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Samenvattting  

 

In dit onderzoek heb ik mij verdiept in de vormgeving van interactieve beleidsvorming bij de 

ontwikkeling van Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) in gemeentes.  

De aanleiding voor dit onderzoek is dat er in 2011 in elke gemeente een CJG gerealiseerd 

moet worden. Sommige gemeentes doen dit door doelgroepen te betrekken in de ontwikkeling 

van een CJG. In dit onderzoek wordt daarom gekeken naar de (mate van) interactieve 

beleidsvorming van gemeentes in de ontwikkeling van een CJG. 

 

Met de eerste deelvraag is geschetst wat het CJG is en hoe deze tot stand is gekomen. Ook is 

de kritiek van enkele experts verwerkt. 

De tweede deelvraag onderzoekt de vormgeving van interactieve beleidsvorming in 

gemeentes door middel van interviews met beleidsmedewerkers van een vijftal gemeentes 

(Loenen, Abcoude, Maarssen, Breukelen, Ronde Venen) die in de ontwikkelfase van het CJG 

zaten. Aan de hand van de participatieladder van Edelenbos (2001) en de bestuursstijlen van 

Pröpper en Steenbeek (1999) is gekeken naar de mate van interactieve beleidsvorming in de 

gemeentes en naar de redenen waarom deze gemeentes doelgroepen wilden betrekken in de 

ontwikkeling van het CJG.  

Met de derde deelvraag is gekeken naar de succes en faalfactoren van interactieve 

beleidsvorming (Pröpper en Steenbeek, 1999) in de context van de ontwikkeling van een CJG. 

Hiervoor zijn beleidsmedewerkers van drie gemeentes geïnterviewd (Veenendaal, Zeist, 

Houten) die de ontwikkelfase van het CJG al hadden afgerond én de doelgroepen (ouders en 

jongeren) van het CJG hadden betrokken in de ontwikkeling van het CJG.  

In de vierde deelvraag wordt ingegaan op de behoeftes van doelgroepen van het CJG met 

betrekking tot het CJG. Hierbij zijn verschillende methoden ingezet om een beeld te krijgen 

van de behoeftes van de doelgroepen ten aanzien van het CJG. 

Het interessante aan dit onderzoek is dat een aantal succes en faalfactoren van interactieve 

beleidsvorming bekeken zijn in de praktijk van de beleidsvorming. Tegelijkertijd worden ook 

de afwegingen en beslissingen van beleidsmedewerkers weergegeven, wat het proces van 

interactieve beleidsvorming meer inzichtelijk maakt. 

 

Interessante resultaten van het onderzoek zijn dat de gemeentes over het algemeen een 

gematigde interactieve bestuursstijl hanteerden. De geconstateerde bestuursstijlen in 
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gemeentes bevonden zich voor het merendeel op participerend niveau, wat de eerste 

bestuursstijl is die als interactief kan worden aangemerkt. 

Ook de rol van de participanten bevindt zich op de laatste trede van de participatieladder waar 

er nog van interactieve beleidsvorming gesproken kan worden.  

 

Meerdere punten zijn van belang bij de succes en faalfactoren van interactieve 

beleidsvorming in de context van het CJG. In hoofdlijnen weergegeven zijn dit: de erkenning 

van afhankelijkheid van de gemeente en de doelgroepen naar elkaar en heldere communicatie. 

Dit zijn de overstijgende factoren waar veel succes en faalfactoren mee samenhangen.  

 

Uit de behoeftepeiling bleek dat jongeren vooral gebaat zijn bij internet of telefonisch contact 

wanneer ze informatie willen hebben over opvoeden of opgroeien. Wanneer jongeren hulp 

wensen prefereren ze face-to-face contact met hulpverleners. Ouders denken gebaat te zijn 

met de komst van een CJG. Vragen die ouders hebben bij de opvoeding centreren zich rond 

de rol van ouder ten opzichte van het kind en het stellen van grenzen.  

 

Op basis van dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat de onderzochte gemeentes op 

gematigde, interactieve wijze beleid vormen in de ontwikkeling van CJG’s. De voornaamste 

redenen zijn dat gemeentes doelgroepen wel graag willen betrekken, maar tegelijkertijd 

rekening moeten houden met meerdere partijen en randvoorwaarden.  

Uit de behoeftes van de doelgroepen blijkt dat er zowel behoefte aan een digitaal als een 

fysiek CJG is en zowel jongeren als ouders het liefst persoonlijk geholpen willen worden door 

een deskundige. 
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1. Inleiding 

Mijn afstudeeronderzoek over interactieve beleidsvorming speelt zich af in een relatieve 

nieuwe omgeving van het jeugdbeleid, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Een CJG is 

een laagdrempelig inlooppunt voor vragen en problemen rondom opgroeien en opvoeden. In 

elke gemeente dient een CJG aanwezig te zijn voor 2011.  

Vanuit het CJG moeten drie verschillende doelgroepen bediend worden:  

1. kinderen en jongeren tot 23 jaar 

2. ouders met kinderen tot 23 jaar 

3. professionals1  

 

Van deze doelgroepen staan de eerste twee genoemde centraal in dit onderzoek: 

kinderen/jongeren en ouders met kinderen. De professionals worden verder buiten 

beschouwing gelaten.2  

 

Om de positie van het CJG en interactieve beleidsvorming binnen dit onderzoek weer te 

geven, is het behulpzaam om het beeld van een theaterpodium te gebruiken. Wanneer dit 

onderzoek een podium is, dan is interactieve beleidsvorming het ‘drama of verhaal’ dat zich 

op het podium afspeelt. Het CJG is het decor waarin het stuk zich afspeelt en de lokale 

gemeentes en burgers, doelgroepen van het CJG, zijn de acteurs in dit verhaal. 

De gemeentes zijn tegelijkertijd ook het publiek van het onderzoek. De analyse heeft voor hen 

betekenis in de zin dat er informatie naar de gemeentes gaat over de behoeften van de 

doelgroepen en er typeringen worden gegeven van interactieve beleidsvorming in de praktijk 

van de gemeente en succes en faalfactoren daarbij. 

Er zijn dus eigenlijk drie akten in dit verhaal terug te vinden. Het eerste gaat over interactieve 

beleidsvorming bij de ontwikkeling van een CJG door de gemeentes. Het tweede over de 

evaluatie van succes en faalfactoren van interactieve beleidsvorming in gemeentes en het 

derde over de behoeften van doelgroepen van het CJG. 

In dit onderzoek zal vanuit beleidsperspectief worden gekeken naar de ontwikkeling van het 

CJG in gemeentes in de provincie Utrecht. De bril van interactieve beleidsvorming zal 

worden gebruikt om te kijken naar het betrekken van doelgroepen bij de ontwikkeling van 

                                                
1 Hiermee worden mensen bedoeld die beroepsmatig in aanraking komen met kinderen en jongeren tot 23 jaar. 
Bijvoorbeeld leerkrachten, huisartsen, jongerenwerkers. 
2 Mijn onderzoek is een stage bij Stade Advies te Utrecht. Tijdens deze stage is het mijn verantwoordelijkheid 
om de behoeftepeiling onder ouders en jongeren vorm te geven. Een meer ervaren adviseur hield zich bezig met 
de professionals. 
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CJG’s in de geselecteerde gemeentes (Loenen, Breukelen, Abcoude, Maarssen en Ronde 

Venen). Daarbij wordt gebruik gemaakt van verschillende theorie en analytische 

instrumenten. De ontstaansgeschiedenis van interactieve beleidsvorming zal worden belicht 

door een artikel van Duyvendak en Krouwel (2001) en de afbakening van interactieve 

beleidsvorming is door van de Peppel (2001) kernachtig weergegeven. De succes en 

faalfactoren van Pröpper en Steenbeek (1999) laten op basis van zes kernvoorwaarden zien 

wat succes en faalfactoren kunnen zijn bij interactieve beleidsvorming. Met een ander 

instrument, de bestuursstijlen van Pröpper en Steenbeek (1999) kunnen de bestuursstijlen van 

de onderzochte gemeentes geduid worden. Als laatste instrument wordt de participatieladder 

van Edelenbos (2001) gebruikt. Op basis daarvan kan worden gekeken naar de rol van de 

participanten in interactieve beleidsvorming.  

