingen. Zij zijn verv
vervolgens
olgens getoetst aan de
werkelijkheid door te onderzoeken hoe gemeenteambtenaren met onderwerpen en omstandigheden
omgaan en hoe zij vervolgens de keuzes en afwegingen maken om een instrument kiezen om het beleid
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uit te voeren. Om te onderzoeken hoe deze aanwijzingen zich verhouden tot de praktijk wordt inzichtelijk
gemaakt welke keuzes en afwegingen zijn gemaakt in dit onderzoek. Zodoende wordt dit onderzoek niet
uitgevoerd in een ‘black-box’. De afwegingen en keuzes die ten grondslag liggen aan dit onderzoek
worden beschreven in het volgende hoofdstuk. Hier wordt ingegaan op de methodologische afwegingen
om dit onderzoek zo betrouwbaar en valide uit te voeren.
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3.

Methodologische overwegingen

3.1.

Inleiding

Dit hoofdstuk legt de verbinding tussen de theorie en de praktijk in dit onderzoek. In het vorige hoofdstuk
zijn verschillende aanwijzingen gevonden hoe interactief beleid gemaakt wordt. In dit hoofdstuk vertel ik
hoe deze aanwijzingen onderzocht zijn in de praktijk waar het interactieve beleid gemaakt wordt. Dit is
gebeurt door deze aanwijzingen zowel kwalitatief als kwantitatief te onderzoeken. In paragraaf 3.2
verklaar en verdedig ik hoe het kwantitatieve onderzoek, met behulp van een webenquête, is uitgevoerd.
In paragraaf 3.3 verklaar en verdedig ik waarom en hoe het kwalitatieve onderzoek met behulp van
interviews is uitgevoerd. In paragraaf 3.4 worden de cases gepresenteerd op basis waarvan de interviews
zijn gehouden. Ten slotte worden de methodologische beperkingen van dit onderzoek aangegeven in
paragraaf 3.5.

3.2.

Kwantitatief onderzoek

In deze eerste stap wordt beoordeeld of de verschillende onderwerpen en omstandigheden zoals die zijn
afgeleid

van

het

contingentiemodel

van

Noordegraaf

(2004)

ook

ervaren

worden

door

gemeenteambtenaren die interactief beleid maken. Ook is onderzocht welke (typen) instrumenten gebruikt
worden. Dit wordt gedaan door een enquête af te nemen bij 178 gemeenteambtenaren die interactief
beleid maken en werkzaam zijn binnen 98 gemeenten. Vervolgens wordt geanalyseerd voor welke
onderwerpen, onder welke omstandigheden en met welke instrumenten interactief beleid gemaakt wordt.
3.2.1 Operationalisatie
De webenquête is gebaseerd op de theoretische operationalisatie zoals beschreven in de paragraaf 2.3. De
webenquête heeft aan 178 gemeenteambtenaren gevraagd voor welke onderwerpen, onder welke
omstandigheden en met welke instrumenten interactief beleid gemaakt wordt.
3.2.2 Onderzoeksbenadering
De webenquête is kwantitatief en beschrijvend van aard. Deze fase van het onderzoek vind in het eerste
stadium

plaats

ter

voorbereiding

proeftuinbijeenkomsten bijgewoond

20

op

de

casestudies.

Daarnaast

zijn

er

verschillende

(zie bijlage 3).

3.3.3 Onderzoeksstrategie
De gekozen strategie voor deze eerste stap is een web-survey, ook wel een webenquête genoemd. Vennix
(2004, p. 151) spreekt over drie onderzoeksstrategieën. Namelijk het experiment, de survey en de
20

Deze proeftuinbijeenkomsten maken deel uit van project IAMB!. Binnen deze ‘proeftuin’ komt een groep van 6
tot 12 ambtenaren bij elkaar om te praten over interactief beleid.
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casestudy. Het experiment en de survey hebben een kwantitatief karakter en een empirisch-analytische
traditie. De casestudy kent juist een kwalitatieve inslag. Deze strategieën zijn gecombineerd in dit
onderzoek. De onderzoekseenheden binnen de web-survey –de webenquête – in dit onderzoek zullen
bestaan uit de ambtenaren die werkzaam zijn bij Nederlandse gemeenten en zich aan hebben gemeld voor
het deelprogramma IAMB! Die groep bestaat uit 178 gemeenteambtenaren die werkzaam zijn in 98
gemeenten. Voor zover bekend bij het IAMB! nemen al deze 178 gemeenteambtenaren nog steeds deel
aan de 17 verschillende proeftuinen.
3.3.4 Onderzoeksmethode
De uitslagen van deze webenquête zijn geanalyseerd met het statistische softwarepakket SPSS. Met dit
programma zijn beschrijvende analyses uitgevoerd. Door de resultaten te vergelijken en te analyseren zijn
de hiaten in de webenquête duidelijk geworden en is een meer valide beeld ontstaan over en hoe
verschillende instrumenten zich verhouden tot de omstandigheden en onderwerpen binnen een gemeente..
Anderzijds wordt aan de hand van de analyse beoordeeld of de gemeenteambtenaren dezelfde
onderwerpen en omstandigheden voor het maken van interactief beleid ervaren zoals deze zijn
gepresenteerd in het vorige hoofdstuk. Aan de hand van deze resultaten zijn de gemeenten geselecteerd
waar de interviews hebben plaatsgevonden.
De vragen binnen deze enquête zijn geconstrueerd aan de hand van de theorieën en inzichten zoals die
zijn gepresenteerd in het vorige hoofdstuk. Aan de hand van het contingentiemodel van Noordegraaf
(2004) zijn er verschillende variabelen per onderwerp en omstandigheid per setting geconstrueerd. Er
wordt geanalyseerd in hoeverre deze variabelen samenhangen met elkaar en of er daadwerkelijk een
samenhang is binnen de vier settings zoals die zijn opgesteld aan de hand van het contingentiemodel. Zo
wordt onderzocht welke onderwerpen, omstandigheden en instrumenten gemeenteambtenaren ervaren en
gebruiken wanneer zij interactief beleid maken.
Aan 178 gemeenteambtenaren is een uitnodiging verstuurd om mee te doen aan de webenquête. Hiervan
hebben 62 gemeenteambtenaren gereageerd en zijn uiteindelijk 58 reacties gebruikt voor de analyse. Dit
levert een betrouwbaarheidsinterval op van 90%21. Dit betekent dat de uitspraken die er gedaan worden in
dit onderzoek ten aanzien van de resultaten van de webenquête voor 90% betrouwbaar zullen zijn. Dit is
geen hoog percentage en heeft ook enkele consequenties voor dit onderzoek. Deze consequenties zullen
besproken worden in de methodologische beperkingen in paragraaf 3.5.

21

In dit onderzoek wordt met 90% zekerheid gezegd dat 90% van deze resultaten uit de webenquête betrouwbaar
zijn. Voor deze uitspraken zijn 50,1 ingevulde en bruikbare exemplaren nodig (Brandsma en Van de Steeg, 2009).
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3.3

Kwalitatief onderzoek

Nadat de webenquête een antwoord heeft gegeven op de vraag welke onderwerpen en omstandigheden te
onderscheiden zijn bij het interactieve beleidsmaken is het tijd voor de tweede stap. Deze stap is
tweeledig. Ten eerste worden de uitkomsten van de webenquête gecontroleerd in de interviews. Ten
tweede wordt een antwoord gegeven op de vraag hoe – en met welke competenties - de
gemeenteambtenaar interactief beleid weet te maken.
3.3.1

Operationalisatie

Net als in de eerste stap moeten de belangrijkste begrippen ook in de tweede stap nader beschreven
worden aan de hand van de theorie. De competenties van de ambtenaar (figuur 6) zijn beschreven in
paragraaf 2.4. Deze boomstructuur heeft geleid tot het tweede gedeelte van de interviewguide zoals te
zien is in bijlage 6. Het eerste gedeelte van de interviewguide is gebaseerd op de analyse van de
wenenquête. Op de totstandkoming van het eerste gedeelte van de interviewguide zal dieper ingegaan
worden in paragraaf 4.2 en 4.3.
3.3.2

Onderzoeksbenadering

De tweede stap van dit onderzoek is afhankelijk van de eerste stap: de analyse van de webenquête. De
eerste stap levert het fundament waar de tweede stap op voort bouwt. Het tweede deel van dit onderzoek
is kwalitatief van aard. In dit deel van het onderzoek komen de competenties van de ambtenaren naar
voren waar zij keuzes en afwegingen mee maken voor het maken van interactief beleid. Doordat de
leefwereld met de daarbij behorende keuzes en afwegingen in kaart wordt gebracht wordt er een antwoord
gegeven op de vraag hoe ambtenaren interactief beleid maken. Aan de hand van de analyse en resultaten
in het eerste deel van het onderzoek worden vier gemeenten geselecteerd waar verscheidene interviews
zijn afgenomen om de resultaten van de webenquête te nuanceren, aan te vullen en te verbeteren.. Deze
vier gemeenten worden geselecteerd aan de hand van de webenquête. De webenquête wordt geanalyseerd
op basis van de antwoorden die de ambtenaren hebben

gegeven hebben omrent de onderwerpen

waarvoor en omstandigheden waaronder interactief beleid gemaakt wordt. Daarnaast zijn verschillende
proeftuinbijeenkomsten bijgewoond waar gemeenteambtenaren aanwezig waren. Hier is gesproken met
verschillende gemeenteambtenaren over hun werkzaamheden en keuzes wanneer zij interactief beleid
maken.
Deze casestudies met de daarbij behorende interviews in de gemeenten moeten volgens Swanborn (in
Vennix, 2004) aan een aantal voorwaarden voldoen. Zoals zal blijken uit deze beschrijving zijn de
casestudies in dit onderzoek niet dezelfde casestudies als Swanborn beschrijft. De casestudy is niet de de
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onderzoeksbenadering binnen dit onderzoek. In plaats daarvan is het een onderzoeksbenadering die de
kwantitatieve onderzoeksbenadering ondersteunt en aanvult. Swanborn definieert een casestudy als; “Bij
een casestudy of gevalsonderzoek gaat het om de bestudering van een sociaal verschijnsel of sociale
verschijnselen,
a) bij een drager of slechts enkele dragers van het verschijnsel: mensen, groepen, met elkaar
interacterende mensen en groepen;
b) in de natuurlijke omgeving (dus niet in een laboratorium);
c) over een bepaalde periode, waarbij op diverse tijdstippen metingen worden gedaan, dan wel
achteraf informatie over ontwikkelingen in die periode wordt verzameld;
d) waarbij meestal diverse databronnen worden gebruikt (triangulatie); de belangrijkste zijn
documenten, interviews met sleutelpersonen en participerende observatie;
e) waarbij de onderzoeker gericht is op een gedetailleerde beschrijving van stabiliteit en verandering
van tal van variabelen en het daarvoor op het goede spoor komen van verklaringen en processen;
f) en deze beschrijvingen en verklaringen getoetst worden (door bespreking met, voorleggen van
tussen- en eindresultaten) aan de beschrijvingen en verklaringen die door de onderzochten zelf
worden gegeven.”

Binnen de case-study van dit onderzoek wordt in meer en mindere mate aan deze zes punten voldaan. Ten
eerste worden interacterende mensen onder de loep genomen, namelijk ambtenaren in hun natuurlijke
omgeving. Zij worden geïnterviewd binnen hun eigen omgeving, de gemeente. Zij zijn echter op één
moment geïnterviewd over de keuzes en afwegingen die zij maken wanneer interactief beleid gemaakt
wordt. Zoals ook in de volgende paragraaf naar voren komt zijn er meerdere databronnen gebruikt en
vergeleken en daarmee heeft ook triangulatie plaats gevonden. Er wordt ook een gedetailleerde
beschrijving van het onderzoeksobject gegeven door ‘in te zoomen’ op verschillende ambtenaren die
werkzaam zijn binnen de vier geselecteerde gemeenten cases en te beschrijven wat de
gemeenteambtenaren voor interactief beleid maken. Dit ‘inzoomen’ is gebeurd door met meerdere
ambtenaren te spreken die betrokken zijn bij hetzelfde project. In elke onderzochte gemeente is daarom de
projectleider en gebiedsmanager gesproken (zie bijlage 3). Ten slotte kregen de respondenten de
mogelijkheid om de uitslagen van de webenquête toegestuurd te krijgen. Zoals in het bovenstaande naar
voren is gekomen worden in dit onderzoek geen casestudies uitgevoerd zoals Swanborn die gedefinieerd
heeft. De vier geselecteerde gemeenten dienen niet als een op zichzelf staande onderzoekseenheden maar
dienen als een onderdeel van de analyse over gemeenteambtenaren die interactief beleid maken.
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3.3.3

Onderzoeksstrategie

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van drie onderzoeksstrategieën. Eén van de drie gekozen
onderzoeksstrategieën is het semi-gestructureerde interview. In dit type interview wordt gevraagd of de
ambtenaren ook daadwerkelijk doen wat ze willen doen en hoe zij dat doen. Hierdoor worden niet alleen
de resultaten uit de webenquête gecontroleerd maar zo nodig ook aangepast en aangevuld. De keuze voor
het semi-gestructureerdeinterview is gebaseerd op de beschrijving van Boeije (2006, p. 57), zij
onderscheidt drie soorten interviews; ongestructureerd, semi-gestructureerde en gestructureerd. Deze
structurering heeft invloed op de inhoud, formulering, volgorde en de antwoordkeuze van de vragen. In
dit onderzoek wordt gekozen deze vier zaken niet compleet open te laten. Deze zaken zullen enigszins
voorbereid worden aan de hand van een lijst van onderwerpen, de interviewguide. Zoals beschreven in de
voorgaande paragraaf is deze interviewguide gebaseerd op de analyse van de webenquête. De
onderwerpen komen vervolgens aan bod tijdens het interview. Dit zijn kenmerken van een semigestructureerd interview, of te wel een kwalitatief interview. Boeije stelt ook dat het interview binnen het
referentiekader van de geïnterviewde moet liggen. Door deze interviews te voeren binnen vier gemeenten
kan een groter inzicht gecreëerd worden over de beweegredenen van de keuzes van de ambtenaren.
Ten tweede heeft er een documentenanalyse plaatsgevonden. De bestudeerde documenten
bestaan uit de ambtelijke nota’s en de gemeentelijke websites. Zodoende zijn de semi-gestructureerde
interviews vergeleken met hetgeen wat officieel is gerapporteerd via nota’s of websites.
Ten derde zijn verschillende expert- en proeftuinbijeenkomsten bijgewoond (zie bijlage 3).
Tijdens deze bijeenkomsten zijn is met experts gesproken die veel ervaring hebben met het begeleiden
van interactieve beleidsprocessen, alsmede met gemeenteambtenaren die interactief beleid maken. Tijdens
deze bijeenkomsten is meer informatie verzameld omtrent de onderwerpen, omstandigheden en
instrumenten waarvoor interactief beleid gemaakt wordt. Deze bijeenkomsten boden mogelijkheden om
de tussentijdse resultaten voor te leggen aan experts en gemeenteambtenaren die interactief beleid maken.
Door deze drie strategieën te combineren is er sprake van triangulatie. Triangulatie is het
verzamelen van informatie op meer dan één manier (Van Thiel, 2007). Door deze drie strategieën naast
elkaar te gebruiken vullen zij elkaar aan. Zodoende kunnen hiaten in de dataverzameling aan het licht
komen en kunnen deze onderkend, en zowaar mogelijk, gedicht worden.
3.3.4

Onderzoeksmethode

De techniek die gebruikt wordt om deze interviews te analyseren is de techniek van het selectief coderen.
De interviews worden gestructureerd om de mogelijke relaties te verifiëren op hun juistheid (Boeije,
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2006, pp. 97 - 105). Dit selectief coderen is gedaan met behulp van het kwalitatief statistische software
programma WeftQda. Door middel van dit softwarepakket is ook een codeboom gecreëerd (bijlage 7).
Doordat er in dit onderzoek in meerdere gemeenten interviews zijn gehouden kunnen er patronen
gezocht worden naar overkoepelende gebeurtenissen (Vennix, 2004, pp.153-158). Dat is ook wat er gaat
gebeuren binnen dit onderzoek. Door middel van de vergelijking van de interviews in de vier gemeenten
is onderzocht welke competenties universeel door gemeenteambtenaren ingezet worden.
Ten slotte is er sprake van triangulatie plaats door dat verschillende meetinstrumenten gebruikt
worden, zoals een literatuuranalyse, een webenquête en interviews. Door deze meetinstrumenten te
gebruiken kunnen zij elkaar versterken en controleren. Zo voorkom ik dat ik meet wat ik niet wil meten.
Dit staat allemaal ten dienste om de ‘black-box’ zo accuraat mogelijk te beschrijven.