De theorie en instrumenten rondom interactieve beleidsvorming wordt toegepast in de analyse 

van interviews met beleidsmedewerkers van verschillende gemeentes die een CJG gaan 

starten of pas hebben gestart. Beleidsmedewerkers die verantwoordelijk zijn voor het CJG in 

hun gemeente vertolken in dit onderzoek de rol van de gemeente.  

Zowel de rol van de gemeentes als de rol van de hierboven beschreven doelgroepen en hun 

behoeftes ten aanzien van een CJG zullen worden belicht. Wat betreft behoeftes van de 

doelgroepen kan gedacht worden aan voorkeuren die men heeft voor een locatie van het CJG 

of voorkeuren om op een bepaalde wijze geholpen te worden bij het CJG. Deze behoeftes 

zullen in verschillende gemeentes door interviews, focusgroepen en vragenlijsten worden 

achterhaald. Een weergave van deze behoeftes is terug te vinden in hoofdstuk 6.  

Wanneer er in dit onderzoek over de ontwikkeling van het CJG wordt gesproken, dan gaat het 

over de 2e van de 4 fases die onderscheiden kunnen worden voorafgaand aan de opening van 

een CJG: de 1e fase (initiatieffase) , de 2e fase (ontwikkelfase), de 3e fase (startfase) en de 4e 

fase (evaluatiefase).  

Daarbij moet worden vermeld dat het CJG niet uitontwikkeld is bij de start van een CJG. Het 

CJG, zoals het in elke gemeente gerealiseerd moet zijn in 2011, is opgebouwd volgens een 

basismodel, wat in 2006 als een groeimodel werd getypeerd door staatssecretaris Ross-van 

Dorp.3 

Men zal zich afvragen hoe het CJG als decor kan dienen voor interactieve beleidsvorming, 

terwijl de plannen om in 2011 in elke gemeente een CJG te realiseren al beklonken zijn. Een 

van de kenmerken van interactieve beleidsvorming is toch dat participanten in een zo vroeg 

                                                
3 Kamerstuk, 23 oktober 2006. Centrum voor Jeugd en Gezin. 
http://www.minvws.nl/kamerstukken/djb/2006/centrum-voor-jeugd-en-gezin.asp   
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mogelijk stadium mogen meedenken en beslissen? In dit geval lijkt er niet echt een 

mogelijkheid om burgers vanaf het begin te laten meedenken en beslissen.  

Pröpper en Steenbeek (1999) geven echter aan dat er ook per deelgebied gekeken kan worden 

naar interactieve beleidsvorming. Zij verwoorden dit zo: 

“Strikt genomen zou aangevoerd kunnen worden dat als het bestuur het beleid al heeft 

vastgesteld, er geen interactieve beleidsvorming meer mogelijk is: er is immers geen openheid 

meer en participanten zijn niet vanaf het begin betrokken. Een genuanceerder opstelling is 

echter denkbaar. In principe bestaat er bij ieder deelproces van het beleid een zekere 

keuzevrijheid en dus een zekere openheid. Ook is het zo dat bij ieder deelproces opnieuw de 

mogelijkheid bestaat participanten in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken.”(p.93) 

Vanuit dit laatste perspectief willen we kijken naar de praktijk van interactieve 

beleidsvorming bij de ontwikkeling van CJG’s in de gemeentes. 

 

1.1 Probleemschets 

In verschillende gemeentes zijn CJG’s gestart of worden voorbereidingen getroffen om een 

CJG te starten. In beide gevallen krijgen gemeentes te maken met de vraag hoe het CJG op 

een laagdrempelige manier ingericht kan worden voor de doelgroep(en). De gemeentes willen 

de doelgroepen graag betrekken bij de ontwikkeling van het CJG op zowel praktisch als 

inhoudelijk vlak. Zoals eerder aangegeven willen de gemeentes graag zicht op de praktische 

behoeftes van de doelgroepen, bijvoorbeeld openingstijden, als ook op de inhoudelijke 

behoeftes, bijvoorbeeld ‘met welke vragen zou je terecht willen kunnen bij het CJG?’. Ook de 

landelijke overheid beveelt aan om doelgroepen te betrekken in de ontwikkeling van een 

laagdrempelig CJG.  

 

Daarmee staan de gemeentes voor een uitdaging. Want, hoe gaan zij een CJG ontwikkelen dat 

laagdrempelig is voor de doelgroep? Sommige gemeentes besluiten in overeenstemming met 

de verlangens van de landelijke overheid dat het van belang is om de doelgroepen van het 

CJG te betrekken in de ontwikkeling van het CJG. Vervolgens is echter de vraag: ‘Hoe 

kunnen doelgroepen betrokken worden bij de ontwikkeling van een CJG?’ en ‘Wat zijn 

behoeftes van de doelgroepen ten aanzien van het CJG?’ en ‘Wat doen we als gemeente 

vervolgens met de kennis van die behoeftes in de ontwikkeling van een CJG?’ 

Een probleem is dat gemeentes over het algemeen wel de wens hebben om samen met de 

doelgroepen beleid te ontwikkelen, maar de realiteit lastig en weerbarstig blijkt wanneer er 
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een poging wordt gedaan om burgers te betrekken bij beleid. Burgers hebben soms simpelweg 

geen interesse om deel te nemen aan beleidsvorming of de gemeente heeft een negatief imago 

bij burgers en opeens lijken de beloftes van interactieve beleidsvorming in de lucht 

verdwenen te zijn.  

Een ander probleem is dat gemeentes weinig weet hebben van wat er leeft onder burgers ten 

aanzien van het onderwerp CJG. Voor de gemeentes is het de vraag wat burgers al weten van 

een CJG, wat ze verwachten van een CJG en of ze het idee hebben geholpen te zijn (en op 

welke wijze) met een CJG in de gemeente. 

 

De doelstelling van het onderzoek is daarom tweeledig. Ten eerste probeert het onderzoek 

inzicht te geven in hoe interactieve beleidsvorming er in de gemeente uitziet ten tijde van de 

ontwikkeling van CJG’s. Ten tweede probeert het onderzoek in kaart te brengen wat de 

behoeftes van de doelgroepen van het CJG zijn ten aanzien van het CJG.4 Daarbij dient het 

CJG als voorbeeld van beleidsvorming. 

 

De vraagstelling die hieruit volgt is:   

 

Om deze hoofdvraag te beantwoorden, worden de volgende deelvragen gesteld: 

 

Deelvragen 

 

1. Wat is het Centrum voor Jeugd en Gezin? 

2. Waarom en hoe is betrokkenheid van de doelgroepen gewenst door de gemeentes? 

3. Op welke wijze wordt interactieve beleidsvorming vormgegeven tijdens de 

ontwikkeling van het CJG in gemeentes? Wat zijn hierbij succes en faalfactoren? 

4. Welke behoeftes hebben de verschillende doelgroepen ten aanzien van een CJG?  

 

                                                
4 De behoeftepeiling maakt onderdeel uit van mijn stage bij Stade Advies 

Hoe gaan gemeentes om met het betrekken van de doelgroepen bij de ontwikkeling van een 

CJG en wat zijn de behoeftes van de doelgroepen ten aanzien van het CJG? 
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1.2 Toelichting deelvragen 

Deelvraag 1 geeft meer begrip over het ontstaan van het CJG en wat het CJG is. Hierbij wordt 

ingegaan op politieke besluitvorming rondom CJG, de rol van het CJG in het jeugdbeleid, en 

op de mening van experts in op het gebied van het jeugdbeleid. Door deze deelvraag te 

beantwoorden kan de lezer beter plaatsen wat de context van het onderzoek is. Daarom is het 

van belang deze vraag als eerste deelvraag te behandelen. Dit zal worden gedaan in hoofdstuk 

3. 

 

Met deelvraag 2 wordt voor het eerst in het onderzoek gekeken naar de gemeente en haar kijk 

op interactieve beleidsvorming in geval van het CJG. Aan de hand van interviews met 

beleidsmedewerkers in vijf gemeentes wordt geanalyseerd of en op welk niveau de gemeentes 

interactieve beleidsvorming wensen te hanteren in de ontwikkeling van het CJG. Ook worden 

de motieven van gemeentes om interactieve beleidsvorming te hanteren nader bekeken. 

 

In deelvraag 3 komen andere gemeentes aan het woord. Gemeentes die al langer onderweg 

zijn in de ontwikkeling van een CJG én daarbij ook doelgroepen hebben betrokken middels 

een behoeftepeiling. Aan de hand van interviews met beleidsmedewerkers wordt er 

teruggekeken naar mogelijke succes- en faalfactoren in het hanteren van interactief beleid in 

de ontwikkeling van het CJG. 

 

In de laatste deelvraag wordt ingegaan op de behoeftes van de gebruikers van het CJG. Deze 

behoeftepeiling is een concrete uitvoering van interactieve beleidsvorming en daarom 

interessant in dit onderzoek. Tegelijkertijd wordt inzichtelijk welke behoeftes de doelgroepen 

hebben ten aanzien van het CJG, wat voor de gemeentes te gebruiken is in de verdere 

beleidsvorming en uitvoering.  

 

1.3 Maatschappelijk en wetenschappelijk belang 

Dit onderzoek is van maatschappelijk belang omdat elke gemeente in Nederland te maken 

krijgt met de opdracht om een CJG te verzorgen. Ten eerste kan dit onderzoek een bijdrage 

leveren aan gemeentes in Nederland omdat het weergeeft hoe gemeentes omgaan of om zijn 

gegaan met het voeren van interactief beleid bij de ontwikkeling van het CJG. Een bijdrage 

kan bijvoorbeeld gevonden worden in de succes en faalfactoren van interactieve 

beleidsvorming die worden benoemd in dit onderzoek.  
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Ten tweede is het gebruik van interactieve beleidsvorming voor gemeentes niet beperkt tot de 

ontwikkeling van het CJG. Bij veel gemeentes is het tegenwoordig vanzelfsprekend dat de 

burger betrokken wordt bij de beleidsvorming. Dit onderzoek is dan ook te gebruiken om 

inzichten op te doen over interactieve beleidsvorming in een andere context dan het CJG in de 

gemeente. 

Wetenschappelijk is het onderzoek van belang omdat analytische instrumenten van 

interactieve beleidsvorming zoals de participatieladder (Edelenbos, 2001), de bestuursstijlen 

en succes en faalfactoren (Pröpper en Steenbeek, 1999) in de praktijk worden toegepast. Door 

het toepassen van deze instrumenten kan er een analyse van de beleidsvorming gemaakt 

worden en kan er iets gezegd worden over de bruikbaarheid, beperkingen en mogelijkheden 

van de instrumenten. Daarnaast is het wetenschappelijk interessant aan dit onderzoek dat er 

verschillende onderzoeksmethoden in praktijk worden gebracht, zoals focusgroepen, 

interviews en vragenlijsten.  

 

1.4      Methoden en opbouw scriptie 

1.4.1 Methoden 

Algemeen 

In verschillende hoofdstukken zijn verschillende methodes gebruikt om antwoord te krijgen 

op de gestelde deelvragen. Daarom zal aan de hand van de hoofdstukken worden beschreven 

welke methodes waarom zijn gehanteerd.  

 

Bronnenonderzoek 

In hoofdstuk 3 heb ik aan de hand van verschillende bronnen zoals rapporten, nota’s, 

beleidsdocumenten, krantenartikelen en kamerbrieven onderzoek gedaan naar het CJG en de 

mening van experts daarover. Bronnenonderzoek leende zich hier het best voor omdat er zo 

op snelle wijze veel informatie verzameld kon worden.  

 

Semi-gestructureerd interview 

In hoofdstuk 4 zijn beleidsmedewerkers van vijf gemeentes geïnterviewd. Dit waren de 

zogeheten semi-gestructureerde interviews. Bij deze wijze van interviewen heeft de 

onderzoeker een lijst met vragen over specifieke (deel)onderwerpen. De geïnterviewde wordt 

de vrijheid geven om te reageren zoals hij of zij wil. Een kenmerk van een semi-
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gestructureerd interview is dat vragen niet per sé in dezelfde volgorde worden gesteld als 

weergegeven op de vragenlijst van de onderzoeker en tevens dat de onderzoeker de vrijheid 

heeft om door te vragen op antwoorden van de geïnterviewde (Bryman, 2004:321). Voor deze 

methode is gekozen omdat de gemeentes van elkaar verschillen in hun aanpak van interactief 

beleid. Een vastomlijnde vragenlijst zou deze variëteit minder recht doen dan een semi-

gestructureerd interview, waarbij doorgevraagd kan worden op antwoorden van 

beleidsmedewerkers en zo meer specifieke informatie verzameld kan worden. 

 

In hoofdstuk zes wordt de deelvraag: ‘welke behoeftes hebben de verschillende doelgroepen 

ten aanzien van een CJG?’ beantwoord. Er zijn hiervoor drie methodes gebruikt 

(focusgroepen, interviews en vragenlijsten), wat de betrouwbaarheid van de gegevens ten 

goede komt.5 Wanneer op verschillende wijze gegevens worden verkregen, en niet alleen 

kwantitatieve maar ook kwalitatieve methoden van onderzoek worden toegepast, is er minder 

kans op een ‘bias’ van respondenten of onderzoeker.  

De genoemde methodes zullen hieronder verder worden uitgelicht.  

 

Focusgroepen 

Een focusgroep is een vorm van een groepsinterview, waar:  

• verschillende participanten aanwezig zijn naast de gespreksleider 

• een nadruk op een specifiek onderwerp is 

• in interactie gezamenlijk betekenis wordt gegeven aan het onderwerp 

Een focusgroep verschilt van een focusinterview en een groepsinterview in dat er bij de 

focusgroep methode ruimte voor interactie is (in tegenstelling tot het focusinterview) en er 

gefocust wordt op één onderwerp (in tegenstelling tot het groepsinterview). (Bryman, 

2004:346) 

In dit onderzoek is onder andere voor de focusgroep methode gekozen, omdat er één 

onderwerp centraal stond, namelijk behoeftes van de doelgroepen van het CJG ten aanzien 

van het CJG. Ten tweede stond niet de individuele behoefte van een jongere of ouder centraal, 

maar de behoefte van bijvoorbeeld jongeren tot 23 jaar of ouders met kinderen tussen de 12 

en 23. 

                                                
5 In eerste instantie was het idee om ook aandacht te besteden aan de wijze waarop methodisch omgegaan kan 
worden met interactieve beleidsvorming. Het bleek echter lastiger dan gedacht om genoeg diverse methodes te 
gebruiken in gemeentes, door gebrek aan tijd of gebrek aan mogelijkheden in de gemeentes. Wel is in hoofdstuk 
zes een paragraaf te vinden met een analyse over de gebruikte methoden en hoe deze zich verhouden tot 
interactieve beleidsvorming. 
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Er zijn meerdere nadelen te noemen van deze methode. De twee voornaamste zijn dat de 

gespreksleider minder controle over het gesprek heeft in vergelijking tot een individueel 

interview. Een tweede nadeel is dat focusgroepen moeilijk te organiseren zijn. Meerdere 

mensen moeten op een aangegeven tijdstip en locatie present zijn om over een onderwerp te 

spreken. Een gevolg is dat er meestal een aantal mensen niet komt opdagen die van te voren 

wel hadden toegezegd te zullen komen.  