3.4

De vier interactieve beleidsprocessen

Aan de hand van de resultaten van de geanalyseerde webenquêtes zijn vier gemeenten geselecteerd om de
resultaten van de webenquête te toetsen. De gemeenten zijn geselecteerd aan de hand van de antwoorden
die zij hebben gegeven op de webenquête. Aan de hand van de webenquête zijn de antwoorden van 58
ambtenaren uit 57 gemeenten vergeleken op de indicatoren: het onderwerp is politiek gevoelig, het
onderwerp is omstreden en de valkuilen zijn bekend van het onderwerp (zie bijlage 4). De antwoorden
van de gemeenten met de hoogste en laagste scores op deze vragen geven een indicatie of het onderwerp
waar interactief beleid voor gemaakt wordt politiek of stabiel is. De totstandkoming van de stabiele en
politieke onderwerpen komen uitgebreid aan bod in paragraaf 4.2. Vervolgens is deze aanname – of er
interactief beleid gemaakt wordt voor een stabiel of politiek onderwerp – voorgelegd aan de
contactpersonen binnen de geselecteerde gemeenten. Deze contactpersonen waren het eens met de
aannames. Ten slotte hebben de contactpersonen de respondenten voorgedragen die geïnterviewd zijn.
3.4.1

De omlegging van de A9 in Badhoevedorp, gemeente Haarlemmermeer

De Noord-Hollandse gemeente Haarlemmermeer, 142.000 inwoners, ligt in de oksel van Amsterdam en
Schiphol. Badhoevendorp is een van de 26 dorpen en kernen in de gemeente Haarlemmermeer (Gemeente
Haarlemmermeer, 2009). Mede door de geografische ligging is in het dorp Badhoevedorp in 1967 de A9
aangelegd. Deze weg heeft het dorp letterlijk en figuurlijk in tweeën gesplitst. Vanaf de ingebruikname
van deze weg waren er al hevige protesten om deze weg om te leggen. In 2005 zijn de protesten
gehonoreerd en hebben vele partijen: de minister van Verkeer en Waterstaat, de provincie Noord-Holland,
de gemeente Haarlemmermeer, de gemeente Amsterdam, de stadsregio Amsterdam en Schiphol
Nederland BV een overeenkomst getekend om de weg om te leggen (Gemeente Haarlemmermeer, 2008).
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De herinrichting van het nieuwe gebied dat ontstaat na de omlegging van de A9 is het onderwerp
waarvoor een interactief beleidsproces is georganiseerd in Badhoevedorp. Na de getekende overeenkomst
heeft de gemeente Haarlemmermeer een masterplan opgesteld. In dit masterplan staat in abstracte vorm
hoe Badhoevendorp eruit gaat zien als de weg omgelegd wordt. Middels dit masterplan kijkt de gemeente
verder dan het omleggen van een weg. De omlegging van de weg wordt aangegrepen om veranderingen
in het hele dorp in te voeren. Door deze integrale aanpak van het dorp zijn verschillende wethouders en
afdelingen binnen de gemeente Haarlemmermeer betrokken bij dit onderwerp.
De omlegging van de A9 betekent bijvoorbeeld dat de sportclubs gecentreerd worden op één
locatie en verschillende gemeentelijke en provinciale wegen worden omgelegd en verbonden. Bepaalde
sportverenigingen zijn het hier niet mee eens en zoeken de politiek op om hun belangen te behartigen.
Het masterplan is ontwikkeld samen met de bewoners van Badhoevedorp die ook
vertegenwoordigd waren in de stichting Badhoevedorp één. Niet alle bewoners van Badhoevedorp
herkenden zich echter in deze stichting. De stichting is inmiddels ook opgeheven. Omdat het masterplan
gevolgen heeft voor het hele dorp zijn er veel belanghebbenden. Waaronder: de bewoners, ondernemers,
overheden, winkeliers, onderwijsinstellingen, sportverenigingen en maatschappelijke instanties. Al deze
belanghebbenden zijn geconsulteerd door de gemeente voor de totstandkoming van het masterplan. Dit
algemene masterplan wordt vervolgens uitgewerkt per deelgebied in een Definitief Stedenbouwkundig
Ontwerp (DSO).
3.4.2 De cultuurnota High5! in de gemeente Hellendoorn
De Overrijsselse gemeente Hellendoorn telt 32.000 inwoners en bestaat uit de verschillende kernen
Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Daarle, Daarlerveen en enkele buurtschappen. Voor deze 32.000
inwoners is in 2006 een nieuwe cultuurnota geschreven, genaamd High5!. De kernbegrippen in deze
cultuurnota zijn ontmoeten en verbinden. Voor deze cultuurnota zijn vijf beleidsthema’s samen met de
partners opgesteld waarbinnen het cultuur beleid gemaakt wordt tot 2010. Dit is samen gegaan door het
aangaan van vele dialogen die gevoerd zijn met ZININ (ZININ is de overkoepelende organisatie en
omvat het theater, de bibliotheek en de culturele raad valt en de belangenbehartiger van culturele
vrijwilligers), de muziekschool Twente, scholengemeenschap Reggesteyn, amateurkunst verenigingen en
de regionale VVV (Gemeente Hellendoorn, 2006). Deze partijen waarin de bewoners georganiseerd zijn
hebben met elkaar en de gemeente afgesproken dat zij de verschillende beleidsthema’s ‘trekken’.
Sommige partijen bestaan uit professionele besturen terwijl andere besturen bestaan uit vrijwilligers.
Vooral deze vrijwillige besturen bestaan uit bewoners van Hellendoorn. Per beleidsthema is dan één partij
de ‘trekker’. Dit wil zeggen dat zij een leidende rol vervullen bij het realiseren van het beleid. De
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‘trekkers’ krijgen hiervoor ieder 10.000 euro van de gemeente. Door het (financiële) karakter van het
beleid betekent dit dat er constant overleg nodig is tussen de gemeente en de betrokkenen. Dit overleg kan
zonder veel moeite plaats vinden omdat de grootste partner van de gemeente ZININ sinds kort in
hetzelfde gebouw als de gemeente zit.
3.4.3 Het Spinozapark opgeknapt in de deelgemeente IJsselmonde, gemeente Rotterdam
IJsselmonde is één van de 11 deelgemeenten in Rotterdam en telt 61.000 inwoners (Deelgemeente
IJsselmonde, 2009). De wijk Lombardijen in de deelgemeente IJsselmonde kenmerkt zich enerzijds door
bewoners die al vanaf het ontstaan van de wijk daar wonen en anderzijds veelal (jonge) allochtone
families (Inmotion, 2008). In 2007 is besloten om het Spinozapark op te knappen. Een reden om het park
te verbouwen is om meer ruimte te bieden aan het oppervlakte water. Want door de toenemende regenval
in Rotterdam e.o. is er niet genoeg capaciteit om de regen te verwerken. Dit is ook vastgelegd en besloten
in het masterplan wat ten grondslag ligt aan de herinrichting van het park. Een andere reden om het park
te verbouwen is het feit dat het park momenteel niet of nauwelijks gebruikt wordt door de bewoners. Het
wordt momenteel alleen gebruikt om van punt A naar B te komen in plaats van ontmoetings- en
ontspanningsmogelijkheden te bieden voor de bewoners. Om erachter te komen wat de bewoners willen
in het Spinozapark is het bedrijf Inmotion ingehuurd. Samen met een landschaparchitect zijn vervolgens
de bewoners van Lombardijen dit nieuwe Spinozapark gaan ontwerpen en inrichten. Naast de bewoners
zijn ook de winkeliers betrokken bij het proces.
Inmotion is achter de wensen gekomen door een enquête te houden onder de bewoners van
Lombardijen. Hiervoor zijn 5000 enquêtes verstuurd, 200 zijn er geretourneerd (4%). Daarnaast zijn vier
workshops gehouden met de landschapsarchitect en de bewoners om het park verder in te richten.
Inmiddels is er een plan opgesteld samen met de bewoners en wordt dit uitgevoerd. De eerste schop gaat
eind 2009 de grond in en in 2012 moet het nieuwe Spinozapark opgeleverd worden.
3.4.4 Het integrale accommodatiebeleid in de gemeente Oss
De gemeente Oss telt 58.000 inwoners. Deze inwoners zijn verdeeld over negen wijken en vijf
stadskernen. Deze 58.000 inwoners gebruiken verschillende gemeentelijke voorzieningen in en op
verscheidene accommodaties. Op 1 juli 2008 heeft het College van Burgemeesters en Wethouders (B&W)
vastgesteld dat er een integraal accommodatiebeleid moet komen in Oss (Gemeente Oss, 2008). Zoals het
woord integraal al zegt gaat het over alle accommodaties die beheerd worden door de gemeente Oss: van
een schoolgebouw tot een sportveld. Dit betekent dat verschillende wethouders en afdelingen met dit
beleid te maken gaan krijgen. De reden om de accommodaties integraal te benaderen en hiervoor beleid te
maken is dat deze effectiever en wellicht door meer (verschillende) gebruikers gebruikt kunnen worden.
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Scholen zouden bijvoorbeeld gebruik maken van de faciliteiten van de sportvereniging en vice versa.
Doordat dit accommodatiebeleid over allerlei verschillende faciliteiten gaat, zijn de partijen waar de
gemeente mee te maken heeft ook zeer divers. Bijvoorbeeld de sportvereniging, jeugd en
cultuurverenigingen en scholen maken deel uit van het nieuwe plan om de accommodaties opnieuw in te
richten. Al deze partijen hebben directe belangen bij dit onderwerp omdat het accommodaties zijn
waarvan zij dagelijks of wekelijks gebruik maken. Deze moeten nu misschien verhuizen of zelfs
opgeheven worden. De verschillende partijen zijn allen in gesprek gegaan met de gemeente. Tot dusver
zijn er verschillende gesprekken met de verenigingen en clubs gevoerd. Hierdoor is er een eerste
inventarisatie opgesteld met de belangen van de verschillende partijen. Voor deze algemene inventarisatie
zijn de partijen geïnformeerd en geconsulteerd. In het voorjaar van 2009 worden deze algemene plannen
en ideeën verder gespecificeerd. Ook hiervoor zullen de verschillende partijen weer betrokken worden.
3.5

Methodologische beperkingen

3.5.1

Tekortkomingen en beperkingen

Voordat de methodologische beperkingen van de webenquête en de casestudies aan bod komen worden
eerst de algemene beperkingen van dit onderzoek aangestipt. De eerste beperking is de
onderzoekspopulatie van 178 gemeenteambtenaren. De onderzoekspopulatie is beperkt: het zijn enkel
gemeentelijke ambtenaren. Terwijl het interactieve beleidsveld groter is dan enkel gemeenten in
Nederland. Rijks- en provinciale ambtenaren, medewerkers van woningbouwcorporaties of ambtenaren
werkzaam in het buitenland die interactief beleid maken zijn buiten beschouwing gelaten.
Naast het feit dat er maar 178 respondenten geselecteerd zijn hebben van die 178 respondenten
maar 62 de webenquête teruggestuurd. Van deze 62 ingevulde webenquêtes waren er 58 geschikt om te
analyseren. Zoals gesteld in paragraaf 3.3.4 al gesteld is betekent dit voor het onderzoek dat er met 90%
zekerheid uitspraken gedaan over de resultaten van de analyse van de enquête. Een hoger
betrouwbaarheidspercentage is gewenst om met meer zekerheid uitspraken te kunnen doen over de
resultaten van de webenquête. Dit lage betrouwbaarheidspercentage wordt gecompenseerd doordat de
resultaten van de webenquête zijn voorgelegd, door middel van interviews, aan tien ambtenaren in vier
gemeenten. Hierdoor is er gecontroleerd of de resultaten van de webenquête overeen komen met de
ervaringen van de geïnterviewde gemeenteambtenaren.
Een andere belangrijke beperking van dit onderzoek is het feit dat de stem van het volk en de politiek niet
gehoord zijn, niet twee onbelangrijke spelers bij het maken van interactief beleid. De reden om dit
onderzoek te richten op de 178 gemeenteambtenaren is tweeledig. Ten eerste is er gekozen om de keuzes
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en afwegingen van gemeenteambtenaren centraal te stellen omdat zij degenen zijn die de interactieve
beleidsprocessen organiseren. Met meer kennis over het maken van interactief beleid zullen deze
processen hopelijk ook kwalitatief beter worden. Met deze kwalitatief hoogstaande processen kan het
vertrouwen van de bewoners in de overheid versterkt worden en de ongewenste effecten van mislukte
interactieve beleidsprocessen achterwege blijven. Ten tweede is hiervoor gekozen omdat de keuze was
gemaakt om binnen de gegeven tijd een kwantitatief en kwalitatief onderzoek uit te voeren naar het
gedrag van de ambtenaar. Omdat ik de beschikking had over de contactgegevens van deze groep van 178
ambtenaren was het mogelijk om binnen de gegeven tijd zowel een webenquête als casestudies uit te
voeren. Moesten deze contactgegevens op een andere manier verzameld worden dan was het niet binnen
de gegeven tijd mogelijk geweest.
3.5.2

De webenquête

Een methodologisch nadeel van de webenquête is dat de vragen zonder toelichting worden gesteld en de
respondent niet de mogelijkheid heeft om extra informatie te vragen. De respondenten hebben daarnaast
ook verschillende functies binnen het interactieve beleidsproces die de antwoorden kunnen beïnvloeden.
Allen hebben zij gemeen dat zij werken met interactief beleid binnen een gemeente. Dit betekent voor dit
onderzoek dat de antwoorden op de webenquête niet zeer genuanceerd zullen zijn en dat daardoor de kans
bestaat dat dit onderzoek niet meet wat het wil meten. Dit is ondervangen door deze nuance op te zoeken
in de interviews.
Een ander nadeel kan zijn dat deze webenquête op is gesteld door één onderzoeker in plaats van
een onderzoeksteam. Als meerdere onderzoekers deze enquête ontwikkelen en analyseren zal de kans op
(methodologische) fouten in dit onderzoek afnemen. Dit is geprobeerd te ondervangen door de enquête
voor te leggen aan verschillende docenten binnen de Utrechtse School voor Bestuurs- en
Organisatiewetenschappen. Daarnaast is de enquête voorgelegd aan een testgroep van vijf ambtenaren in
verschillende gemeenten die interactief beleid maken.
3.5.3

De interviews

De keuze van de te selecteren cases is gebaseerd op de geanalyseerde webenquête. Naast het feit dat deze
methode enkele voordelen heeft (triangulatie) heeft het ook een groot nadeel. Al de data zijn eigenhandig
verzameld. Als de informatie door een andere onderzoeker geproduceerd zou zijn dan is de kans kleiner
dat er wordt voort gebouwd op eventuele onjuistheden van de kwantitatieve analyse. Want als er wordt
voort gebouwd op eventuele onjuistheden is er een kans dat binnen het interview de verkeerde vragen
gesteld worden zodat er niet gemeten wordt wat gemeten wil worden. Dit is getracht te voorkomen door
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de interviewguide voor te leggen aan verschillende onderzoekers om te controleren of de vragen op de
interviewguide daadwerkelijk meten wat ik wil meten.
Daarnaast zijn de interviews geselecteerd in samenwerking met de contactpersonen van IAMB!
Dit betekent dat deze contactpersonen werken bij de gemeenten waar een casus geselecteerd wordt. De
kans bestaat dat zij wellicht enkel de best-practices naar voren schuiven of de werkelijk politiek geladen
casussen buiten beschouwing laten. Dit zou kunnen betekenen voor het onderzoek dat ik vier dezelfde
onderwerpen onderzoek. Door middel van literatuuronderzoek is getracht te controleren of de
geselecteerde casus daadwerkelijk over politieke of stabiele onderwerpen gaan om zodoende twee cases
te selecteren die over stabiele onderwerpen gaan en twee cases die over politieke onderwerpen gaan.

3.6

Conclusie

Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk is gesteld is dit hoofdstuk te lezen als de verbinding tussen de
theorie en de praktijk van dit onderzoek. Deze verbinding wordt gemaakt door zowel kwantitatief als
kwalitatief onderzoek uit te voeren. Het kwantitatieve gedeelte zal uitgevoerd worden door middel van
webenquêtes. De analyse en de uitkomsten van de webenquêtes liggen ten grondslag aan het kwalitatieve
onderzoek en de interviewguide waarmee gemeenteambtenaren uit vier gemeenten (Haarlemmermeer,
Hellendoorn, Rotterdam, IJsselmonde en Oss) geïnterviewd zijn.
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4.

Resultaten

4.1

Inleiding

“Als een club welwillende bewoners samenwerkt met een club welwillende ambtenaren dan loopt het
als een trein.”
Fragment 2. Een citaat uit het interview met Femke Stam, gebiedsmanager in de gemeente Rotterdam.