Er zijn ook meerdere voordelen van deze methode. Een daarvan is dat mensen op een relatief 

ongestructureerde manier geïnterviewd kunnen worden, doordat er geen vast stramien is voor 

het gesprek. Zo biedt de focusgroep methode meer ruimte aan deelnemers om over bijzaken te 

praten die wat hen betreft belangrijk zijn aangaande het hoofdonderwerp (in dit geval, het 

CJG). Dit was een belangrijke reden om in dit onderzoek voor een focusgroep methode te 

kiezen. Ten tweede biedt de focusgroep meer ruimte aan de deelnemers om elkaar of de 

gespreksleider te bevragen of tegen te spreken. Dit kan leiden tot meer verdiepende en meer 

realistische antwoorden, omdat mensen beter moeten nadenken, dan bijvoorbeeld bij een 

enquête, over waarom ze iets vinden. 

De focusgroep methode is gehanteerd in de gemeente Loenen in gesprek met drie ouders met 

kinderen tussen de 8 en 23. Hoewel dit een klein aantal personen is voor een focusgroep, 

waren de resultaten van deze discussie toch van voldoende kwaliteit om meegenomen worden 

in dit onderzoek. In Loenen zijn in de focusgroep door de gespreksleider (de onderzoeker, 

red.) vragen gesteld aan de ouders, waarna zij gezamenlijk een antwoord formuleerden op de 

vraag. 

Daarnaast is de focusgroep methode gehanteerd in Ronde Venen in gesprek met 10 jongeren 

tussen de 12 en 23. Hier is aan de hand van een aantal stellingen het gesprek aangegaan met 

de jongeren. De stelling werd voorgelezen door de gespreksleider, vervolgens reageerden de 

jongeren gezamenlijk op de stelling. Stellingen zijn prikkelender van aard dan vragen. Hier is 

voor gekozen met het oog op de jongere doelgroep. 

 

Interviews 

Er zijn verschillende soorten interviews te onderscheiden in deze methodiek. Enkele 

voorbeelden zijn gestructureerd-, semi-gestructureerd-, groeps- of gefocust interview. In 

hoofdstuk zes van dit onderzoek is echter gebruik gemaakt van een nog andere variant van 

interviewen, namelijk: het ongestructureerde interview. In dit soort interviews heeft de 

interviewer een topiclijst met onderwerpen waar hij of zij vragen over wil stellen. De stijl van 



 15 

vragen is meestal informeel. Daarnaast is de volgorde en wijze van vragen ligt niet vast en zal 

dus verschillen per interview (Bryman, 2004:113) 

Er is gekozen voor dit type interview omdat er in dit onderzoek geïnterviewd is op een 

winkelcentrum te Loenen. In die context past een ongestructureerd interview beter dan een 

gestructureerd interview door de informele toon en meer flexibele wijze van interviewen.  

Een nadeel is dat een andere volgorde van vragen ook de antwoorden van de geïnterviewde 

ongemerkt kunnen beïnvloeden. Een ander nadeel kan zijn dat de interviewer zich teveel laat 

leiden door de antwoorden van de geïnterviewde en daardoor niet aan vragen toekomt die hij 

of zij wel had willen stellen. 

In totaal zijn er drie interviews afgenomen met ouders van kinderen in een leeftijd tussen de 

7-18. De geïnterviewden is eerst een korte uitleg over het CJG gegeven door de interviewer. 

Vervolgens zijn er vragen gesteld over de behoeftes van de geïnterviewde ten aanzien van het 

CJG. 

 

Vragenlijsten 

Voor het grootste gedeelte van dit onderzoek is gebruik gemaakt van vragenlijsten. Bryman 

(2004) noemt de methode de ‘self-completion questionnaire’ of de ‘self-administered 

questionnaire’. Beide duiden erop dat de vragenlijsten door de respondenten zelf worden 

ingevuld. Er is voor deze methode gekozen, omdat op deze manier op snelle en efficiënte 

wijze gegevens verzameld kunnen worden van grote groepen. Tegelijkertijd is het ook voor 

de respondenten een gemakkelijke methode omdat ze de vragenlijst op hun eigen tijd kunnen 

invullen. 

In dit onderzoek is ervoor gekozen om de vragenlijsten persoonlijk uit te delen aan de 

respondenten en vooraf kort uit te leggen waar de vragenlijst over gaat en waarom deze van 

belang is. Nadat de respondenten de vragenlijsten ingevuld hadden, zijn deze door een 

contactpersoon verzameld en opgestuurd via de post. De vragenlijsten zijn gebruikt in 

Abcoude en in Ronde Venen. In Ronde Venen zijn deze vragenlijsten door 10 jongeren van 

een Jongeren Adviescommissie tussen de 12-23 ingevuld en in Abcoude door 113 kinderen in 

groep 8 van verschillende basisscholen. 

 

Selectie data 

De gemeentes die in dit onderzoek zijn onderzocht zijn met een reden onderzocht. Ten eerste 

was het wenselijk om gemeentes te vinden die zich in dezelfde fase (ontwikkelfase) bevonden 

van het CJG, zodat de gemeentes op het zelfde moment in de beleidsvorming bevraagd 
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konden worden. Ten tweede was Stade Advies al in contact met deze gemeentes, wat ervoor 

zorgde dat er gemakkelijk contact gelegd kon worden. 

De gemeentes die onderzocht werden in dit onderzoek zijn over het algemeen genomen kleine 

gemeentes in de provincie Utrecht, bestaande uit meerdere kernen. De resultaten van dit 

onderzoek zullen dan ook voornamelijk relevant zijn voor soortgelijke, kleine gemeentes.6 

Er is in dit onderzoek voor gekozen om zowel de behoeftes van de doelgroep ouders als de 

doelgroep jongeren te peilen. In Abcoude zijn voornamelijk de behoeftes van jongeren onder 

de 12 gepeild, in Ronde Venen jongeren van boven de 12 jaar en in Loenen ouders van 

kinderen in de leeftijdscategorie 0-23.7  

 

1.4.2 Opbouw scriptie 

In hoofdstuk 2 zal het theoretisch kader aan bod komen. Hiervoor heb ik gebruik gemaakt 

van verschillende bronnen. Aan de hand van Duyvendak en Krouwel (2001) zal eerst worden 

stilgestaan bij de ontstaansgeschiedenis van interactieve beleidsvorming, om te begrijpen in 

welke context ze tot stand gekomen is. 

Vervolgens zal aan de hand van verschillende definities en instrumenten beschreven worden 

wat interactieve beleidsvorming inhoudt en hoe het in dit onderzoek gehanteerd zal worden. 

Hiervoor worden enkele bronnen gebruikt. Ten eerste, van de Peppel (2001) aan de hand 

waarvan de onderscheidende kenmerken van interactieve beleidsvorming worden 

weergegeven. Ten tweede, Edelenbos (2001) die een participatieladder ontwikkeld heeft die 

bruikbaar is voor dit onderzoek. Tot slot wordt met verwijzing naar Pröpper en Steenbeek 

(1999) het grootste gedeelte van de theorie beschreven: het evaluatiekader van interactieve 

beleidsvorming, verschillende bestuursstijlen en de randvoorwaarden voor interactieve 

beleidsvorming die als richtlijn voor de succes- en faalfactoren worden genomen. 

 

Het CJG is niet uit het niets ontstaan, maar is een voorlopig antwoord op enkele misstanden 

vanuit de jeugdzorg. Daarom zal in hoofdstuk 3 wat dieper ingegaan worden op wat het CJG 

is aan de hand van beleidsnota’s, kamerbrieven, een lezing van Jo Hermanns (2009) en andere 

                                                
6 In grotere steden zal waarschijnlijk ook een andere vorm van interactieve beleidsvorming worden gevraagd. Er 
zal bijvoorbeeld in het bereiken van groepen met verschillende achtergronden, culturen en talen rekening 
gehouden moeten worden.  
7 In meerdere onderzoeken naar doelgroepen van het CJG worden de doelgroepen onderzocht in de 
leeftijdscategorieen 0-12 en 12-23. Er is in dit onderzoek geprobeerd om ook de doelgroep ouders onder te 
verdelen in ouders met kinderen tot 12 jaar en ouders met kinderen van 12 tot 23. Het bleek voor enkele 
gemeentes echter moeilijker dan verwacht om met ouders in contact te komen voor een behoeftepeiling.  
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documenten. Daarnaast zal kort worden stilgestaan bij het ontstaan van het CJG vanuit het 

jeugdbeleid en zullen op basis van verschillende krantenberichten ook kritieken worden 

weergegeven van enkele experts betreffende het jeugdbeleid. 

 

In hoofdstuk 4 wordt beschreven hoe en waarom gemeentes omgaan met het betrekken van 

deze doelgroepen. Dit is gebaseerd op interviews met beleidsmedewerkers van de 

verschillende betrokken gemeentes.  

 

Hoofdstuk 5 gaat in op mogelijke succes- en faalfactoren die door gemeentes benoemd 

kunnen worden ten aanzien van interactieve beleidsvorming. Dit zijn gemeentes die verder 

zijn in de ontwikkeling van een CJG en ook doelgroepen hebben betrokken bij de 

ontwikkeling van het CJG. Deze gegevens zijn wederom gebaseerd op interviews met 

beleidsmedewerkers van gemeentes. 

 

De behoeftepeiling is weergegeven in hoofdstuk 6. Deze behoeftepeiling is gebaseerd op 

focusgroepen met jongeren in de leeftijdscategorie 13-23 en ouders met kinderen jonger dan 

23 jaar. Ook zijn er interviews afgenomen met ouders van kinderen jonger dan 23, 

vragenlijsten onder leerlingen uit groep 8 van de basisschool en jongeren in de leeftijd van 13-

23. Deze werden ingezet om informatie te vergaren over de behoeften van ouders en jongeren 

ten aanzien van het CJG. 

 

Afsluitend is in hoofdstuk 7 de conclusie te lezen die getrokken kan worden op basis van de 

uitwerking van de verschillende deelvragen. 
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2. Interactieve beleidsvorming in de spotlights 

 

In dit hoofdstuk zal ik de belangrijkste begrippen van dit onderzoek uitlichten en positioneren 

in de beschreven literatuur. Daarnaast zal ik verantwoorden welke definities en analytische 

instrumenten gehanteerd zullen worden in dit onderzoek. 

Dit hoofdstuk dient ter ondersteuning bij het betekenis geven aan de data die verkregen wordt 

in dit onderzoek, via interviews en focusgroepen. De analytische instrumenten van 

interactieve beleidsvorming zullen gebruikt worden in de analyse van interviews met 

beleidsmedewerkers. De theorie rondom interactieve beleidsvorming zal met name gebruikt 

worden in de analyse van de interviews met beleidsmedewerkers van de verschillende 

gemeentes die een CJG gaan starten of pas hebben gestart. Dit komt naar voren in hoofdstuk 4 

en 5.8 

2.1 Interactieve beleidsvorming 

2.1.1 Relevantie 

De kloof tussen wat beleidsmakers veronderstellen en wat burgers werkelijk beweegt, wordt 

beschouwd als een van de belangrijke oorzaken van het mogelijke falen van beleid. Daarom is 

het van belang rekening te houden met de mening van de burger in het initiëren en uitvoeren 

van overheidsbeleid. Dat is echter niet de enige reden voor interactieve beleidsvorming.  

 

Het idee dat beleid tot stand komt in interactie tussen deelnemende partijen heeft de laatste 

tijd aan terrein gewonnen. In dat gegeven ligt de basis van interactieve beleidsvorming, aldus 

van Woerkum (2000): ‘De basis van interactieve beleidsvorming ligt in de erkenning van 

wederzijdse afhankelijkheden’. De overheid kan niet meer eenzijdig tot een geaccepteerd 

beleid komen en heeft andere partijen, in dit geval burgers, nodig om beleid te ontwikkelen en 

uit te voeren. Vanuit het concept van interactieve beleidsvorming wordt in dit onderzoek de 

focus gelegd op hoe de doelgroepen van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) betrokken 

kunnen worden in de totstandkoming van een CJG. 

                                                
8 In hoofdstuk zes worden de behoeften van doelgroepen weergegeven. Er is voor gekozen om hier niet verder 
op in te gaan in hoofdstuk 2 omdat de focus van dit onderzoek interactieve beleidsvorming is en niet de 
behoeften van de doelgroepen. Dit blijkt ook uit de behandeling van hoofdstuk 6. 
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2.1.2 Ontstaansgeschiedenis van interactieve beleidsvorming 

In deze paragraaf zal ik kijken naar het ontstaan van interactieve beleidsvorming. Dit zal ik 

doen op basis van verschillende auteurs. Eén daarvan is Duyvendak en Krouwel (2001). Zij 

nemen een kritisch standpunt in ten opzichte van interactieve beleidsvorming. Daarnaast is 

hun artikel een bruikbare bron, omdat de geschiedenis en aanleiding van interactieve 

beleidsvorming worden beschreven. Edelenbos en Monnikhof (2001) zijn twee andere auteurs 

die onderzoek hebben gedaan naar interactieve beleidsvorming in de praktijk en daarom van 

belang voor mijn verdere onderzoek. Voor de politieke geschiedenis van Nederland zal ik 

gebruik maken van auteurs als Aerts en Broekhuizen (1999) en Becker (1991). 

 

Aan de hand van de ontstaansgeschiedenis van de interactieve beleidsvorming kunnen we 

haar beter duiden. Vanaf de jaren zestig worden er veranderingen in de omgang van burgers 

met de politiek en de politiek met de burgers zichtbaar. Deze zijn van betekenis in het 

ontstaan van interactieve beleidsvorming. 

 

Jaren zestig 

De oorsprong van interactieve beleidsvorming kan gevonden worden in de jaren zestig. De 

jaren 50 werden nog gekenmerkt door verzuiling en pacificatiedemocratie; de banden tussen 

het openbaar bestuur en burgers waren nog voornamelijk van verticale aard. Vanaf de jaren 

zestig ontstond een ontwikkeling waarin meer en meer horizontale banden tussen openbaar 

bestuur en burgers tot stand kwamen. Er was dus wel sprake van politieke participatie, zij het 

niet meer in de traditionele vorm van (een lidmaatschap van) politieke partijen. 

Twintigers die opgroeiden in de jaren zestig hadden in vergelijking tot voorgaande generaties 

ongekende mogelijkheden doordat ze over meer geld en meer vrije tijd beschikten (Aerts en 

Broekhuizen, 1999). Dit leidde, met vele andere factoren, tot meer bemoeienis van deze 

twintigers met de maatschappij. 

De jaren zestig werden politiek zware jaren voor de gevestigde politici. De steeds mondiger 

wordende burger kwam in het verweer tegen de conservatieve politiek met partijen als D’66 

en Nieuw Links voorop. Burgers ventileerden hun mening en probeerden het politieke beleid 

te beïnvloeden door te protesteren tegen het bestaande beleid via nieuwe, ludieke wegen.  

 

Door de ontzuiling was ook het stemgedrag van kiezers aan verandering onderhevig. De 

ontzuiling is zichtbaar in de stijging van het aantal buitenkerkelijken onder de bevolking 

tussen 1960 en 1980 dat van 20% naar 40% steeg. (Becker, 1991)  
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Niet alleen de kerk verloor aan invloed, maar ook de politiek. Waar kiezers eerder als 

vanzelfsprekend trouw waren aan de partij waar ze altijd op hadden gestemd, moesten 

politieke partijen vanaf halverwege de jaren ’60 gaan vechten om de waardering van de 

kritische kiezer.  