Zoals Femke Stam het zegt in fragment 2 hoeft een club welwillende ambtenaren en bewoners alleen
maar samen te werken en dan loopt het proces als een trein. Maar voor welke onderwerpen en onder
welke omstandigheden gemeenteambtenaren het interactieve beleidsproces laten lopen als een trein wordt
duidelijk in paragraaf 4.2 en 4.3. In deze paragrafen wordt duidelijk hoe de onderwerpen en
omstandigheden zich verhouden tot de theoretische veronderstellingen dat er vier verschillende
onderwerpen en omstandigheden zijn. In paragraaf 4.4 wordt de ‘black-box’ ontrafeld en wordt duidelijk
welke instrumenten gemeenteambtenaren inzetten en welke competenties gebruiken wanneer zij
interactief beleid maken. Ten slotte wordt in paragraaf 4.5 dit hoofdstuk samengevat en wordt een
conclusie gegeven.

4.2

De onderwerpen waarvoor interactief beleid gemaakt wordt.

De geënquêteerde en geïnterviewde gemeenteambtenaren maken interactief beleid voor twee soorten
clusters van verschillende onderwerpen22. Deze clusters zijn te omschrijven als een cluster waar de
onderwerpen stabiel van aard zijn en waar de onderwerpen politiek van aard zijn.

22

Zoals te zien is in bijlage 3 zijn deze clusters ontstaan omdat de variabelen van de ideologische setting en de
expertsetting zijn herverdeeld over twee nieuwe settings die zijn ontstaan na de berekening van de samenhang van
de indicatoren Dit betekent dat op basis van de vragen die via de webenquête gesteld zijn aan gemeenteambtenaren
zij drie nieuwe verschillende soorten ‘groepen’ of ‘clusters’ van onderwerpen herkennen waarvoor zij interactief
beleid maken. Nadat de variabelen verwijderd zijn die hoger of lager scoren dan -0,5 en 0,5 (incidenteel, plotseling
belangrijk, veel experts, specifieke kennis nodig, gelijkwaardigheid en oorzaak-gevolg relatie) is er een bijzondere
situatie opgetreden. De derde component wordt alleen nog maar bevolkt door de variabele fysiek. Er wordt daarom
ook besloten om ook deze variabele te verwijderen. Daarom blijven er nog twee componenten over. Deze zelfde
constatering wordt gedaan als de Cronbach Alpha scores van de verschillende soorten onderwerpen bestudeerd
worden. Deze score laat zien dat de respondenten de onderwerpen in de beleids- en de expert setting niet herkennen
als onderwerpen waar interactief beleid voor gemaakt wordt. De Cronbach Aplha score wordt gebruikt om de
betrouwbaarheid en interne consistentie van indicatoren te bepalen. Voor een uitgebreidere uitleg over de Cronbach
Alpha score zie Santos (1999).
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Het is opvallend dat deze clusters niet overeenkomen met de typering van de vier verschillende
onderwerpen zoals deze zijn benoemd in paragraaf 2.3.1. Aan de hand van deze nieuwe clustering van de
onderwerpen is de interviewguide opgesteld. Daarna is gekeken of de clustering hetzelfde eruit ziet in de
vier onderzochte gemeenten. Door de interviews in de vier gemeenten zijn deze clusters vervolgens
genuanceerd en gespecificeerd. Deze kwalitatieve analyse blijkt voor een groot deel overeen te komen
met de kwantitatieve analyse, maar er zijn enkele belangrijke verschillen naar voren gekomen.
4.2.1

Stabiele onderwerpen

De eerste component die te onderscheiden is na de kwantitatieve analyse is te omschrijven als: de
component waar het stabiel en voorspelbaar is om voor dit onderwerp interactief beleid te maken. Deze
component kan omschreven worden als een component waarin al vaker interactief beleid voor is gemaakt,
iedereen kan tevreden zijn met de oplossing en ook de risico’s en de valkuilen zijn bekend. Volgens de
gemeenteambtenaren bestaat een stabiel onderwerp uit de volgende variabelen:
•

Voor het onderwerp is een oplossing mogelijk waar elke partij tevreden mee is;

•

het onderwerp staat volop in de aandacht;

•

voor het onderwerp is al vaker interactief beleid gemaakt binnen mijn gemeente;

•

de valkuilen zijn bekend van het onderwerp;

•

en ik kan veel invloed uitoefenen op de keuze van het onderwerp waarvoor ik interactief beleid
maak.

Uit de kwalitatieve analyse bleek dat sommige indicatoren van deze component van meer invloed waren
op de (h)erkenning van de onderwerpen dan anderen. De resultaten van die kwalitatieve analyse zullen
verder besproken worden.
Ten eerste worden de afspraken die met partijen gemaakt zijn verschillend nageleefd. Er is een
verschil te zien in de mate waarin de afspraken daadwerkelijk vast liggen en de mate waarin men zich
daaraan houdt. In andere woorden of deze afspraken stabiel zijn. In de deelgemeente IJsselmonde heeft
de aanleg van het Spinozapark altijd plaatsgevonden tijdens de vooropgezette overlegmomenten die de
gemeente samen met de bewoners georganiseerd heeft. Hier hebben alle belanghebbenden zich aan de
plannen gehouden en is er ook geen aanleiding geweest om rechtstreeks naar de politiek te stappen. Naast
dat hierdoor de bewoners de ruimte kregen om binnen deze gemaakte afspraken te participeren leverde
het ook veel synergie op volgens Baukelien Vogelaar (zoals te zien is in fragment 3
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“Het scheelt veel als mensen de ruimte krijgen om er iets van te maken. Dat pakte heel goed uit in dit
project. Dat zorgt voor een synergie die tot stand is gekomen.”
Fragment 3. Een citaat uit het interview met Baukelien Vogelaar, projectleider in de gemeente Rotterdam.

Ook binnen de gemeente Hellendoorn (te zien in fragment 4) is te zien dat de afspraken die gemaakt
worden niet veranderen: er worden stabiele afspraken gemaakt en nageleefd. Wel wordt er over
gesproken en gediscussieerd maar dit gebeurt via de gebruikelijk vergaderingen of in de wandelgangen in
plaats van via de media of politiek.

“De afspraken zijn niet veranderd maar er wordt wel voortdurend over gesproken. Dat komt omdat
we iedereen vaak spreken en veel contactmomenten hebben.”

Fragment 4. Een citaat uit het interview met Bert den Ouden, beleidsmedewerker cultuur in de gemeente
Hellendoorn.

Ten tweede zijn de onderwerpen waarvoor interactief beleid gemaakt wordt overzichtelijk en
voorspelbaar. Hierdoor zijn er voorspelbare overleg- en contactmomenten waar men bij elkaar kan
komen en er over kan praten. Deze overleggen zijn voorspelbaar omdat er al veel dagelijks contact is
geweest voordat de geplande overleggen plaatsvinden (volgens Jane Knol in fragment 5). Deze dagelijkse
contacten zorgen ervoor dat het onderwerp overzichtelijk is. Door het vele contact kan er veel over
gepraat worden en eventuele (tegengestelde) belangen kunnen zodoende eerder aan het licht komen.

“Met de organisaties die zijn betrokken bij het te maken beleid hebben we veel contact. Via de telefoon
of op vergaderingen spreken we elkaar bijna elke dag.”

Fragment 5. Een citaat uit het interview met Jane Knol, projectleider in de gemeente Hellendoorn.

4.2.3 Politieke onderwerpen
Uit de analyse van de webenquête blijkt dat de gemeenteambtenaren de onderwerpen die politiek zijn het
sterkst (h)erkennen23. De tweede component, de component met politieke onderwerpen, komt daarom ook

23

Uit bijlage 5 blijkt dat de onderwerpen die bij de bedrijfs-, ideologische-, en expertsetting horen minder sterk
worden herkend door de gemeenteambtenaren Ten eerste hebben de variabelen die horen bij de expertsetting
(incidenteel, plotseling belangrijk, veel experts en veel specifieke kennis nodig) een waarde binnen de rotated
component index van onder de 0,5 of -0,5. Dit wil zeggen dat zij niet sterk tot één van de twee componenten
behoren. Als dit vergeleken wordt met bijvoorbeeld de indicatoren voor de politieke setting die veelal scoren boven
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grotendeels overeen met de beschrijving van de politieke onderwerpen in paragraaf 2.3.2. De indicatoren
die de gemeenteambtenaren (h)erkennen als indicatoren die horen bij een politiek onderwerp zijn:
•

Het onderwerp is controversieel;

•

het onderwerp ligt politiek gevoelig;

•

het onderwerp is omstreden;

•

er is al veel ophef geweest over het onderwerp;

•

en het onderwerp roept veel emoties op bij de betrokken partijen.

Vervolgens zijn de indicatoren van dit cluster voorgelegd aan de geïnterviewde gemeenteambtenaren. Uit
deze interviews blijkt dat de bovenstaande indicatoren over onderwerpen gaan waar directe belangen mee
gemoeid en de noodzaak groot is om direct betrokken te zijn. Dit is niet alleen interessant voor de media
maar ook politici zijn hierin geïnteresseerd omdat vaak een grote groep kiezers zich erin kan vinden en de
directe belangen groot zijn. In de gemeente Haarlemmermeer was dit goed te zien wanneer het duidelijk
was dat een sportclub moest verhuizen. Dat was voor veel mensen een hele concrete ervaring. Hún
tennispark moest opeens verhuizen uit hun spreekwoordelijke achtertuin. Een politieke lobby werd
gevoerd om de tennisclub niet te laten verhuizen, en zoals Chantal Herijgers al aangeeft was deze lobby
uiterst effectief (fragment 6).
“De tennis vereniging heeft een goede en slimme lobby gespeeld. Zij hebben voor elkaar gekregen bij
de politiek om te zorgen dat zij niet hoeven te verhuizen… De vereniging heeft bijvoorbeeld de
wethouders uitgenodigd op het park, zijn met busladingen vol naar het gemeentehuis in tennisoutfit
naar de raadsvergadering gegaan, en hebben een jong lid van de vereniging laten spreken. Je zag ter
plekke dat de raad omging”.
Fragment 6. Een citaat uit het interview met Chantal Herijgers, communicatie medewerkster in de gemeente
Haarlemmermeer.

Dit zorgt ervoor dat er instabiele afspraken worden gemaakt. In de gemeente Haarlemmermeer is
bijvoorbeeld een succesvolle lobby gevoerd door de tennisvereniging die zich helemaal niks aantrok van
de reguliere overlegmomenten en zelf een overlegmoment creëerde. Ditzelfde geldt voor de dorpsraad in
Badhoevedorp die zelf wel naar een wethouder toe stapt in plaats van met de gemeente te praten tijdens
vergaderingen.
de 0,7. De rotaded component matrix wordt gebruikt om de samenhang van verschillende indicatoren te meten, met
een Kaiser-Meyer-Olkin score van 0,656 is deze matrix valide en betrouwbaar.
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In de gemeente Oss is het (nog) niet het geval dat interactief beleid gemaakt wordt voor
onderwerpen waar directe belangen bij betrokken zijn en waar een hoge noodzaak is om betrokken te zijn.
Maar in de gemeente Oss hebben bijvoorbeeld de veldsportverenigingen wel korte lijnen met de politiek
en is het accommodatiebeleid in Oss een onderwerp wat zich goed leent voor politieke aandacht. Politici
zijn bereidwillig om te ´scoren´ met een dit concrete onderwerp. In het verleden is dit gebeurd door dat
gemeenteraadsleden met grote foto’s in de raadszaal gingen zitten ( zoals te zien in de fragmenten 7 en 8).

“We hebben nog niet zo heel lang geleden op raadsniveau buitengewoon indrukwekkende zielige
verhalen van met name voetbalclubs die van een nare accommodatie gebruikmaken. Veel raadsleden
zaten dan met grote foto’s in de hand van de accommodaties, zo probeerden zij het aan de kaak te
stellen. Dat was eigenlijk een paar jaar terug scheer en inslag, de media vond dat wel mooi. Die
voeden ook dat soort verhalen en bereid om zulke verhalen te verslaan. Dat levert controverse op en
een controverse is nieuws”.
Fragment 7. Een citaat uit het interview met Peter Noten, projectleider in de gemeente Oss.

“Het onderwerp geeft wel commotie, maar het is nog niet vroeg genoeg om schuimbekkend voor mij
bureau te staan. Misschien is dit dadelijk wel anders, als we se spelregels omtrent regelgebruik gaan
opstellen ben ik benieuwd hoe het gaat lopen”.

Fragment 8. Een citaat uit het interview met Peter Noten, projectleider in de gemeente Oss.

In de gemeente Hellendoorn en de deelgemeente IJsselmonde is het onderwerp waar interactief beleid
voor gemaakt wordt minder concreet en zijn de belangen minder groot. Een cultuurnota en de
herinrichting van een park raken de belanghebbenden niet op een directe manier. Indirect hebben zij er
mee te maken en de kans is kleiner dat zij in het geweer komen als de cultuurnota en het herinrichting van
het park anders uitpakken dan zij van te voren dachten.
De enquête en de interviews hebben waardevolle kennis opgeleverd om meer inzicht te krijgen
voor welke onderwerpen gemeenteambtenaren interactief beleid maken. Deze inzichten en resultaten –
politieke en stabiele onderwerpen – van deze paragraaf zijn samengevat in figuur 7.
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Politieke
onderwerpen

Stabiele
onderwerpen

- Instabiele afspraken

- Stabiele afspraken

- Hoge noodzaak en directe
belangen

-Lage noodzaak en indirecte
belangen

- Uiteenlopende belangen

- Voorspelbaar

Figuur 7. Politieke en stabiele
tabiele onderwerpen.

4.3

De omstandigheden waaronder interactief beleid gemaakt wordt

De onderwerpen en omstandigheden zijn niet los van elkaar te zien wanneer er interactief beleid gemaakt
wordt. Nadat in de vorige paragraaf de onderwerpen besproken zijn worden in deze paragraaf de
omstandigheden besproken waaronder gemeenteambtenaren het interactieve
ctieve beleidsproces organiseren.
Als de resultaten nader bestudeerd worden ervaren gemeenteambtenaren dat zij te maken hebben
met drie verschillende clusters van omstandigheden
omstandigheden. Binnen deze nieuwe clusters zijn de verschillende
indicatoren herverdeeld en blijkt dat er binnen de omstandigheden drie componenten te onderscheiden
zijn: dé politiek, diverse maatschappelijke partijen en vertrouwen24. Deze drie componenten
componente zijn
vervolgens verder uitgediept, genuanceerd en inzichtelijker gemaakt door de interviews te bestuderen en
te analyseren.
24

Uit de kwantitatieve analyse (zie bijlage 4) blijkt dat gemeenteambtenaren geen bedrijfsmatige of politieke
omstandigheden herkennen. Dit is opvallend omdat de gemeenteambtenaren enkel onderwerpen (h)erkennen die wel
passen bij de bedrijfs- en politieke setting. Uit de analyse van de webenquête blijkt dat gemeenteambtenaren
omstandigheden (h)erkennen die bij de expertsetting en de ideologische setting passen. De indicatoren van de
bedrijfs en politieke setting worden volgens de respondenten nie
niett hetzelfde gescoord. Ook de ideologische setting
kan een Cronbach Alpha van boven de 0,5 krijgen als de variabele: maatschappelijke partijen actief binnen het
interactieve beleidsproces. De variabelen binnen de expertsetting hebben als enige een Cronbach’
Cronbach’s Alpha score van
boven de 0,5. De rotaded component matrix Extraction Method: Principal Component Analysis heft een Kaiser
KaiserMeyer-Olkin
Olkin score van 0,616. Dit maakt de component matrix betrouwbaar en valide.
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4.3.1

Dé politiek

De eerste component die na de kwantitatieve analyse naar voren komt is te omschrijven als dé politiek.
Deze component bestaat volgens de gemeenteambtenaren uit de volgende variabelen:

•

De partijen zijn bekend met elkaar en zijn al vaker betrokken geweest bij interactieve
beleidsprocessen;

•

de partijen binnen het interactieve beleidsproces zijn deskundig;

•

politici spelen een belangrijke rol in het interactieve beleidsproces;

•

binnen het interactieve beleidsproces zijn veel experts betrokken.