Politieke partijen proberen te reageren op deze verandering en brengen een nieuwe dynamiek 

teweeg. Deze dynamiek kan als volgt worden omschreven. “Enerzijds proberen de oude 

partijen zich te vernieuwen, zonder de principes van de pacificatiedemocratie overboord te 

zetten, anderzijds worden burgers steeds mondiger. Onder andere door het verbeterde 

onderwijs hebben zij een steeds groter arsenaal aan cognitieve en politieke vaardigheden 

ontwikkeld. Secularisering en ontzuiling hebben er verder voor gezorgd dat de overheid 

steeds kritischer wordt gevolgd. Hierdoor dreigt een kloof te ontstaan tussen politieke 

belangstelling en feitelijke politieke participatie.” (Duyvendak en Krouwel, p.27). Om de 

kloof te slechten wordt een brug van de politiek naar de burger bedacht, namelijk: participatie. 

 

Jaren zeventig 

Deze nieuwe (participatie)beweging heeft vanaf de jaren zeventig maar beperkte gevolgen 

gekregen voor de politiek in Nederland. Duyvendak en Krouwel (2001): 

“Als reactie op het toegenomen politieke bewustzijn en activisme van burgers ontwikkelde de 

politieke elite in Nederland in de jaren zeventig verscheidene nieuwe vormen van participatie, 

zoals inspraak en referenda; deze sloten aan bij de traditie van de pacificatiedemocratie. Veel 

van deze nieuwe vormen van participatie bestonden uit eenrichtingverkeer: de overheid 

maakte bekend welk besluit zij genomen had en de burger kon achteraf bezwaar maken. Dit 

type participatie gaf burgers maar een zeer geringe invloed op het uiteindelijk te voeren 

beleid.” (p.22). Voor veel van de politiek actieve jongeren, geboren in of na de tweede 

wereldoorlog, was dit niet voldoende. Effect van deze inspraak was namelijk dat degene die 

inspraak willen hebben bedrogen uitkomen. Wanneer men al wordt betrokken is dat aan het 

einde van het besluitvormingsproces en is er weinig meer te onderhandelen over de uitkomst. 

Van de Peppel en Prummel (2000) zien ‘inspraak’ echter wel als een eerste poging van de 

overheid om de kloof te dichten. Wat betreft Duyvendak en Krouwel (2001) zien niet veel 

verandering met de inspraak: “traditionele inspraak wordt gekenmerkt door participatie van 

burgers op door de politiek vastgelegde momenten in de besluitvorming, meestal aan het 

einde van het proces.” (p.22) 

De nieuwe vormen van participatie als inspraak en referenda staan dan ook nog ver van 

interactieve beleidsvorming af, waar in ieder geval sprake moet zijn van tweerichtingsverkeer 
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en deelname van burgers vanaf het begin van het besluitvormingsproces. Uit onvrede over 

deze inspraak ontstaat in de jaren tachtig en negentig een zoektocht naar een nieuwe 

werkwijze. De eerste contouren van interactieve beleidsvorming worden zichtbaar als 

alternatief voor inspraak (Van de Peppel e.a. 2001: 324). 

Wel is er een verschil waarneembaar met de jaren zestig, inspraak van burgers in de politiek is 

een feit geworden: “Inspraak en rechtsbescherming, ooit een gunst, zijn nu een recht 

geworden waarvan uitgebreid gebruik wordt gemaakt”. (Bovens e.a., 2001, p.41).  

 

Jaren tachtig 

In de jaren tachtig bepaalden de kabinetten Lubbers de politiek tred. Kabinetten die 

gekenmerkt zouden worden door een ‘no-nonsense’ aanpak. Zakelijkheid en bezuinigingen 

waren het devies. Daalder (1986:60-61, geciteerd in Becker (1991:222) noemt het typerend 

dat er de neiging was om over beleidskwesties niet of nauwelijks verantwoording aan de 

volksvertegenwoordiging af te leggen. In de literatuur over interactieve beleidsvorming wordt 

ook niet veel gevonden over deze periode. 

 

Jaren negentig 

In de jaren negentig is een reactie van de burgers merkbaar op de no-nonsense koers van de 

politiek. In hun artikel ‘power to the people’ wijzen Edelenbos, Monnikhof en Krouwel 

(2003) de historisch lage opkomst bij lokale verkiezingen in 1990 aan als een ‘turning point’ 

in de ontstaansgeschiedenis van de interactieve beleidsvorming. Als reactie op de lage 

opkomst van de verkiezingen worden door de politiek meerdere initiatieven gestart om 

burgers en politiek weer bij elkaar te brengen. Een initiatief is interactieve beleidsvorming. 

Een verschil met voorgaande pogingen om burgers te betrekken in de beleidsvorming is dat 

burgers vanaf het begin mogen meedenken en beslissen in beleid- en 

besluitvormingsprocessen.  

Open plan procedures, raadgevende referenda op lokaal niveau en vormen van interactieve 

beleidsontwikkeling worden door de politiek toegepast om de kloof tussen burgers en politiek 

te overbruggen (Krouwel, 2004). 

 

In 2001 vinden Duyvendak en Krouwel het nog te vroeg om een uitspraak te doen over de 

vraag of interactieve beleidsvorming zich zal settelen in het Nederlands politiek klimaat als 

een autonome en nieuwe wijze van beleidsvorming.  
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Ook bij Edelenbos en Monnikhof (2001) overheerst nog enige scepsis rondom interactieve 

beleidsvorming. Zij vragen zich in 2001 af of  “interactieve beleidsvorming dezelfde weg zal 

gaan als inspraak en verworden tot een nieuw krachteloos ritueel?” (p. 2). 

Tegelijkertijd wordt interactieve beleidsvorming door de overheid omarmt als nieuwe 

mogelijkheid om de kloof met de burger te dichten. Interactieve beleidsvorming wordt zelfs 

gestimuleerd middels subsidies.9 

 

Een nieuw fenomeen? 

Wanneer we interactieve beleidsvorming nog eens kritisch beschouwen, dan is het de vraag of 

het de beloofde vernieuwing, bijvoorbeeld ten opzichte van inspraak, ook biedt.  

Duyvendak en Krouwel blijven kritisch naar de vernieuwing die interactieve beleidsvorming 

gebracht heeft en noemen het daarom ‘beperkte vernieuwing’: “Al met al blijken de nieuwe 

vormen van interactieve beleidsontwikkeling niet zo nieuw. De overlegmethoden die worden 

gebruikt, sluiten naadloos aan bij de aloude praktijk van consultatie, coöperatie en 

consensusvorming.”(p.30). Met andere woorden, interactieve beleidsvorming is een nieuwe 

naam, maar lijkt in de praktijk toch veel op het eerder gehanteerde inspraakmodel. 

  

Wat mij betreft een terechte kritiek. Op basis van Duyvendak en Krouwel (2001), maar ook 

op basis van eigen vermoedens dat onder het label van interactieve beleidsvorming vaak nog 

dezelfde werkwijze gehanteerd wordt als in de periode van inspraak, namelijk 

eenrichtingsverkeer in plaats van interactie. Het is de vraag of met interactieve 

beleidsvorming alleen een nieuwe naam is geboren, of ook een nieuwe praktijk. In de definitie 

van interactieve beleidsvorming is in ieder geval terug te vinden dat burgers vanaf het begin 

worden betrokken in de beleidsvorming. Daarin gaat interactieve beleidsvorming verder dan 

(de realiteit van) inspraak geven aan burgers. Bij interactieve beleidsvorming zou de burger 

een reële mogelijkheid moeten krijgen om eigen problemen in te brengen en deze idealiter 

ook gerealiseerd zien in de uitvoering van het lokale overheidsbeleid. Een ander verschil 

tussen inspraak en interactieve beleidsvorming is dat de verhouding tussen overheid en burger 

bij interactieve beleidsvorming (idealiter) gelijkwaardiger is dan het geval is bij inspraak. 

 

                                                
9 De Stimuleringsregeling Interactieve Beleidsvorming van het ministerie van Binnenlandse Zaken, 2001. Zo is 
er bijvoorbeeld €15.000 aan steun beschikbaar voor gemeentes voor  het ontwikkelen van interactieve 
beleidsinstrumenten via internet. 
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In dit onderzoek zal interactieve beleidsvorming zowel in theorie als praktijk worden 

beschreven. Daarin zal worden bekeken wanneer interactieve beleidsvorming succesvol is en 

wanneer niet. Hierin zal de nadruk liggen op de rol van de overheid, in dit geval de lokale 

overheid. Er is overigens grote variëteit te onderscheiden in de rol die overheid en burger 

kunnen spelen in de interactieve beleidsvorming. In paragraaf 2.2.1 zal uitvoeriger worden 

ingegaan op die variëteit aan de hand van de ‘participatieladder’ van Edelenbos (2001) en de 

‘bestuursstijlen’ van Pröpper en Steenbeek (1999). 

2.1.3 Wat is interactieve beleidsvorming? 

In de literatuur zijn verschillende definities van interactieve beleidsvorming te vinden. 

Regelmatig wordt een andere term dan interactieve beleidsvorming gehanteerd. Zo komt een 

bonte verzameling van definities en begrippen tot stand. 

Klijn en Koppenjan (1998) noemen het interactieve besluitvorming en zetten in hun definitie 

de gezamenlijke zoektocht centraal: “Interactieve besluitvorming heeft het karakter van een 

gezamenlijke zoektocht tussen betrokken individuen, groepen en organisaties naar gedeelde 

belangen en gemeenschappelijke oplossingen.” Individuen, groepen en organisaties zijn 

betrokken wanneer zij actief meedenken en beslissen in de besluitvorming.  

In hun verdere uitwerking van deze definitie voegen zij nog toe dat interactieve 

besluitvorming de potentie heeft om meer draagvlak en meer innovatieve oplossingen te 

genereren door het lerende karakter van het proces en de variëteit aan oplossingen die tot 

stand komen. 

 

Van de Peppel (2001) noemt een instrument bij de zoektocht, namelijk de dialoog. Daarnaast 

onderscheidt hij verschillende fases waarop deelnemers kunnen deelnemen. Volgens hem 

betrekt de overheid bij interactieve beleidsvorming “in een vroeg stadium burgers, 

maatschappelijke organisaties, bedrijven en/of andere overheden bij de vorming van beleid, 

met de bedoeling om via dialoog tot een oplossing voor gezamenlijk gedefinieerde problemen 

te komen. De bijdragen van deelnemers aan interactieve beleidsvorming kunnen onder meer 

betrekking hebben op het agenderen van problemen, het stellen van beleidsprioriteiten, het 

informeren van beleidsmakers en het uitvoeren van beleid.” (p.34) 

 

Pröpper en Steenbeek (1998) gebruiken voor zowel ‘interactieve beleidsvoering’ als 

‘interactieve beleidsvorming’ dezelfde definitie:  
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“Interactieve beleidsvorming is een wijze van beleid voeren waarbij de overheid in een zo 

vroeg mogelijk stadium burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere 

overheden bij het beleid betrekt om in een open wissel- en samenwerking met hen tot de 

voorbereiding, bepaling, uitvoering en/of evaluatie van het beleid te komen.” (p.293) 

In deze definitie wordt open wissel- en samenwerking genoemd als instrument in de zoektocht 

naar probleemdefinities en oplossingen. In dit onderzoek vind ik deze definitie het meest van 

toepassing, omdat ik een open wissel- en samenwerking een brede formulering vind die past 

binnen de verschillende manieren (meer dan dialoog alleen) waarop mensen betrokken 

kunnen worden in de interactieve beleidsvorming. 

 

In de literatuur zijn ook andere benamingen te vinden van interactieve beleidsvorming, die 

wel naar hetzelfde verwijzen. Zo noemt Van Harberden (1999) het ‘interactieve 

beleidsontwikkeling’ en Tops (1996) ‘coproductie’. Deze definities komen nagenoeg overeen 

met de definities van interactieve beleidsvorming. 

 

Wanneer er over interactieve beleidsvorming gesproken wordt, valt vaak de term 

‘participatie’. Soms lijkt het alsof de twee termen inwisselbaar zijn en soms lijkt het onderdeel 

van elkaar te zijn. Om verwarring te voorkomen, volgt een kleine uitleg over participatie en 

interactieve beleidsvorming. 

Participatie kan zowel gezien worden als een onderdeel van interactieve beleidsvorming als 

dat interactieve beleidsvorming als een onderdeel van participatie gezien kan worden.  

Wanneer participatie een onderdeel van interactieve beleidsvorming is, dan wordt gedoeld op 

het moment dat burgers, belangengroepen en andere instanties meedenken en beslissen in het 

beleidsproces. Wanneer we op deze wijze naar participatie kijken, dan is ze een onderdeel van 

interactieve beleidsvorming. In dit onderzoek wordt er op deze wijze naar participatie 

gekeken.  

Een andere kijk op participatie ziet interactieve beleidsvorming als een vorm van participatie. 

Interactieve beleidsvorming past dan in een rijtje van initiatieven die onder de noemer 

‘politieke participatie’ vallen: mobilisatie van belangengroepen, partijpolitieke participatie en 

dus beleidsgerichte participatie (interactieve beleidsvorming). Participatie wordt dan gebruikt 

als verzamelnaam voor politieke initiatieven waar burgers in verschillende vormen 

deelnemen.  
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Een ander begrip wat veel voorkomt wanneer er gesproken wordt over interactieve 

beleidsvorming is ‘beleidsruimte’. Ook in dit onderzoek komt het aan bod, bijvoorbeeld in de 

beleidsruimte die aan de doelgroepen van het CJG wordt gegeven om zich te mengen in de 

beleidsvorming rondom het CJG. Denters e.a. (1999) zien beleidsruimte als: ‘de mate waarin 

een actor over mogelijkheden beschikt om naar eigen inzicht beslissingen te nemen over de 

inrichting van het beleidsproces en de inhoud van het beleid.’ (p. 101.) 

Pröpper en Steenbeek (1998) geven aan dat de beleidsruimte kan variëren en daardoor ook 

kan mislukken. Teveel beleidsruimte en te weinig ondersteuning leidt tot weinig effectiviteit 

in interactieve beleidsvorming. Te weinig beleidsruimte en teveel ondersteuning of 

regelgeving leidt ook tot weinig slagvaardigheid. Er dient een middenweg gevonden te 

worden. 

 

2.1.4 Afbakening interactieve beleidsvorming 

Interactieve beleidsvorming is geen eenduidig begrip zoals de veelheid aan definities al heeft 

laten zien. Toch kan er in grote lijnen wel aangegeven worden welke kenmerken interactieve 

beleidsvorming onderscheidend maken van andere beleidsvormende varianten. 

 

Van de Peppel (2001) noemt vier onderscheidende kenmerken van interactieve 

beleidsvorming. Als eerste kenmerk noemt hij dat de deelnemende partijen ‘in een vroeger 

stadium’ van het beleidsproces participeren, dit in tegenstelling tot niet-interactieve 

beleidsprocessen. Deelnemende partijen worden bij interactieve beleidsvorming al betrokken 

bij de probleem- en agendasetting. Niet- interactieve beleidsvorming nodigt deelnemende 

partijen vaak pas uit, wanneer het probleem (en zelfs de oplossing) zich in de eindfase 

bevinden. In dit onderzoek is het, zoals genoemd in de probleemschets, voor de lokale 

gemeentes de vraag wat de behoeftes van burgers zijn ten aanzien van het CJG. Voor 

gemeentes is dat het begin van het gesprek over de inrichting van een CJG en bevindt men 

zich dus in een vroeg stadium van het beleid. Weliswaar niet in het beginstadium (1e fase) van 

de beleidsvorming van het CJG, maar wel in het beginstadium van een deelgebied (2e fase) 

van het beleid, de inrichting van het CJG.  