Een belangrijk resultaat is dat dé politiek en de bestuurders bepalen of een onderwerp stabiel of politiek
is. Het gewicht dan deze indicator is pas naar voren gekomen na de analyse van de interviews. Zoals blijkt
uit een fragment (9) uit het interview met Baukelien Vogelaar.
“De rol van de politiek is groot. Als de bestuurder iets toezegt dat gebeurt er ook iets. Zij kunnen het
project maken of breken. Als zij het belangrijk vinden dan gaan er een boel ambtenaren rennen en hun
best ervoor doen.”
Fragment 9. Een citaat uit het interview met Baukelien Vogelaar, projectleider gemeente Rotterdam

In de gemeenten Haarlemmermeer en Oss (fragmenten 10 en 11) is de politiek geïnteresseerd in het
onderwerp en is hier (direct) bij betrokken. Het onderwerp leent zich goed voor politieke profilering en er
zijn politieke ´punten´ te scoren met dit onderwerp. Het is daarom interessant voor de politiek om iets van
het onderwerp te vinden en zich er mee te bemoeien.

“Uiteindelijk hebben de mensen toch de kans om de politiek te beïnvloeden”. En: “Daar kunnen we
dan wel last van hebben.”
Fragment 10. Een citaat uit het interview met Chantal Herijgers, communicatiemedewerkster in de gemeente Haarlemmermeer.

“Het is een onderwerp om je goed te profileren als politieke partij.”

Fragment 11. Een citaat uit het interview met Wiljan Mentink, beleidsmedewerker in de gemeente Oss.
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In de gemeenten Hellendoorn en IJsselmonde (fragmenten 12 en 13) is de houding en interesse van de
politiek in het onderwerp afwachtend en minder geïnteresseerd dan in de gemeente Oss en
Haarlemmermeer. De politieke consequenties die verbonden zijn aan het onderwerp zijn niet groot. Dit
staat in schril contract met de politieke lobby die in de gemeente Haarlemmermeer gevoerd is over de
tennisclub. In de deelgemeente IJsselmonde gaat het over een onderwerp dat ook geen aanleiding voor de
politiek geeft om zich zorgen te maken. Het Spinozapark dat opnieuw ingericht wordt is politiek niet
interessant genoeg volgens Baukelien Vogelaar.

“Over dit project vallen geen wethouders .Maar het leeft op een één of andere manier wel in de
samenleving. Omdat ik hier woon merk ik dat er over gemopperd wordt, maar de politiek wordt daar
niet op aangesproken. Het heeft dan ook geen politieke consequenties.”
Fragment 12. Een citaat uit het interview met Bert den Ouden, beleidsmedewerker cultuur in de gemeente Hellendoorn.

“Ik zou zeggen dat de combinatie van de politiek, ambtenaren en bewoners die denken en geloven dat
we er wat van gaan maken heel belangrijk is. Iedereen wil graag dat het gebeurt, maar er valt geen
wethouder als dit project een paar maanden vertraagd.”

Fragment 13. Een citaat uit het interview met Baukelien Vogelaar, projectleider in de gemeente Rotterdam.

Zoals in bovenstaande fragmenten duidelijk wordt vallen er geen wethouders over het onderwerp. De
politieke consequenties zijn voor dé politiek niet groot genoeg om over te vallen.
4.3.2

Diverse maatschappelijke partijen

De tweede component dat te zien is valt te omschrijven als een clustering van indicatoren waar diverse
maatschappelijke partijen aanwezig zijn. De geënquêteerde gemeenteambtenaren (h)erkennen de
volgende variabelen binnen deze component:

•

De media zijn zeer benieuwd naar de uitkomsten van het interactieve proces;

•

er zijn veel maatschappelijke partijen actief binnen het interactieve beleidsproces;

•

de partijen binnen het interactieve beleidsproces hebben andere referentiekaders;

•

en de organisaties en groepen hebben onderling contact buiten de interactieve beleidsprocessen.
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Uit de kwantitatieve analyse blijkt dat de gemeenteambtenaren sterk herkennen dat er veel
maatschappelijke partijen actief zijn binnen het interactieve beleidsproces. Deze indicator wordt als
belangrijk en invloedrijk ervaren door de gemeenteambtenaren. Deze maatschappelijke partijen (zoals
bijvoorbeeld de provinciale of nationale overheden) hoeven niet direct deel te nemen aan de interactieve
beleidsprocessen maar hebben wel een grote invloed op het proces. Behalve dat deze partijen een
substantiële invloed hebben zij ook grote (maatschappelijke) belangen. Deze belangen kunnen plotseling
veranderen wanneer er bijvoorbeeld een nieuwe directeur is gekomen (zoals Matthie Vermeulen in
fragment 14 aangeeft).

“Elke partij heeft andere belangen. De gemeente en Schiphol hebben bijvoorbeeld hele andere
belangen. Bovendien veranderen die belangen ook. De nieuwe directeur van Schiphol heeft een andere
visie dan zijn voorganger. Deze nieuwe visie heeft ook gevolgen voor de gemeente en de regio.”
Fragment 14. Een citaat uit het interview met Matthie Vermeulen, projectleider in de gemeente Haarlemmermeer.

Naast het feit dat verschillende partijen vaak een ander belang hebben in het proces zijn er bijvoorbeeld in
de gemeente Haarlemmermeer ook veel diverse partijen actief met verschillende belangen. Zo hebben
het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de provincie Noord-Holland, de gemeente Haarlemmermeer, de
dorpsraad, de winkeliersvereniging, verenigingen en individuen verschillende belangen in de
herinrichting van het gebied na de omlegging van de A9 (Gemeente Haarlemmermeer, 2008). Niet alleen
de verschillende partijen op verschillende niveaus hebben verschillende belangen. De individuele
bewoners van Haarlemmermeer hebben ook verschillende belangen, zoals Matthie Vermeulen aangeeft in
fragment 14 en 22. Als dit vergeleken wordt met het interactieve beleidsproces in Helledoorn waar van
oudsher al gemeentelijk beleid gemaakt wordt (zie fragment 15) met andere partijen dan zijn de partijen
waar in de gemeente Haarlemmermeer interactief beleid mee gemaakt wordt onoverzichtelijk. Daarnaast
wordt in Hellendoorn beleid gemaakt met actieve partijen binnen in het interactieve beleidsproces die
elkaar vaker zien in andere bijeenkomsten. Dit maakt het veld waarmee het beleid gemaakt wordt
overzichtelijker.
“ ZIDDID, dat is de overkoepelende organisatie waar het theater, de bibliotheek en de culturele raad
in vertegenwoordigt zijn. Zij hebben van oudsher een prominente rol als gesprekspartner. Op dit
moment des te meer omdat ze in hetzelfde pand gehuisvest zijn. Zij zijn een belangenbehartiger van
culturele vrijwilligers. Zij weten ook wat speelt in de samenleving, en dat is heel erg waardevol voor
ons”. En: “Er zit veel kennis en netwerk en contacten en creatief denkvermogen bij ZIDDID. Dat is wel
onze belangrijkste gesprekspartner.”
Fragment 15. Een citaat uit het interview met Jane Knol, projectleider in de gemeente Hellendoorn.
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De laatste variabele die in deze cluster extra aandacht verdient aan de hand van de kwalitatieve analyse is
de variabele media. De media speelt een belangrijke rol in interactieve beleidsprocessen. Zij hebben de
middelen om de publieke opinie te beïnvloeden en onderwerpen op de agenda te zetten. Politieke
uitspraken over omstreden onderwerpen zijn goed voor de aandacht van de (lokale) media. Als deze
uitspraken achterwege blijven dan is het voor de media ook minder aantrekkelijk om daar over te
rapporteren. Dit is ook te zien in de gemeente Hellendoorn volgens Bert den Ouden (in fragment 16).
“Een journalist was op een gegeven moment betrokken bij het proces maar die kreeg het niet voor
elkaar om voor hem interessant uitspraken te onttrekken. Daarna hebben we hem ook niet meer terug
gezien”.
Fragment 16. Een citaat uit het interview met Bert den Ouden, beleidsmedewerker cultuur in de gemeente Hellendoorn.

Onderwerpen en processen die concreter zijn, waar de politiek en andere partijen een mening over hebben
zijn interessanter voor de media om te verslaan (zoals Chantal Herijgers aangeeft in fragment 17).
“Lokale media volgen het onderwerp wel. De lokale media worden intensief ingelicht en uitgenodigd
voor elke bijeenkomst. Op die manier kunnen ze het realistisch verslaan en weten ze wat er echt speelt.
Zodoende hebben ze ook de kans op hoor en wederhoor ”.
Fragment 17. Een citaat uit het interview met Chantal Herijgers.

4.3.3

Vertrouwen

De derde component die wordt onderscheiden naar aanleiding van de kwantitatieve analyse is gemaakt is
het vertrouwen. De gemeenteambtenaren (h)erkennen volgens de analyse van de webenquête de volgende
variabelen over vertrouwen:
•

De procedures en afspraken binnen het interactieve proces veranderen niet;

•

de partijen strijden binnen het interactieve beleidsproces met elkaar;

•

ik vertrouw de partijen waarmee ik samenwerk;

•

en de partijen die betrokken zijn bij het interactieve beleidsproces zijn omstreden.

Na het analyseren van de interviews was één variabele binnen deze component nadrukkelijk aanwezig.
Dit is het vertrouwen. Vertrouwen is een omvangrijk begrip en het is de basis van elk interactief
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beleidsproces. Vertrouwen is de spreekwoordelijke smeerolie waardoor het interactieve beleidsproces
door blijft draaien. De eerste stap is om in te schatten in welke mate er vertrouwen aanwezig, zowel
binnen als buiten de eigen gemeente. Het vertrouwen met de samenwerkende partijen moet aanwezig zijn
– het externe vertrouwen – om tot een succesvolle samenwerking te komen zonder veel frictie. Daarnaast
is ook het vertrouwen binnen de eigen organisatie – het interne vertrouwen – van cruciaal belang. De
collega’s moeten de ambtenaar vertrouwen die hen vraagt om mee te werken aan een interactief
beleidsproces. Dit vertrouwen bij zowel bewoners als collega’s creëren gaat niet altijd even makkelijk
(aldus Baukelien Vogelaar in fragment 18).

“Maar er was dus wel een voorgeschiedenis, zodoende moest ik de harten van de bewoners winnen”.
Fragment 18. Een citaat uit het interview met Baukelien Vogelaar, projectleider in de gemeente Rotterdam

In de gemeente Haarlemmermeer worden nog steeds de reacties van de bewoners uit het verleden
verwerkt (zie fragment 19). Dit betekent dat de gemeente al met een achterstand aan een interactief
beleidsproces begint. In het verleden was er geen of weinig contact met de bewoners en werd er nog niet
gebiedsgericht gewerkt. Gebiedsgericht werken in Haarlemmermeer betekent dat er gebiedsmanagers zijn
die het contact met de dorpen onderhouden, in dit geval doet Peter de Graaf dit voor Badhoevedorp.

“Toen het gebiedsgericht werken begon en de deur open gezet werd voor reacties van de bewoners
kwam er 10 jaar leed opeens naar binnen. We zijn nog steeds bezig om al die reacties te verwerken”.
Fragment 19. Een citaat uit het interview met Peter de Graaf, gebiedsmanager in de gemeente Haarlemmermeer.

Deze paragraaf heeft enkele belangrijke inzichten opgeleverd onder welke omstandigheden interactief
beleid gemaakt wordt. Interactief beleid wordt gemaakt onder omstandigheden waar dé politiek aanwezig
is en en invloed uitoefent, of er diverse maatschappelijke partijen aanwezig zijn en of er vertrouwen is.
De resultaten van deze paragraaf zijn samengevat in figuur 8.
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Figuur 8. De omstandigheden waar interactief beleid voor gemaakt wordt.

4.3.4 De invloed van de omstandigheden op de onderwerpen
De omstandigheden maken onderwerpen stabiel of politiek. De omstandigheden hebben een grote invloed
op de aard van de onderwerpen. Onderwerpen zijn niet politi
politiek,
ek, zij worden politiek gemaakt door dé
politiek die aandacht geeft aan bepaalde onderwerpen (zie fragment 6 en 10). De media (zie fragment 17)
kunnen besluiten om het onderwerp te verslaan wat het onder de aandacht brengt en waar
waardoor het voor de
politiek interessant wordt om erop te reageren. In welke mate de diverse maatschappelijke partijen met
uiteenlopende belangen de media of de politiek gaan gebruiken om hun gelijk te krijgen maakt een
onderwerp stabiel of politiek.

4.4

De ‘black-box’
box’ geopend, instr
instrumenten en competenties

In de vorige paragrafen zijn de specifieke onderwerpen waarvoor en omstandigheden waaronder
interactief beleid gemaakt wordt aan de orde gekomen. Gemeenteambtenaren ervaren dat zij interactief
beleid maken voor politieke en stabiele onderwerpen. Voor de verschillende onderwerpen wordt
verschillend interactief beleid gemaakt. In deze paragraaf zal duidelijker worden hoe er omgegaan wordt
met deze onderwerpen en omstandigheden, welke instrumenten ingezet worden (paragraaf 4.4.1) en
welke
ke competenties gebruikt worden om deze beslissingen te nemen (4.4.2).
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4.4.1 Instrumenten
In deze paragraaf worden de instrumenten gepresenteerd waarmee interactief beleid gemaakt wordt.
Daarnaast wordt duidelijk hoe gemeenteambtenaren deze keuze maken. Maar eerst zullen de resultaten uit
de webenquête worden gepresenteerd. Deze resultanten worden vervolgens aangevuld met de resultaten
van de interviews. De 58 geënquêteerde gemeenteambtenaren hebben aangegeven dat zij 141
instrumenten hebben ingezet om interactief beleid te maken (figuur 9).

Typen instrumenten

18%

19%
Coproduceren
Meebeslissen
11%

Adviseren
Consulteren

24%

Informeren
28%

Figuur 9. De typen instrumenten.

Binnen een interactief beleids proces worden meerdere instrumenten ingezet. Zoals te zien is in bijlage 4
hebben de gemeenteambtenaren de mogelijkheid gehad om drie instrumenten in te vullen. Op basis van
de webenquête zijn gemiddeld (141/58) 2,43 instrumenten ingezet in een interactief beleidsproces. Naar
aanleiding van de interviews is echter duidelijk geworden dat het getal 2,43 weinig zegt. Veelal worden er
meer instrumenten ingezet zoals blijkt uit fragment 20. In het interactieve beleidsproces rondom het
Spinozapark zijn bijvoorbeeld 11 instrumenten ingezet.
“De eigen website, informatie in huis aan huisbladen, nieuwsbrieven, IJsselmonde magazine, de
website van de deelgemeente, het huisje van An en Pien, een schouw, tekensessies een bezoek aan het
park met meedenkers, interactieve ontwerpsessies en een enquête.”
Fragment 20. Een citaat uit het interview met Femke Stam, beleidsmedewerker gemeente Rotterdam
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Zoals blijkt uit het bovenstaande zegt het getal 2,43 weinig. Wat meer zegt is het feit dat de
gemeenteambtenaren zelf hebben aangegeven welke type instrumenten (informerend, consulterend,
adviserend, coproducerend of meebeslissend) zij gebruiken. Van de ingevulde instrumenten is 56%
adviserend, coproducerend en meebeslissend van aard. Volgens Pröpper en Steenbeek (1999) zijn deze
instrumenten – waarbij tweezijdig gecommuniceerd wordt tussen de bewoner en de overheid – werkelijk
interactief.
Een andere constatering naar aanleiding van de webenquête is dat er een zwakke relatie bestaat
(zie bijlage 5) tussen de politieke gevoeligheid van een onderwerp en de plaats van een instrument op de
participatieladder25. Op basis van de webenquête is een treffend voorbeeld is te zien in de gemeente Wijk
bij Duurstede en de gemeente Middelharnis. Deze gemeenten formeren beiden een dorpsraad middels een
interactief beleidsproces. In de gemeente Wijk bij Duurstede is dit onderwerp politiek niet interessant en
ligt het ook niet politiek gevoelig volgens de respondent. De gemeente Wijk bij Duurstede zet hier
instrumenten (werkgroepen, openbare inspraakavonden) in die de bewoners laten meebeslissen over de op
te richten dorpsraad. In de gemeente Middelharnis is hetzelfde onderwerp echter wel politiek gevoelig en
worden consulterende instrumenten (een consultatie) ingezet.
Voor politiek gevoelige onderwerpen die zich bevinden in de politieke setting worden
informerende en consulterende instrumenten ingezet. Dit wordt bevestigd in de onderzochte cases zoals
blijkt uit het interview met Chantal Herijgers uit de gemeente Haarlemmermeer (fragment 21). In de
gemeente Haarlemmermeer wil het bestuur beslissen en de controle behouden. Door deze opstelling van
het bestuur is er minder ruimte voor de bewoners van Badhoevedorp om (mee) te beslissen. Binnen de
gemeente Haarlemmermeer is gebruik gemaakt van een scala aan interactieve beleidsinstrumenten
(bijvoorbeeld een kraam op de markt, workshopbijeenkomsten, informatieavonden, een website, een
enquête en een nieuwsbrief). Deze instrumenten zijn ingezet om de bewoners te betrekken in de plannen
en te consulteren over hun wensen, plannen en behoeften.

25

De relatie tussen de politieke gevoeligheid en coproducerende instrumenten is een licht negatief (-0,133) verband
te zien. Voor de alle andere instrumenten is dit verband licht positief of neutraal.
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“ …bij participatie denken mensen vaak dat een voorstel van hen direct overgenomen wordt. Het is
lastig om uit te leggen dat het zo niet werkt. Maar zo wil de gemeente dat niet in dit project. Er spelen
zoveel belangen dat je ook niet alle ideeën over kan nemen, er spelen ook financiële redenen die dat
niet mogelijk maken. Dat het bestuur uiteindelijk een afweging en beslissing maakt is moeilijk uit te
leggen aan mensen. Daar is veel energie voor nodig om dat terug te koppelen bij de mensen. Maar
dit moet wel gebeuren omdat je een plicht hebt om aan te geven waarom je iets niet doet.”

Fragment 21. Een citaat uit het interview met Chantal Herijgers, communicatie medewerkster in de gemeente
Haarlemmermeer

Maar het was niet de bedoeling, volgens Matthie Vermeulen (te zien in fragment 22), dat de bewoners die
verenigd waren in de stichting een eigen plan gingen maken om de gemeente te adviseren of in
coproductie het beleid te maken. Dit is een interessante constatering. De bewoners willen coproduceren
en meer invloed hebben maar dit wordt niet als wenselijk gezien. Hier is duidelijk te zien dat de bewoners
geïnformeerd en geconsulteerd worden door de gemeente Haarlemmermeer.

“Het was bedoeld als een platform voor het organiseren van bijeenkomsten, maar ze zijn aan het
ontwerpen gegaan wat niet de bedoeling was.”
Fragment 22. Een citaat uit het interview met Matthie Vermeulen, projectleider in de gemeente Haarlemmermeer

Zoals in fragment 22 naar voren kwam worden er in de gemeente Haarlemmermeer vooral informerende
en consulterende instrumenten ingezet in plaats van adviserende, meebeslissende of coproducerende
instrumenten. Dit is niet het geval in de gemeente Hellendoorn (zoals te zien in fragment 23) waar de
verschillende maatschappelijk partijen een eigen budget krijgen om het cultuurbeleid uit te voeren. Daar
is sprake van de coproductie van het gemeentelijke beleid.
“We hebben de keuze gemaakt om vijf actieprogramma’s te creëren die een eigen trekker hebben. Die
trekkers zijn externe partijen. Dat betekent dat zij veel meer moeten nadenken hoe ze dat verder vorm
willen geven, wij geven hiervoor ruimte aan de partijen. In elk actieprogramma wordt een platform
opgericht zodat de trekkers contact blijven houden met de andere partijen die betrokken zijn in de
actieprogramma’s. Elk jaar krijgen de actieprogramma’s 10.000 euro om hun plannen uit te voeren.”
Fragment 23. Een citaat uit het interview met Jane Knol, projectleider in de gemeente Hellendoorn.
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Op de vraag waarom er gekozen is voor deze specifieke instrumenten werd verschillend geantwoord door
de geïnterviewden (fragment 24 t/m 27). Zo geeft Peter Noten aan (in fragment 24) dat de instrumenten
niet bewust zijn ingezet. Het wordt belangrijk ervaren om met mensen in gesprek te gaan en het directe
contact aan te gaan. Er is te zien dat het instrument ingezet wordt om in gesprek te komen waardoor de
problemen benoemd kunnen worden.
“De instrumenten zijn niet bewust ingezet. We willen iedereen op de hoogte stellen, zodat nieuwe
ontwikkelingen niet uit de lucht komen vallen. Ik wil met de mensen in gesprek over de problemen die
ze ervaren. Waar lopen ze nu tegenaan in de praktijk. Dat is een andere manier van informatie
ervaren. We hadden de informatie ook cijfermating kunnen verzamelen. In plaats daarvan zijn we het
gesprek aangegaan en het interactieve aspect hooggehouden.”
Fragment 24. Een citaat uit het interview met Peter Noten, projectleider in de gemeente Oss.

Jane Knol uit de gemeente Hellendoorn (fragment 25) heeft verschillende ronde tafel gesprekken
georganiseerd om zoveel mogelijk mensen aan tafel te krijgen die geïnteresseerd zijn in verschillende
thema’s. Door verschillende thema’s te kiezen kunnen de partijen meepraten over dat thema waar zij het
meest van af weten en waarschijnlijk ook het meest in zijn geïnteresseerd. Zoals Jane Knol ook al aangaf
in fragment 5 is er dagelijks contact met de betrokken partijen waarmee het interactieve beleid mee
gemaakt wordt. Dit maakt het makkelijk om de thema’s af te stemmen op de partijen die participeren in
ronde tafel gesprekken
“Waarom? Op een gegeven moment ga je nadenken hoe je partijen het er beste bij kan betrekken. Je
schat in hoe dit vorm gegeven kan worden en zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt kan worden voor
mensen om mee te doen. We dachten dat als een aantal ronde tafel gesprekken gehouden worden,
waar elk gesprek een ander thema heeft dan is er altijd wel belangstelling om een of meerdere te
bezoeken. Dat bleek erg goed te werken.”
Fragment 25. Een citaat uit het interview met Jane Knol, projectleider in de gemeente Hellendoorn

Net zoals Peter Noten vindt Matthie Vermeulen (in fragment 26) het instrument een middel om het proces
vorm te geven en centraal stellen. Het proces is hier belangrijker dan de uitkomst. Misschien is in de
gemeente Haarlemmermeer het proces ook wel de uitkomst. Zoals blijkt uit fragment 19 is er in de
gemeente Haarlemmermeer een verleden waar de relatie tussen de bewoners en gemeente moeizaam
verliep. Zoals Matthie Vermeulen het zegt is er ook de tijd en ruimte nodig voor de bewoners om er
achter te komen hoe de gemeente werkt en hoe de relatie te verbeteren valt. Het zijn vooral informerende
en consulterende instrumenten die ingezet worden om in gesprek te gaan met de bewoners.
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“Het gaat erom dat de mensen mee kunnen doen. Dit moet voor iedereen heel laagdrempelig zijn. Je
moet de mensen zelf benaderen, anders krijg je een vertegenwoordiging van een
vertegenwoordiging. Als je vraagt om de mening van mensen dan moet je ze ook de tijd en ruimte
gunnen om erachter te komen waar het over gaat. Dat proces vind ik belangrijker dan de uitkomst.”

Fragment 26. Een citaat uit het interview met Matthie Vermeulen, projectleider in de gemeente Haarlemmermeer.

Een andere manier om een instrument in te zetten is om te kijken naar de effectiviteit van een instrument.
Met welke middelen is een zo groot mogelijk resultaat te behalen? Op deze manier heeft Baukelien
Vogelaar (fragment 27) gekozen om instrumenten in te zetten. Een andere afweging is om een deel van de
mensen over te halen om mee te doen. In het project Spinozapark is dit gedaan door instrumenten in te
zetten die adviserend, coproducerend en meebeslissend van aard zijn. Zodoende is een deel van de
verantwoordelijkheid neergelegd bij de bewoners die samen met de landschapsarchitect het park hebben
ontworpen. Door de bewoners verantwoordelijkheid te geven zijn niet alleen de handelingen van de
gemeente onder een vergrootglas gelegd maar ook de handelingen van de bewoners zelf. Zij zijn nu mede
verantwoordelijk voor hoe het park eruit komt te zien.

“Van te voren hebben we gekeken hoe we met de besteedbare middelen een zo groot mogelijke effect
kunnen bereiken. We wisten van te voren dat we een deel van de mensen over moesten halen om mee
te doen. Alles wat je doet wordt daarom onder een vergrootglas gelegd. Daarin heeft de
deelgemeente een grote invloed gehad, want die kennen hun mensen het beste.”

Fragment 27. Een citaat uit het interview met Baukelien Vogelaar, projectleider in de gemeente Rotterdam

In de bovenstaande fragmenten is al terloops verwezen naar verschillende competenties die de
gemeenteambtenaar gebruikt om het instrument te laten aansluiten bij de specifieke onderwerpen en
omstandigheden in de gemeente. In de volgende paragraaf wordt duidelijker hoe de gemeenteambtenaar
het instrument kiest en afwegingen maakt om het instrument te laten aansluiten bij de onderwerpen
waarvoor en de omstandigheden waaronder interactief beleid gemaakt wordt.
4.4.2 Competenties
De ‘black-box’ waar interactief beleid in gemaakt wordt is met een reden ‘black’, ondoorzichtig en
moeilijk te doorgronden. Een belangrijk onderdeel van de ‘black-box’ bestaat uit de competenties van de
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gemeenteambtenaar. Met behulp van deze competenties maakt hij of zij afwegingen en keuzes die
uiteindelijk de kwaliteit van het interactieve beleidsproces bepalen. Hij of zij weegt af welk instrument in
meer of mindere mate past bij de onderwerpen waarvoor en de omstandigheden waaronder interactief
beleid gemaakt wordt. Dit doet hij door in meer en mindere mate drie competenties te gebruiken.
4.4.2.1 Verbindende competenties
De geïnterviewde gemeenteambtenaren beschikken over en gebruiken allemaal verbindende competenties
wanneer zij interactief beleid maken. De geïnterviewde gemeenteambtenaren zijn te beschouwen als
verbindingsmakelaars door al de verschillende verbindingen die zij leggen als er interactief beleid
gemaakt wordt. Deze verbindingsmakelaars produceren beleid dat mensen bindt. Zij hebben hiervoor de
mogelijkheden, potentie en in sommige gevallen de competenties om de bewoners met de gemeentelijke
organisatie, de eigen organisatie, bewoners onderling en de politiek met de verschillende partijen te
verbinden.
Verbinden van de bewoners met de gemeentelijke organisatie
Matthie Vermeulen vertelt over hoe hij de eigen organisatie probeert te verbinden met de buitenwereld
(zoals te zien in fragment 28). De buitenwereld bestaat uit de bewoners en andere belanghebbende
partijen die betrokken zijn bij het interactieve beleidsproces. In dit fragment is te lezen dat Matthie
Vermeulen dit ten eerste doet door met afgezanten van de gemeente een voetbalteam te vormen om een
voetbalwedstrijd tegen de bestuurders van de sportclubs te spelen. Door deze informele bijeenkomst
hebben zowel de collega’s onderling de gelegenheid elkaar (beter) te leren kennen alsmede de bestuurders
van de sportclubs. Ten tweede initieert Matthie Vermeulen ook een wijkbezoek om de afgezanten van de
gemeente in verbinding te brengen met de wijk en het sportcomplex waar het allemaal om gaat. Op deze
manier krijgen de afgezanten van de gemeente inzicht in de leefwereld waar de bewoners van
Badhoevedorp dagelijks mee te maken hebben.

“Ik neem mensen mee naar de locaties en nodig ze uit om aan tafel te komen zitten. Ik daag ze uit, stel
vragen en ga kijken wat ze ervan vonden. Toen we bijvoorbeeld een vriendschappelijk
voetbalwedstrijd hebben gespeeld tegen te bestuurders van de sportverenigingen heb ik gevraagd wie
er na afloop nog mee de buurt ingaat. Je moet blijven kijken, luisteren, begrijpen en bevatten. Dit moet
je zelf doen maar ook de collega’s.”
Fragment 28. Een citaat uit het interview met Matthie Vermeulen, projectleider in de gemeente Haarlemmermeer.
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Ook in de deelgemeente IJsselmonde in Rotterdam wordt geprobeerd om de ervaringen van de bewoners
te verbinden met collega’s binnen de eigen organisatie. Het maken van interactief beleid verhoudt zich
niet alleen tot de grenzen van het project waar op dat moment aan gewerkt wordt. Omdat de
gemeenteambtenaren in direct contact met de partijen en bewoners staan komen zijn zij ook het
aanspreekpunt voor de hele gemeente. In bestuurskundig jargon zijn het ‘frontlijnambtenaren’ of ‘streetlevel-bureaucrats’. Zoals ook bleek in Haarlemmermeer (fragment 19) is de gemeenteambtenaar die
samen met de bewoners beleid maakt ook het aanspreekpunt voor de zaken die niet goed gaan.

“Als ik weet dat iemand boos is vanwege een verkeersbord zit daar meestal een verhaal achter. Als ik
dat verhaal kan koppelen aan een collega dan doe ik dat.”
Fragment 29. Een citaat uit het interview met Femke Stam, beleidsmedewerker gemeente Rotterdam

Verbinden binnen de eigen organisatie
Daarnaast probeert een verbindende ambtenaar deze interactieve manier van beleid maken in te bedden in
de eigen organisatie. Bijvoorbeeld, in Hellendoorn is het maken van interactief beleid al in grote mate
ingebed ( zoals Jane Knol aangeeft in fragment 30).

“De manier van werken is redelijk uniek in Hellendoorn, er wordt altijd veel stil gestaan bij de manier
over hoe kunnen we belanghebbenden of de organsiaties betrekken. Interactief beleid staat hoog op de
agenda. Iedereen is daar erg van doordrongen. Het is niet meer denkbaar dat een ambtenaar achter
zijn bureau beleid zit te schrijven. Dat kan echt niet meer, dat is niet meer van onze tijd. Daarnaast
hebben wij gezorgd dat bij elk agenda van vergaderingen een kopje communicatie en cultuur is
opgenomen. Het is zo vanzelfsprekend dat we beleid samen met de burger maken. Volgens mij zijn er
geen beleidsmedewerkers meer te vinden die niet op een interactieve manier beleid maken.”

Fragment 30. Een citaat uit het interview met Jane Knol, projectleider in de gemeente Hellendoorn.

Zoals te zien is in het fragment van Jane Knol is het vanzelfsprekend dat beleid samen met bewoners en
de partijen gemaakt wordt. Andere collega’s weten dit volgens Jane Knol ook en zitten niet meer achter
een bureau. Institutioneel is het ook te zien dat het interactieve cultuurbeleid ingebed is. Dit is te zien aan
het aparte kopje communicatie en cultuur tijdens de vergaderingen waar ook aandacht wordt besteed aan
interactieve beleidsprocessen.
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“We proberen zoveel mogelijk kennis te delen hierover. De gemeente heeft een nieuw
participatiebeleid ontwikkeld en daar zijn veel informatie en ervaringen met het project in
Badhoevedorp in meegenomen. Ik heb hier veel contact over gehad met collega’s. We proberen om
meer te leren. Je merkt dat er nu vragen komen van collega’s die aankloppen hoe het moet omdat wij
er ervaring mee hebben.”
Fragment 31. Een citaat uit het interview met Chantal Herijgers, communicatiemedewerkster gemeente Haarlemmermeer

In de gemeente Haarlemmermeer (fragment 31) wordt ook geprobeerd om de kennis die op is gedaan met
de uitgevoerde interactieve beleidsprocessen te delen met collega’s. Door deze kennis te delen wordt
getracht om de opgedane kennis te laten inbedden in de eigen organisatie.
Bewoners verbinden
Een voorbeeld waar de bewoners met elkaar worden verbonden wordt gegeven door Baukelien Vogelaar
(in fragment 32). Door de bijeenkomsten te organiseren in het jeugdcentrum zijn twee vliegen in één klap
gevangen. De jongeren worden betrokken bij het project en krijgen verantwoordelijkheid om het park te
ontwerpen. En ‘oudere’ bewoners krijgen de kans om met de jongeren samen te werken en het nieuwe
Spinozapark te ontwerpen.
“We hebben de bijeenkomsten gehouden in het jeugdcentrum waar we meteen de jongeren betrokken
hebben en ze in contact hebben gebracht met de andere bewoners.”
Fragment 32. Een citaat uit het interview met Baukelien Vogelaar, projectleider in de gemeente Rotterdam

Ook kunstenaars zijn betrokken in het interactieve beleidsproces. Een resultaat van de samenwerking
tussen de kunstenaars en de bewoners is een citatenpad die door het Spinozapark gaat lopen. Een begin
voor dit pad is gemaakt door een mozaïek te creëren met het onderstaande citaat erop gedrukt:
‘Daarom hebben de mensen twee oren en maar een mond, opdat ze beter naar elkaar luisteren'.
Dit citaat staat symbool voor de totstandkoming van het Spinozapark. De gemeente heeft geluisterd naar
de bewoners en de bewoners hebben geluisterd naar elkaar. Maar ook de geïnterviewde ambtenaren
(Femke Stam en Baukelien Vogelaar) hebben naar de bewoners en de eigen organisatie geluisterd en hier
verschillende verbindingen gemaakt. De meningen van de bewoners zijn doorgegeven aan collega’s
(fragment 29) en bewoners zijn onderling verbonden met elkaar (fragment 32).
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4.4.2.2 Adaptieve competenties
Binnen de deelgemeente IJsselmonde in Rotterdam valt het op dat de geïnterviewde gemeenteambtenaren
veel nadruk leggen op afspraken binnen het interactieve beleidsproces en de status aan het bewaken zijn
van het proces (zoals te zien is in fragment 33). Een extern bureau wordt ingehuurd en daar worden
afspraken mee gemaakt wanneer welke bijeenkomsten plaatsvinden, wanneer welke ‘producten’
opgeleverd worden. Dat zorgt voor een sterke sturing op het proces. Dit gaat ook erg goed omdat de
partijen zich aan de afspraken houden, de bewoners komen ook naar de bijeenkomsten toe en gebruiken
die om te praten met de gemeente. Zij gaan niet zoals in de gemeente Haarlemmermeer met een bus naar
het gemeentehuis om hun beklag te doen als zij het ergens mee oneens zijn (zie fragment 6).
“Er is een extern bureautje ingehuurd, die heeft heel goed werk hebben geleverd. Het blijft allemaal
mensenwerk, en dat lukt bij dit project ontzettend goed. Het is een proactief team die veel activiteiten
organiseren, mensen werven en daarmee een cultuur creëer waar iedereen veel geloof heeft in het
project”… en: “Maar daar heb ik een klein aandeel in. Ik heb zelf het gevoel tijdens zo’n
bijeenkomst dat je toch altijd iemand blijft van de gemeente. Dat laten mensen ook weten en ik laat
dit ook vooral toe zodat ze de mogelijkheid hebben om hun gevoelens te ventileren”.
Fragment 33. Een citaat uit het interview met Baukelien Vogelaar, projectleider in de gemeente Rotterdam.

Bij het ontwerpen van het Spinozapark is het mogelijk dat mensen zich aan de afspraken houden omdat
de belangen om te reageren minder direct zijn. Het is nu vervelend dat er veel water ligt in het
Spinozapark en dat het park niet dagelijks gebruikt wordt om te recreëren. Maar de noodzaak en de
belangen om dat te veranderen liggen bij de gemeente en niet voornamelijk bij de bewoners. Door deze
situatie is het ook mogelijk om een proces in te richten en te verwachten dat de procesafspraken nageleefd
worden.
4.4.2.3 Interpretatieve competenties
In de gemeente Haarlemmermeer en Oss valt het op dat er veel gebruik gemaakt wordt van interpretatieve
competenties. Er worden mogelijkheden gecreëerd om het interactieve beleidsproces te beïnvloeden. In de
gemeente Haarlemmermeer wordt de ruimte gecreëerd door het bestuur te beïnvloeden (in fragment 34).
Mede door het beleid dat in het verleden gevoerd is in Haarlemmermeer (zie fragment 19) voelt Matthie
Vermeulen aan dat de bewoners de tijd nodig hebben om samen te gaan werken met de gemeente (zoals
blijkt uit fragment 34).
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“Ik kan invloed uitoefenen door ruimte te creëren. Als de wethouder bijvoorbeeld binnen een half jaar
een nota wil waar de mening van de bewoners in weerklinkt dan moet daar de tijd voor genomen
worden. Tijdens dit proces van vragen stellen aan bewoners leidt vaak tot nog meer vragen. Als het
nodig is nemen we nog 1,5 jaar voor het antwoord.”
Fragment 34. Een citaat uit het interview met Matthie Vermeulen, projectleider in de gemeente Haarlemmermeer

Een andere indicator van de interpretatieve competenties is het inschatten hoe hoog de noodzaak is om het
interactieve beleid te maken. Zoals blijkt uit fragment 35 kan die noodzaak verschillen per partij. De
noodzaak is voor de organisaties waar de bewoners in vertegenwoordigt zijn niet hoog volgens Peter
Noten. Dit ligt anders voor de bestuurders. De bestuurders zien veel voordelen in een integraal
accommodatiebeleid en willen dit dan ook graag uitvoeren. Dit maakt de situatie in Oss complex. Peter
Noten komt hier in een zekere paradox te zitten. Van de ene kant wil het bestuur samen met de partijen
een nieuw beleid maken, maar de noodzaak is niet duidelijk voor deze andere partijen. Maar zoals Peter
Noten al aangaf in fragment 8 kan dit snel veranderen voor de partijen als de belangen groter worden.
Maar op dit moment zijn de belangen groter voor de bestuurders dan voor de partijen (zoals te zien is in
fragment 35).

“De noodzaak is hoog voor de bestuurders om een oplossing te vinden. Voor de organisaties is die
noodzaak niet zo hoog. Ik ben vooral een bestuurlijk probleem aan het oplossen.”

Fragment 35. Een citaat uit het interview met Peter Noten, projectleider in de gemeente Oss.

Interpretatieve competenties worden gebruikt om te interpreteren hoeveel ruimte en beleidsvrijheid er
bestaat om interactief beleid vorm te geven. Daarnaast wordt geïnterpreteerd hoe hoog de noodzaak is om
interactief beleid te maken.

4.5

Conclusie

Zoals te zien is in het overzicht van dit hoofdstuk (figuur 10) ligt het conceptuele model zoals die
gepresenteerd is in de inleiding ten grondslag aan dit overzicht. Na de analyse van de webenquêtes en de
interviews blijkt dat er voor twee soorten onderwerpen interactief beleid gemaakt wordt: stabiele en
politieke onderwerpen. De stabiele onderwerpen kenmerken zich door de stabiele afspraken die er
gemaakt kunnen worden. De afspraken die gemaakt worden veranderen niet snel door de lage noodzaak
en de indirecte belangen. Politieke onderwerpen zijn daarentegen onvoorspelbaar met directe en
uiteenlopende belangen. Door deze uiteenlopende belangen is het moeilijk om stabiele afspraken te
maken.
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De analyse van de omstandigheden liet zien dat de onderwerpen niet politiek of stabiel zijn maar
politiek of stabiel gemaakt worden door de politiek en diverse maatschappelijke partijen. Er is dus een
relatie te zien tussen de onderwerpen en omstandigheden. Als dé politiek een onderwerp belangrijk vind
zullen er ook meer belangen spelen en vind de media het ook interessant om te verslaan. Al naar gelang
de verschillende belangen verder uiteenlopen, de belangen directer en groter zijn is het makkelijker om
afspraken te veranderen en moeilijker om vertrouwen op te bouwen.
De onderwerpen en omstandigheden hebben een invloed op de ´black-box’ waar beleid gemaakt
wordt. In plaats van één ‘black-box’ zijn er twee ‘black-boxes’ te onderscheiden. Een stabiele ‘black-box’
waar interactief beleid gemaakt wordt met behulp van adviserende, coproducerende en meebeslissende
instrumenten. Binnen deze stabiele ‘black-box’ wordt interactief beleid gemaakt voor onderwerpen die
stabiel zijn door de stabiele afspraken die er gemaakt zijn en waar de politiek niet of nauwelijks in is
geïnteresseerd. Daarnaast wordt een politieke ‘black-box’ onderscheiden waar interactief beleid gemaakt
wordt met informerende en consulterende instrumenten. Hier wordt interactief beleid gemaakt voor
onderwerpen die politiek gemaakt zijn door dé politiek en de media, directe belangen herbergen en een
hoge noodzaak hebben. In beide ‘black-boxes’ speelt de gemeenteambtenaar een belangrijke en cruciale
verbindende rol tussen de gemeente en de bewoners. Hij of zij zorgt ervoor dat mensen van elkaar weten
wat er gebeurt en dat de relatie tussen bewoners en gemeente ook gewaarborgd blijft. Door constant de
verbindingen op te zoeken binnen en buiten zijn eigen organisatie leert hij of zij veel participanten kennen
die betrokken zijn bij het proces en bouwt meer vertrouwen op. Binnen de stabiele ‘black-box’ wordt er
naast de verbindende competenties ook gebruik gemaakt van adaptieve consequenties om
procesafspraken te maken en deze te controleren. Binnen de politieke ‘black-box’ worden naast
verbindende ook interpretatieve competenties ingezet om in te schatten hoeveel beleidsvrijheid er is voor
het ontwikkelen van interactief beleid en hoe groot de noodzaak is van verschillende partijen.
Ten slotte is het belangrijk om te vermelden dat het overzicht zoals het is gepresenteerd in figuur
10 de werkelijkheid ten dele weergeeft. Het blijft een model, een simplificatie van de werkelijkheid. Want
de werkelijkheid laat zich niet vangen in twee ‘black-boxes’. Elke gemeente, elke situatie en elk project
waar interactief beleid gemaakt wordt kent haar eigen ‘black-box’. Op basis van de empirische resultaten
kan gezegd worden dat in de onderzochte gemeenten het interactief beleidsproces in meer en mindere
mate te ‘plaatsen’ valt in een van deze twee ‘black-boxes’. Meer onderzoek is nodig om te ontdekken of
interactief beleid in andere gemeenten ook te plaatsen valt in de twee ontdekte ‘black-boxes’.
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Figuur 10. Een overzicht van de resultaten

Het conceptuele model (figuur 1) uit de inleiding is ingevuld door de inhoud van dit hoofdstuk. Middels
het overzicht uit dit hoofdstuk is een beeld geschetst over welke onderwerpen en onder welke
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omstandigheden de geënquêteerde en geïnterviewde gemeenteambtenaren interactief beleid maken, welke
rol hij of zij inneemt en welke competenties hij of zij hiervoor gebruikt. Met deze kennis zijn de
empirische deelvragen beantwoord. In het volgende hoofdstuk zullen deze antwoorden gebruikt worden
om een antwoord op de hoofdvraag te formuleren.
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5.

Conclusie

“Je kan nog zulke mooie systemen, procedures en processen hebben maar het blijven personen die het
moeten doen”.
Fragment 36. Een citaat uit het interview met Peter de Graaf, gebiedsmanager in de gemeente Haarlemmermeer.

5.1

Inleiding

In dit laatste en concluderende hoofdstuk wordt een antwoord gegeven op de hoofdvraag die in het eerste
hoofdstuk gesteld is, namelijk: hoe maken gemeenteambtenaren interactief beleid? Het antwoord op deze
hoofdvraag is tot stand gekomen na de beantwoording van de deelvragen in de voorgaande hoofdstukken.
In de volgende paragraaf (5.2) worden de deelvragen beantwoordt om een antwoord te geven op de
hoofdvraag. Door het beantwoorden van de hoofdvraag wordt voldaan aan de doelstelling om meer
inzicht te bieden in interactieve beleidsprocessen om zodoende de kwaliteit hiervan te verbeteren. Ten
slotte wordt in de laatste paragraaf (5.3) terug geblikt op dit onderzoek en worden aanbevelingen gedaan
voor vervolgonderzoek.

5.2

Hoe maken gemeenteambtenaren interactief beleid?

In de voorgaande hoofdstukken zijn de deelvragen beantwoord om uiteindelijk de hoofdvraag: hoe maken
gemeenteambtenaren interactief beleid?, te beantwoorden. Deze vraag wordt beantwoord om aan de
doelstelling van dit onderzoek te voldoen: de kwaliteit van interactief beleid in Nederland verbeteren.
De eerste deelvraag is in het tweede hoofdstuk beantwoord aan de hand van de omschrijving van
interactief beleid van Van der Arend (2007). In dit onderzoek wordt interactief beleid omschreven als
beleid dat gemaakt wordt door gemeenteambtenaren en bewoners op basis van tweezijdige communicatie
(Pröpper en Steenbeek). De hardware is bekend gemaakt waarmee interactief beleid mee gemaakt wordt.
Op de hardware heeft de ambtenaar weinig invloed, hij of zij kan deze niet veranderen. Op basis van het
contingentiemodel van Noordegraaf (2004) zijn vier verschillende soorten onderwerpen (deelvraag 2) en
omstandigheden (deelvraag 3) onderscheiden (figuur 6) waarvoor interactief beleid gemaakt wordt. Er is
een onderscheid gemaakt tussen onderwerpen en omstandigheden die overeenkomen met de
bedrijfssettig, de expertsetting, de ideologische setting en de politieke setting. Naast de hardware bestaat
er ook software waar interactief beleid mee gemaakt kan worden (deelvraag 4). De software kan de
gemeenteambtenaar wel aanpassen en hier komt de rol van de ambtenaar nadrukkelijk naar voren. Hij of
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zij heeft de keuze met welk instrument hij of zij interactief beleid wil maken. Informerende en
consulterende instrumenten kenmerken zich door eenzijdige communicatie met de burger en zorgen dat
de verantwoordelijkheid en macht bij de gemeente blijft liggen. Adviserende, coproducerende en
meebeslissende instrumenten kenmerken zich door de tweezijdige communicatie en geven meer
verantwoordelijkheid aan de burger (Pröpper en Steenbeek, 1999). De gemeenteambtenaar heeft
verschillende competenties om te besluiten welk instrument ingezet wordt, hij of zij gebruikt hier
verbindende, adaptieve en interpretatieve vermogens voor.
Uit het onderzoek blijkt dat interactief beleid gemaakt wordt voor twee soorten onderwerpen:
politieke en stabiele onderwerpen (deelvraag 5). Politieke onderwerpen zijn onderwerpen waar de
afspraken instabiel zijn, de noodzaak groot is, de belangen direct zijn en de belangen uiteenlopen. Stabiele
onderwerpen zijn onderwerpen die voorspelbaar zijn, waar wel stabiele afspraken te maken zijn, de
noodzaak kleiner is en de belangen meer indirect zijn. Er zijn drie soorten omstandigheden waaronder
interactief beleid gemaakt wordt (deelvraag 6) en deze omstandigheden maken de onderwerpen stabiel of
politiek. Ten eerste bestaan er (diverse) maatschappelijke partijen die uiteenlopende belangen kunnen
hebben en waar de rol van de media van grote invloed kan zijn. Diverse maatschappelijk partijen met
uiteenlopende belangen kunnen een onderwerp politiek maken omdat elke partij duidelijk wat anders wil
en hiervoor strijd wil leveren. Ten tweede heeft dé politiek in de gemeente een grote invloed. Er spelen
politieke belangen met bijbehorende politieke consequenties die een onderwerp politiek kunnen maken of
niet. Als de politieke belangen groot zijn zal er ook veel druk uitgeoefend worden. Ten derde speelt het
interne en externe vertrouwen een grote rol in interactieve beleidsprocessen. Zowel het vertrouwen met
bewoners als in de eigen organisatie kan onderwerpen stabiel of politiek maken. Vertrouwen kan ook een
belangrijke voorwaarde zijn om stabiele afspraken te maken binnen het interactieve beleidsproces.
Daarnaast is de rol van de ambtenaar onderzocht in het interactieve beleidsproces (deelvraag 7).
De gemeenteambtenaar zet verschillende en vele instrumenten in om interactief beleid vorm te geven.
Instrumenten worden strategisch ingezet voor stabiele en politieke onderwerpen. Voor stabiele
onderwerpen zijn meer mogelijkheden om instrumenten in te zetten om bewoners te laten adviseren, mee
te laten beslissen of het beleid in coproductie te ontwikkelen. Voor de politieke onderwerpen wordt
gebruik gemaakt van informerende en consulterende instrumenten waarbij de bewoners niet te veel
invloed krijgen. Het is dus van belang om de onderwerpen en omstandigheden in te schatten en op basis
van die inschatting een passend instrument in te zetten. Aan deze inschatting liggen enkele competenties
ten grondslag. De belangrijkste competentie die de onderzochte gemeenteambtenaren bezitten is het
vermogen om te verbinden. Gemeenteambtenaren die interactief beleid maken zijn verbindingsmakelaars.
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Zij leggen verschillende verbindingen tussen diverse partijen en personen binnen en buiten de gemeente.
Met deze verbindend vermogens wordt aangevoeld wat voor verschillende normen en waarden er heersen,
op welke manier het interactieve beleid in de eigen organisatie ingebed kan worden en hoe vertrouwen
ontwikkeld kan worden. Daarnaast beschikken de gemeenteambtenaren die interactief beleid maken ook
over adaptieve en interpretatieve vermogens. Adaptieve vermogens worden toegepast bij stabiele
onderwerpen. Interpretatieve vermogens worden vooral gebruikt bij politieke onderwerpen.
Ten slotte wordt het antwoord op de hoofdvraag gegeven: hoe maken gemeenteambtenaren interactief
beleid? Het antwoord is simpel en complex en de inhoud van de ‘black-box’ is voor de hand liggend doch
verrassend. Het antwoord op de hoofdvraag, de inhoudt van de ‘black-box’ en de conclusie van dit
onderzoek is dat de gemeenteambtenaar interactief beleid maakt door te verbinden. De
gemeenteambtenaar verbindt en bindt mensen buiten en binnen de gemeente en hij of zij verbindt
instrumenten met onderwerpen en omstandigheden. Het instrument waarmee het interactieve beleid wordt
vormgegeven bepaalt de rol, de invloed en de relatie met de bewoners en de gemeente. De keuze voor het
(type) instrument is afhankelijk van de politieke en stabiele onderwerpen die stabiel en politiek gemaakt
worden door dé politiek, diverse maatschappelijk partijen en de mate van vertrouwen dat er is. Voor deze
stabiele en politieke onderwerpen wordt in de stabiele of politieke ‘black-box’ interactief beleid voor
gemaakt. Met zijn of haar verbindende, adaptieve en interpretatieve competenties wordt ingeschat en
afgewogen welke instrumenten worden ingezet voor welke politieke of stabiele onderwerpen en onder
welke omstandigheden er interactief beleid wordt gemaakt26.

5.3

Terugblik op het onderzoek en aanbevelingen voor vervolgonderzoek

In dit onderzoek is getracht in kaart te brengen hoe gemeenteambtenaren interactief beleid maken. Door
middel van een webenquête, verscheidene interviews en bijgewoonde expertbijeenkomsten is geprobeerd
om de keuzes en afwegingen van de gemeenteambtenaar inzichtelijk te maken. Als er teruggeblikt wordt
op het onderzoeksproces dan zijn er enkele noemenswaardige zaken te rapporten die van invloed zijn
geweest op dit onderzoeksrapport. Ik zal deze van invloedrijke zijnde zake rapporteren alsmede (daaruit
volgende) aanbevelingen geven voor vervolgonderzoek.
Het generaliseren van de data enerzijds en de complexiteit van de bestaande situatie in
ogenschouw nemend anderzijds bleek een grote uitdaging te zijn. Voor een meer valide en
26

Het staat een ieder vrij om deze inzichten te (gaan) gebruiken bij het maken van interactief beleid. Ik ben zo vrij
geweest om mijn eigen interpretatie van deze inzichten te vertalen in aanbevelingen voor de gemeenteambtenaar.
Deze aanbevelingen zijn te vinden in de eerste bijlage.
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betrouwbaarder onderzoek hadden meer cases bestudeerd moeten worden in meer verschillende
gemeenten en hadden meer respondenten geworven moeten worden uit verschillende organisaties waar
interactief beleid gemaakt wordt. Door middel van een webenquête is geprobeerd dit te ondervangen door
een scala aan verschillende gemeenteambtenaren in verschillende gemeenten te bereiken. Maar een
webenquête kent zijn beperkingen en heeft weinig ruimte voor nuances. Deze nuances zijn gevonden
tijdens de verschillende interviews. Maar zoals eerder gesteld: dit zijn maar enkele nuances die
onderzocht en gerapporteerd zijn. Interactief beleid is zo’n complex onderwerp dat de nuances en
verdieping overal gevonden kunnen worden.
Deze vragen kunnen beantwoord worden door vervolgonderzoek. Als er meer cases onderzocht
worden, andere vragen worden gesteld en wellicht andere landen vergeleken ontstaat er een vollediger,
betrouwbaarder en meer valide beeld van de onderwerpen waarvoor, omstandigheden waaronder en
instrumenten waarmee interactief beleid gemaakt wordt. Door middel van vervolgonderzoek – wellicht
met behulp van observaties – kan meer inzicht gekregen worden in de dagelijkse leefwereld van de
ambtenaar die interactief beleid maakt. Door dit vervolgonderzoek kan er een meer genuanceerder
beschrijving van de belevingswereld van de gemeenteambtenaar en de ‘black-boxes’ waar interactief
beleid in gemaakt wordt. Zodoende kunnen de twee ‘black-boxes’ die in dit onderzoek onderscheiden zijn
uitgebreid of aangepast worden. Hierdoor kan de kwaliteit van interactief beleid verbeteren zodat
bewoners het vertrouwen in de overheid blijven houden.
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Bijlagen:
Bijlage 1.

Aanbevelingen voor gemeenteambtenaren die interactief beleid
(gaan) maken.

Degene die op zoek is naar een kant en klare handleiding hoe interactief beleid te maken is moet ik helaas
teleurstellen. Pröpper en Steenbeek (1999) geven al aan in de titel van hun boek; Elke situatie is anders,
dat dé manier niet bestaat om interactief beleid te maken. Met deze gedachten in het achterhoofd moet
deze paragraaf gelezen worden. Iedere gemeenteambtenaar die ik heb gesproken maakt interactief beleid
op zijn manier en ik verwacht en hoop dat iedere gemeenteambtenaar die dit leest dat ook zal (gaan) doen.
Omdat elk interactief beleidsproces verschillend is en te maken heeft met verschillende onderwerpen en
omstandigheden die op dat moment belangrijk zijn moet de gemeenteambtenaar elke keer opnieuw
inschatten welke onderwerpen en omstandigheden dominant aanwezig zijn. Als de situatie ingeschat is
moeten vervolgens complexe keuzes gemaakt worden. Dit stelt eisen aan de gemeenteambtenaar die
interactief beleid maakt. Het maken van interactief beleid is door de eisen die eraan gesteld worden en de
complexe keuzes die gemaakt moeten worden een vak op zich. Dit vak vereist specifieke competenties
om kwalitatief hoogstaand interactief beleid te maken zodat de bewoners niet teleurgesteld(er) raken in de
overheid en de gemeente. Waar kan de gemeenteambtenaar leren hoe de kwaliteit van interactief beleid
verbeterd kan worden? Dit is mijn eerste aanbeveling, organiseer een vakberaad. Binnen dit vakberaad
kan kennis uitgewisseld worden en scholing georganiseerd waardoor de kwaliteit van interactieve
beleidsprocessen wordt verbeterd.
Het organiseren van een vakberaad is waardevol, maar niet direct bruikbaar voor degene die dit leest en
meteen interactief beleid wil maken. Ik zal concreter worden, de tweede aanbeveling die ik doe is dat de
gemeenteambtenaar moet verbinden. Want het maken van interactief beleid staat gelijk aan verbinden.
Het verbinden van bewoners met de gemeente, het verbinden van collega’s met elkaar en met bewoners,
het verbinden van de politiek met de ambtenaren en bewoners die interactief beleid maken en het
verbinden van bewoners onderling. Om al deze verbindingen te kunnen leggen is vertrouwen nodig van
zowel binnen als buiten de organisatie. Dit vertrouwen is nodig want zowel buiten als binnen de eigen
organisatie wordt het interactieve beleid gemaakt. Dit betekent dat er continu aan de verschillende
partijen moet worden uitgelegd wat er gebeurt. Dit betekent ook dat de eigen organisatie dit moet weten
omdat de betrokken ambtenaar niet alles kan communiceren. In andere woorden het interactieve beleid
moet met de hele gemeentelijke organisatie gemaakt worden. Middels een aantal simpele vragen die u
uzelf kunt stellen kunt u nagaan in welke mate u aan het verbinden bent:
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•

Breng ik collega’s in contact met bewoners?

•

Weten uw collega’s met welk interactief beleidsproces u bezig bent?

•

Breng ik bestuurders en politici in contact met bewoners?

•

Weten bestuurders en politici met welk interactief beleidsproces u
bezig bent ?

•

Breng ik bewoners in contact met elkaar?

Door een positieve beantwoording van deze vragen wordt verbindt u en zal het interactieve beleid
kwalitatief beter worden. Om deze verbindingen te laten slagen moet ook de verbinding worden gezocht
tussen de onderwerpen waaronder, de omstandigheden waarvoor en de instrumenten waarmee interactief
beleid gemaakt wordt. Het instrument bepaalt op welke manier bewoners te maken krijgen met het
interactieve beleid. Dit leidt tot de derde aanbeveling, in navolging van Leo Klinker (2003): een goed
begin is meer dan het halve werk. Als van te voren goed geobserveerd en geanalyseerd welke
onderwerpen en omstandigheden er spelen dan kan een passend instrument worden ingezet om een
kwalitatief hoogstaand interactief beleidsproces te organiseren. Om erachter te komen of het onderwerp
politiek of stabiel is kunt u uzelf een aantal vragen stellen:

•

Er zijn grote politieke belangen aanwezig?

•

De media zijn actief aanwezig?

•

Afspraken worden niet nageleefd?

•

Er is een grote noodzaak om interactief beleid te maken?

•

De partijen hebben directe en uiteenlopende belangen?

•

Wordt ik vertrouwd door partijen binnen en buiten de gemeente?

Als de antwoorden op deze vragen overwegend positief zijn dan is er een grote kans dat het onderwerp (in
bepaalde mate) politiek van aard is. Zijn de antwoorden vooral negatief van aard dan is er (waarschijnlijk)
sprake van een stabiel onderwerp. Met deze kennis in het achtehoofd kan er wellicht een passend type
instrument uitgezocht worden om het interactieve beleidsproces vorm te geven. De keuze van passende
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instrumenten voor een interactief beleidsproces is cruciaal. Middels deze instrumenten vind het contact
plaats met de bewoners en worden verwachtingen geschept en het vertrouwen gemaakt of gekraakt. In het
algemeen passen verregaande coproducerende en meebeslissende instrumenten eerder bij een stabiele dan
bij een politieke onderwerpen. In algemene zin kan er gesteld worden dat er voornamelijk consulterende
en informerende instrumenten ingezet worden.
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Bijlage 2.
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Bijlage 3.

De geënquêteerde gemeenten, bijgewoonde proeftuinbijeenkomsten en
geïnterviewden

Geënquêteerde gemeenten:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Winschoten
Oldebroek
Achtkarspelen
Ede
Olst-Wijhe
Gemeente Teylingen
Emmen
Boskoop
Emmen
Hellendoorn
Teylingen
Rijssen-Holten
Smallingerland
Oss
Castricum
Amersfoort
Enschede
Beemster
Buren
Hoogeveen
Sint-Michielsgestel
Wijk bij Duurstede
Reusel-De Mierden
deelgemeente Noord, Rotterdam
Ridderkerk
Horst aan de Maas
Utrechste Heuvelrug
Rhenen
Hengelo (O)

De geïnterviewden:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Steenbergen
Huizen
Capelle aan den IJssel
Rotterdam
Valkenswaard
Heerde
Schiedam
Rijnwoude
Oude IJsslestreek
Heusden
Westervoort
Middelharnis
Valkenswaard
Zaanstad
Dronten
Geertruidenberg
Terneuzen
Schijndel
Maastricht
Rijswijk
Brummen
Sittard-Geleen
Zaltbommel
Grootegast
Oldebroek
Dordrecht
Grave
Beverwijk

Gemeente Haarlemmermeer:
-

Chantal Herijgers - communicatie medewerkster
Matthie Vermeulen - projectleider
Peter de Graaf
- gebiedsmanager

Gemeente Hellendoorn:
-

Bert den Ouden
Jane Knol

- beleidsmedewerker cultuur
- projectleidster HIGH5!

Deelgemeente Ijsselmonde, Rotterdam
-

Baukelien Vogelaar - projectleidster
Femke Stam
- gebiedsmanager

Gemeente Oss:
-

Bram de Winter
Peter Noten
Wiljan Mentink

- communicatiemedewerker
- projectleider
- beleidsmedewerker sport

Bijgewoonde proeftuinbijeenkomsten:
-

-

-

Proeftuinbijeenkomst 26 februari ‘Wijkgericht werken, doorontwikkeling’. Hier waren 8
gemeenteambtenaren aanwezig die al enige ervaring hebben met het wijkgericht werken.
Proeftuinbijeenkomst 5 maart. ‘De burgergerichte gemeente’. Hier waren 7
gemeenteambtenaren aanwezig die onder leiding van een expert hun ervaringen deelde
over het maken van interactief beleid.
Proeftuinbijeenkomst 12 maart ‘Van burgerpanel tot burgerbestuur’. Hier waren 5
gemeenteambtenaren die de (on)mogelijkheden van het instrument burgerpanel
bespraken.
Proeftuinbijeenkomst 4 juni. ‘Wijkgericht werken; opstartfase’. Hier waren 7
beleidsambtenaren aanwezig die met elkaar het wijkgericht werken bespraken.

Bijgewoonde expertmeetings:
-

April 2009, proeftuinbegeleiders bijeenkomst te Den Haag. De begeleiders van de 16
proeftuinen zijn bij elkaar gekomen om te praten over het onderwerp burgerparticipatie.

Gesprekken met experts:
-

-

Januari 2009, gesprek met Fred Schriever. Toenmalig interim gemeente secretaris van de
gemeente Zeist en destijds een interactief beleidsproces organiseren in de gemeente Zeist.
Januari 2009, gesprek met Ank Michels. Onderzoekster aan de Universiteit Utrecht en
ervaring met het onderzoek naar burgerparticipatie en vormen van directe democratie.
April 2009, gesprek met Igno Propper. Auteur van Interactief beleid, elke situatie is anders.
Directeur van Propper en Partners en jarenlange ervaring met onderzoek naar begeleiding van
interactieve beleidsprocessen.
Mei 2009, gesprek met Laurens de Graaf. Gepromoveerd met zijn proefschrift gedragen
beleid
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Bijlage 4.

De webenquête

1.

Binnen welke gemeente bent u werkzaam?

2.

Voor deze enquête is het van belang dat u één en hetzelfde interactieve beleidsproces in
gedachten houdt waarvoor u momenteel interactief beleid maakt of waar u recentelijk
interactief beleid voor heeft gemaakt. De volgende vraag kunt u gebruiken om in het kort,
m.b.v. steekwoorden, dit interactieve beleidsproces te beschrijven. Bijvoorbeeld de
inrichting
van
een
park.

3.

Bij de volgende stellingen is het van belang dat u hetzelfde onderwerp in gedachte houdt
dat u in de vorige vraag opgeschreven heeft.

zeer mee oneens

zeer mee eens

Het onderwerp is fysiek, ik kan het
zien en aanraken. Bijvoorbeeld een
lantaarnpaal of speeltuin.

Voor het onderwerp is een oplossing
mogelijk waar elke partij tevreden
mee is

Het onderwerp staat volop in de
aandacht
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Het onderwerp is te zien als een
incidenteel onderwerp

Voor het onderwerp is al vaker
interactief beleid gemaakt binnen
mijn gemeente

De valkuilen zijn bekend van het
onderwerp

Het onderwerp is controversieel

Het
onderwerp
is
belangrijk geworden

plotseling

Er zijn veel experts aanwezig voor
het onderwerp

Het onderwerp ligt politiek gevoelig

De partijen zijn gelijkwaardig aan
elkaar

Het onderwerp kenmerkt zich door
een duidelijke oorzaak-gevolg relatie

Het onderwerp is omstreden

Er is al veel ophef geweest over het
onderwerp

Het onderwerp roept veel emoties op
bij de betrokken partijen
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Ik kan veel invloed uitoefenen op de
keuze van het onderwerp waarvoor
ik interactief beleid maak

Voor het onderwerp
specifieke kennis nodig

4.

is

veel

Voor de volgende stellingen is het van belang dat u aan hetzelfde proces denkt als in de
vorige vragen. Nu komen er enkele stellingen over de omstandigheden binnen het proces.

zeer mee oneens

zeer mee eens

De partijen zijn bekend met elkaar
en zijn al vaker betrokken geweest
bij interactieve beleidsprocessen

De media zijn zeer benieuwd naar
de uitkomsten van het interactieve
proces

De partijen die betrokken zijn bij
het interactieve beleidsproces zijn
omstreden

Ik vertrouw de partijen waarmee ik
samenwerk

De partijen binnen het interactieve
beleidsproces
hebben
andere
referentiekaders

De partijen strijden binnen het
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interactieve
elkaar

beleidsproces

met

Politici spelen een belangrijke rol
in het interactieve beleidsproces

Binnen
het
interactieve
beleidsproces zijn veel experts
betrokken

De procedures en afspraken binnen
het interactieve proces veranderen
niet

De organisaties en groepen hebben
onderling contact buiten het
interactieve beleidsproces

Er zijn veel maatschappelijke
partijen
actief
binnen
het
interactieve beleidsproces

De partijen binnen het interactieve
beleidsproces zijn deskundig

Ik krijg veel vrijheid om interactief
beleid te maken

Er is een hoge noodzaak voor het
formuleren van interactief beleid

De politiek is bereid om de
uitkomsten van het interactieve
proces serieus te nemen

De

betrokken

organisaties

en
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partijen bij het interactieve
beleidsproces luisteren naar mij

De groepen en partijen binnen het
interactieve beleidsproces willen
graag mee doen met de activiteiten

U bent al over de helft. De volgende vragen gaan over het instrument of de instrumenten
die u gebruikt in hetzelfde interactieve beleidsproces als in de voorgaande vraag. U moet
in deze vraag het instrument of de instrumenten indelen op de participatieladder
(hieronder
afgebeeld).
Als u 1 instrument gebruikt hoeft u alleen vraag 5 en 6 te beantwoorden. Indien u (meer)
dan 1 instrument gebruikt dan kunt u ook vraag 7 en 8 en zonodig vraag 9 en 10
beantwoorden. Een informatieavond en/of een referendum kunnen bijvoorbeeld
instrumenten
zijn.

De verschillende onderdelen op de participatieladder (Edelenbos en Monnikhof, 2001)

5.

Instrument 1) Wat voor een instrument gebruikt u voor het interactieve beleidsproces?
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6.

Op welke trede(n) van de participatieladder zou u het instrument dat u ingevuld heeft bij
vraag 5 indelen?

Coproduceren
Meebeslissen
Adviseren
Consulteren
Informeren

7.

Instrument 2) Wat voor een instrument gebruikt u voor het interactieve beleidsproces?

8.

Op welke trede(n) van de participatieladder zou u het instrument dat u ingevuld heeft bij
vraag 7 indelen?

Coproduceren
Meebeslissen
Adviseren
Consulteren
Informeren
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9.

Instrument 3) Wat voor een instrument gebruikt u voor het interactieve beleidsproces?

10.

Op welke trede(n) van de participatieladder zou u het instrument dat u ingevuld heeft bij
vraag 9 indelen?

Coproduceren
Meebeslissen
Adviseren
Consulteren
Informeren
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Bijlage 5.

Kwantitatieve analyse

Cronbach Alpha voor het onderwerp per setting.

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

Cases

N

%

56

98,2

Excluded

1

1,8

Total

57

100,0

Valid
a

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha

N of Items

,617

4

Item-Total Statistics
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Cronbach's
Scale

Mean

Item Deleted

Voor het onderwerp is al 9,73
vaker

interactief

gemaakt

if Scale Variance if Corrected

Item- Alpha

Item Deleted

Total Correlation Deleted

5,981

,475

,483

7,446

,479

,500

6,899

,388

,555

8,249

,271

,629

if

Item

beleid

binnen

mijn

gemeente
De valkuilen zijn bekend van 8,84
het onderwerp
Het onderwerp kenmerkt zich 9,21
door een duidelijke oorzaakgevolg relatie
Ik

kan

veel

invloed 9,07

uitoefenen op de keuze van
het onderwerp waarvoor ik
interactief beleid maak

Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary

Cases

N

%

56

98,2

Excluded

1

1,8

Total

57

100,0

Valid
a

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
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Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha

N of Items

,109

4

Item-Total Statistics

Cronbach's
Scale

Mean

Item Deleted

if Scale Variance if Corrected

Item- Alpha

Item Deleted

Total Correlation Deleted

5,355

-,029

,198

is 9,45

4,143

,163

-,111

De partijen zijn gelijkwaardig 9,36

5,906

-,121

,318

4,000

,223

-,211

Voor het onderwerp is een 9,25

if

Item

oplossing mogelijk waar elke
partij tevreden mee is
Het

onderwerp

a

controversieel

aan elkaar
Er is al veel ophef geweest 9,23

a

over het onderwerp
a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates reliability
model assumptions. You may want to check item codings.

Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary

N

%

100

Cases

Valid

57

100,0

Excluded

0

,0

Total

57

100,0

a

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha

N of Items

,677

4

Item-Total Statistics

Cronbach's
Scale

Mean

Item Deleted

if Scale Variance if Corrected

Item- Alpha

Item Deleted

Total Correlation Deleted

7,290

,369

,667

6,388

,551

,549

Het onderwerp is omstreden 11,19

6,944

,378

,666

Het onderwerp roept veel 10,40

6,388

,551

,549

Het onderwerp staat volop in 10,18

if

Item

de aandacht
Het onderwerp ligt politiek 10,07
gevoelig

emoties op bij de betrokken
partijen

Scale: ALL VARIABLES
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Case Processing Summary

Cases

N

%

55

96,5

Excluded

2

3,5

Total

57

100,0

Valid
a

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha

N of Items

,310

4

Item-Total Statistics

Cronbach's
Scale

Mean

Item Deleted

Het onderwerp is te zien als 9,98

if Scale Variance if Corrected

Item- Alpha

Item Deleted

Total Correlation Deleted

5,277

,042

,423

4,638

,252

,129

4,840

,316

,074

if

Item

een incidenteel onderwerp
Het onderwerp is plotseling 9,65
belangrijk geworden
Er zijn veel experts aanwezig 8,78
voor het onderwerp
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Item-Total Statistics

Cronbach's
Scale

Mean

Item Deleted

Het onderwerp is te zien als 9,98

if Scale Variance if Corrected

Item- Alpha

Item Deleted

Total Correlation Deleted

5,277

,042

,423

4,638

,252

,129

4,840

,316

,074

6,202

,073

,339

if

Item

een incidenteel onderwerp
Het onderwerp is plotseling 9,65
belangrijk geworden
Er zijn veel experts aanwezig 8,78
voor het onderwerp
Voor het onderwerp is veel 8,73
specifieke kennis nodig
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Factor analyse 3 componenten, alle variabelen aanwezig

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure ,557
of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square

278,853

Df

136
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KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure ,557
of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

Rotated Component Matrix

Approx. Chi-Square

278,853

Df

136

Sig.

,000

a

Component
1

Het onderwerp is fysiek, ik ,165

2

3

,107

,727

,673

,284

,576

-,229

-,432

,442

,539

-,146

kan het zien en aanraken.
Bijvoorbeeld

een

lantaarnpaal of speeltuin.
Voor het onderwerp is een -,183
oplossing mogelijk waar elke
partij tevreden mee is
Het onderwerp staat volop in ,299
de aandacht
Het onderwerp is te zien als ,035
een incidenteel onderwerp
Voor het onderwerp is al -,120
vaker

interactief

gemaakt

binnen

beleid
mijn

gemeente
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De valkuilen zijn bekend van ,166

,692

,084

is ,728

-,070

-,184

Het onderwerp is plotseling ,382

-,217

,128

,443

,328

,220

,006

,087

-,475

,441

-,085

Het onderwerp is omstreden ,787

-,058

-,052

Er is al veel ophef geweest ,757

,194

,355

,375

,270

,549

-,287

,332

-,448

het onderwerp
Het

onderwerp

controversieel

belangrijk geworden
Er zijn veel experts aanwezig -,094
voor het onderwerp
Het onderwerp ligt politiek ,730
gevoelig
De partijen zijn gelijkwaardig -,093
aan elkaar
Het onderwerp kenmerkt zich ,070
door een duidelijke oorzaakgevolg relatie

over het onderwerp
Het onderwerp roept veel ,626
emoties op bij de betrokken
partijen
Ik

kan

veel

invloed ,171

uitoefenen op de keuze van
het onderwerp waarvoor ik
interactief beleid maak
Voor het onderwerp is veel ,269
specifieke kennis nodig
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Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 8 iterations.

Component Matrix

a

Factor analyse twee componenten, te gebruiken variabelen

KMO and Bartlett’s Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure ,656
of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

Rotated Component Matrix

Approx. Chi-Square

151,389

Df

45

Sig.

,000

a

Component
1

Voor het onderwerp is een -,129

2

,692

oplossing mogelijk waar elke
partij tevreden mee is
Het onderwerp staat volop in ,274

,562

de aandacht
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Voor het onderwerp is al -,075
vaker

interactief

gemaakt

,580

beleid

binnen

mijn

gemeente
De valkuilen zijn bekend van ,186

,713

het onderwerp
Het

onderwerp

is ,711

-,073

controversieel
Het onderwerp ligt politiek ,729

,177

gevoelig
Het onderwerp is omstreden ,782

-,103

Er is al veel ophef geweest ,816

,170

over het onderwerp
Het onderwerp roept veel ,680

,327

emoties op bij de betrokken
partijen
Ik

kan

veel

invloed ,175

,603

uitoefenen op de keuze van
het onderwerp waarvoor ik
interactief beleid maak
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 3 iterations.
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Cronbach Alpha Omstandigheden per setting
Case Processing Summary

Cases

N

%

55

96,5

Excluded

2

3,5

Total

57

100,0

Valid
a

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha

N of Items

,505

3

Item-Total Statistics

Cronbach's
Scale

Mean

Item Deleted

De

partijen

interactieve

binnen

het 7,33

if Scale Variance if Corrected

Item- Alpha

Item Deleted

Total Correlation Deleted

2,187

,406

,271

2,230

,176

,694

if

Item

beleidsproces

zijn deskundig
De organisaties en groepen 7,25
hebben

onderling

buiten

het

contact

interactieve

beleidsproces
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Item-Total Statistics

Cronbach's
Scale

Mean

Item Deleted

De

partijen

interactieve

binnen

het 7,33

if Scale Variance if Corrected

Item- Alpha

Item Deleted

Total Correlation Deleted

2,187

,406

,271

2,230

,176

,694

2,261

,431

,249

if

Item

beleidsproces

zijn deskundig
De organisaties en groepen 7,25
hebben

onderling

buiten

het

contact

interactieve

beleidsproces
Binnen

het

beleidsproces

interactieve 7,13
zijn

veel

experts betrokken

RELIABILITY /VARIABLES=Ommaatschappelijkepartijen Omstrij

Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary

Cases

N

%

56

98,2

Excluded

1

1,8

Total

57

100,0

Valid
a

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
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Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha

N of Items

,362

3

Item-Total Statistics

Cronbach's
Scale

Mean

Item Deleted

Er zijn veel maatschappelijke 6,70
partijen

actief

binnen

if Scale Variance if Corrected

Item- Alpha

Item Deleted

Total Correlation Deleted

3,415

,047

,548

2,524

,210

,274

2,155

,404

-,159

if

Item

het

interactieve beleidsproces
De partijen strijden binnen 7,80
het

interactieve

beleidsproces met elkaar
De

partijen

interactieve

binnen

het 6,75

a

beleidsproces

hebben

andere

referentiekaders
a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates reliability
model assumptions. You may want to check item codings.

[DataSet1] C:\Users\Rene\Desktop\Semester 5.2\M - Thesis\SPSS analyse\respondenten volledig.sav

Scale: ALL VARIABLES
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Case Processing Summary

Cases

N

%

56

98,2

Excluded

1

1,8

Total

57

100,0

Valid
a

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha

N of Items

,180

3

Item-Total Statistics

Cronbach's
Scale

Mean

Item Deleted

De procedures en afspraken 6,96
binnen

het

if Scale Variance if Corrected

Item- Alpha

Item Deleted

Total Correlation Deleted

1,817

,260

-,358

3,268

-,015

,314

if

Item

a

interactieve

proces veranderen niet
Ik

vertrouw

de

partijen 5,93

waarmee ik samenwerk

112

De partijen zijn bekend met 6,86
elkaar

en

betrokken

zijn

al

2,234

,052

,252

vaker

geweest

bij

interactieve
beleidsprocessen
a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates reliability
model assumptions. You may want to check item codings.

Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary

Cases

N

%

57

100,0

Excluded

0

,0

Total

57

100,0

Valid
a

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha

N of Items

,117

3
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Item-Total Statistics

Cronbach's
Scale

Mean

Item Deleted

Politici

spelen

belangrijke

rol

een 5,56
in

if Scale Variance if Corrected

Item- Alpha

Item Deleted

Total Correlation Deleted

1,715

,044

,133

2,412

-,006

,217

1,915

,147

-,137

if

Item

het

interactieve beleidsproces
De partijen die betrokken zijn 7,26
bij

het

interactieve

beleidsproces zijn omstreden
De media zijn zeer benieuwd 5,63

a

naar de uitkomsten van het
interactieve proces
a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates reliability
model assumptions. You may want to check item codings.
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KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure ,616
of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square

146,200

df

66

Sig.

,000
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Rotated Component Matrix

a

Component
1

De partijen zijn bekend met ,522
elkaar

en

zijn

betrokken

al

2

3

,344

-,135

,599

-,105

-,045

-,675

,067

,697

,626

-,309

,281

-,665

,031

,047

vaker

geweest

bij

interactieve
beleidsprocessen
De media zijn zeer benieuwd ,294
naar de uitkomsten van het
interactieve proces
De partijen die betrokken zijn -,102
bij

het

interactieve

beleidsproces zijn omstreden
Ik

vertrouw

de

partijen -,362

waarmee ik samenwerk
De

partijen

interactieve

binnen

het -,343

beleidsproces

hebben

andere

referentiekaders
De partijen strijden binnen -,294
het

interactieve

beleidsproces met elkaar
Politici
belangrijke

spelen
rol

een ,536
in

het

interactieve beleidsproces
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Binnen

het

interactieve ,761

beleidsproces

zijn

,055

,163

,270

,521

,827

,239

,653

,277

,144

,156

veel

experts betrokken
De procedures en afspraken ,260
binnen

het

interactieve

proces veranderen niet
De organisaties en groepen ,091
hebben

onderling

buiten

het

contact

interactieve

beleidsproces
Er zijn veel maatschappelijke ,320
partijen

actief

binnen

het

interactieve beleidsproces
De

partijen

interactieve

binnen

het ,702

beleidsproces

zijn deskundig
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 6 iterations.

Instrumenten gecombineerd met politieke gevoeligheid

Correlations
Het
onderwerp
ligt

Het onderwerp ligt Pearson
politiek gevoelig

politiek

gevoelig

Coproduceren Meebeslissen Adviseren Consulteren Informeren

1

-,133

,037

,058

,108

,034

,323

,782

,668

,425

,803

Correlation
Sig. (2-tailed)
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Coproduceren

N

57

57

57

57

57

Pearson

-,133

1

-,099

-,302

,465

,023

,001

,132

*

57

-,443

**

-,202

Correlation

Meebeslissen

Sig. (2-tailed)

,323

N

57

57

57

57

57

57

Pearson

,037

-,099

1

-,049

-,233

-,106

Sig. (2-tailed)

,782

,465

,717

,081

,431

N

57

57

57

57

57

57

Pearson

,058

-,302

-,049

1

-,174

-,129

Sig. (2-tailed)

,668

,023

,717

,195

,340

N

57

57

57

57

57

57

Pearson

,108

-,443

-,233

-,174

1

,323

Sig. (2-tailed)

,425

,001

,081

,195

N

57

57

57

57

57

Pearson

,034

-,202

-,106

-,129

,323

Sig. (2-tailed)

,803

,132

,431

,340

,014

N

57

57

57

57

57

Correlation

Adviseren

*

Correlation

Consulteren

**

*

Correlation

Informeren

,014
57
*

1

Correlation

57

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Bijlage 6.

De interviewguide

Introductie
•
•
•

Doel en achtergrond van het interview. Bestaat uit twee delen.
Omgaan met de informatie. Keuze voor anonimiteit of vermelding van gemeente.
Toestemming vragen om gesprek op te nemen.

Vragen over onderwerpen, omstandigheden en instrumenten
Onderwerpen
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Kunt u wat meer vertellen over het project waar u interactief beleid voor maakt?
Waren van te voren de gevaren en valkuilen bekend voor dit project? Zo ja, hoe kwam je hier achter?
Hoe weet je of, en hoe controversieel het onderwerp is waar u interactief beleid voor maakt?
Welke partijen hadden een grote invloed op het proces en waarom?
Hoe gaan de partijen met elkaar om?
Hoe verhouden deze partijen zich tot elkaar?
Welke afspraken zijn er gemaakt met de partijen en zijn deze veranderd gedurende het proces?
Kunt u meer vertellen over de instrumenten die zijn ingezet in dit interactieve beleids proces?
Waarom zijn juist deze instrumenten gekozen en geen anderen?

Vragen over competenties
Verbindend
10) Verschillen de normen en waarden die gangbaar zijn binnen de gemeente van de normen en waarden
die gangbaar zijn van de partijen waarmee interactief beleid gemaakt wordt?
11) Hoe worden jullie kennis en ervaringen van en met interactief beleid geborgd in de organisatie?
12) In welke mate denkt u dat de partijen binnen en buiten de gemeente u vertrouwen?
Adaptief
13) Is uw status binnen en buiten de gemeente veranderd na het maken van interactief beleid?
14) In welke mate zijn er procesafspraken gemaakt?
15) Hoe koppelt u uw ervaringen buiten de gemeente met de leefwereld binnen de gemeente?
Interpretatief
16) In welke mate kunt u invloed uitoefenen op het interactieve beleidsproces?
17) Hoe hoog was de noodzaak om dit project te starten?
18) Was iedereen bereid om mee te werken aan dit project?
Afsluiting
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Bijlage 7.

De kwalitatieve analyse

De codeboom: onderwerpen, omstandigheden en instrumenten:

Codeboom: competenties
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