 

Als tweede kenmerk noemt van de Peppel dat partijen ‘meer invloedsmogelijkheden’ worden 

gegeven. Hij beschrijft dit aan de hand van het participatieladder van Edelenbos (2001). De 

participatieladder beschrijft verschillende niveau’s waarop deelnemende partijen mogen of 
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kunnen participeren. Kortweg laat dit model zien dat informeren en raadplegen niet onder 

interactieve benaderingen geschaard kan worden. Adviseren, coproduceren en meebeslissen 

zijn wel meer interactief van aard. Kenmerkend is dat bestuurders in deze laatste drie 

vormen/stijlen zich in meer of mindere mate niet meer kunnen onttrekken aan de door de 

deelnemende partijen aangedragen problemen en oplossingen. Ze zullen er wat mee moeten in 

de uitvoering van het beleid. In paragraaf 2.2.1 wordt hier verder op ingegaan 

 

Een derde kenmerk dat van de Peppel beschrijft is dat het bij interactieve beleidsvorming om 

‘meerzijdige communicatie’ gaat. Kenmerkend voor de communicatie bij interactieve 

beleidsvorming is dat er een wederzijds gesprek oftewel dialoog is. Dit betekent dus ook dat 

communicatievormen er anders uitzien bij interactieve beleidsvorming, dan bij niet-

interactieve beleidsvormen. De vorm van communiceren draagt immers bij aan het al dan niet 

interactief zijn van de beleidsvorming. Dit is een van de redenen dat er bijvoorbeeld gekozen 

is voor een methodiek als focusgroepen, waar dialoog centraal staat.  

 

Als laatste kenmerk kan ‘gelijkwaardigheid van de deelnemers’ genoemd worden. Functies, 

rollen, machtsverhoudingen mogen geen (of zo weinig mogelijk) rol spelen bij interactieve 

beleidsvorming. Misschien nog wel het meest lastig te realiseren kenmerk dat van de Peppel 

beschrijft. Gelet op de soms verschillende belangen van bestuurders, burgers, 

belangengroepen, is het mijns inziens onmogelijk om een machtsspel uit te sluiten. In de 

interviews met beleidsmedewerkers zal dit aspect aan bod komen. 

 

2.2 Analytische instrumenten 

In deze paragraaf zullen drie analytische instrumenten worden gepresenteerd. Allereerst de 

participatieladder van Edelenbos (2001), vervolgens de bestuursstijlen en als laatste het 

evaluatiekader, beide van Pröpper en Steenbeek (1999). Aan de hand van deze drie 

analytische instrumenten zal worden geïdentificeerd in hoeverre beleidsvorming interactief is. 

In dit onderzoek zal via interviews met beleidsmedewerkers van de gemeente en een 

behoeftepeiling onder de doelgroepen van het CJG data verzameld worden die met deze 

analytische instrumenten beoordeeld kunnen worden op de mate van interactiviteit. 
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2.2.1 Participatieladder 

Het eerste hier weergegeven analytisch instrument is de participatieladder zoals deze is 

ontwikkeld door Edelenbos (2001). Het is een variant van de participatieladder zoals deze 

door Arnstein in 1969 is ontwikkeld. De participatieladder van Edelenbos verschilt met 

Arnstein in het feit dat in de versie van Edelenbos de eerste twee treden van Arnsteins ladder 

ontbreken. Deze treden gingen uit van het helemaal niet participeren van deelnemers. Ten 

tweede is de participatieladder van Edelenbos afgestemd op de Nederlandse bestuurssituatie. 

Op de participatieladder van Edelenbos (2001) zijn 

verschillende vormen van participatie te onderscheiden, te 

weten: meebeslissen, coproduceren, adviseren, raadplegen en 

informeren. 

 

De mate van participatie bepaalt in welke mate de participant 

zeggenschap heeft. Hoe hoger op de ladder, hoe meer de 

burger betrokken wordt in de besluitvorming. Op de onderste 

trede van de ladder wordt de participant alleen geïnformeerd, 

er wordt geen reactie van de participant verwacht door de 

bestuurders. Op de bovenste trede van de ladder beslist de participant mee in het 

besluitvormingsproces. De overheid biedt ondersteuning zodat de participant tot besluiten kan 

komen samen met de overheid. Vanaf de traptrede ‘adviseren’ kan er gesproken worden van 

een vorm van interactieve beleidsvorming.  

 

De participatieladder zal in dit onderzoek worden gebruikt om de rol van de burger of beter 

gezegd, de rol van de doelgroepen van het CJG te kunnen duiden in het interactieve 

beleidsvormingsproces. 

2.2.2 Bestuursstijlen 

De bestuursstijlen van Pröpper en Steenbeek (1999) zijn een continuüm van interactieve naar 

niet- interactieve stijlen. Zelf zeggen zij hierover dat “interactief beleid kan worden gezien als 

een bepaalde stijl van besturen, een manier waarop de overheid omgaat met doelgroepen van 

beleid en met eventuele (andere) initiatiefnemers.” (p.50) 

Er worden zeven bestuursstijlen genoemd: de gesloten autoritaire stijl, de open autoritaire stijl 

de consultatieve stijl, de participatieve stijl, de delegerende stijl, de samenwerkende stijl en de 

faciliterende stijl. De eerste drie genoemde stijlen zijn niet-interactieve stijlen, de laatste vier 
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genoemde zijn interactieve stijlen. In tabel 1 wordt weergegeven hoe de bestuursstijlen van 

Pröpper en Steenbeek (1999) en de participatieladder van Edelenbos (2001) zich tot elkaar 

verhouden. In deze tabel wordt bijvoorbeeld duidelijk dat de trede ‘informeren’ op de 

participatieladder, gelijk staat aan de ‘open autoritaire’ bestuursstijl.  

 

Aan de hand van enkele door Pröpper en Steenbeek opgestelde vragen kan ook in de praktijk 

duidelijk worden met welke bestuursstijl men te maken heeft. Door deze vragen te 

beantwoorden komt een bestuursstijl uiteindelijk uit op een bepaalde hoogte op de 

bestuursstijlen lijst. Pröpper en Steenbeek stellen de volgende vragen om te bepalen met 

welke bestuursstijl ze van doen hebben:  

Hoe groot is de invloed van participanten? Op welk moment heeft de participant invloed? Wat 

is de rol van participanten? Wiens beleid staat centraal? Wat is de inhoudelijke beleidsruimte? 

Wat is de inbreng van participanten? Wanneer is wel en wanneer is geen sprake van 

interactief beleid?   

Deze vragen zullen in de interviews met beleidsmedewerkers van de gemeentes ook 

terugkomen om het gevoerde beleid te kunnen duiden. 

 



 29 

Tabel 1. Mate van participatie en stijlen van bestuur (Edelenbos, 2006:21).  

Uit: Burgers als beleidsadviseurs. Een vergelijkend onderzoek naar acht projecten van 

interactieve beleidsvorming bij drie departementen. 
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2.2.3 Succes en faalfactoren 

Interactieve beleidsvorming is geen gegarandeerde succesformule die via burgers en 

belangengroepen realiseert wat beleidsmedewerkers en bestuurders al in gedachten hadden. 

Voor sommige critici is dat een reden om de praktijk van interactieve beleidsvorming te laten 

voor wat het is. Anderen zien juist de kracht van interactieve beleidsvorming in succesvolle 

samenwerkingen die plaatsvinden met burgers en belangengroepen. De ervaringen zijn dus 

wisselend. Daarom is het interessant om in de literatuur over interactieve beleidsvorming te 

bekijken welke succes- en faalfactoren genoemd worden. 

 

De succes- en faalfactoren zullen weer gekoppeld worden aan de praktijk. Aan de hand van 

enkele interviews met beleidsmedewerkers uit gemeentes (Veenendaal, Zeist en Houten) wil 

ik erachter komen wat succes- en faalfactoren zijn in het betrekken van doelgroepen bij een 

CJG. Deze gemeentes zijn al langer bezig met de vorming van een CJG of hebben al een CJG 

gerealiseerd in hun gemeente.  

Op basis van Pröpper en Steenbeek (1999) wil ik daar hier enkele opmerkingen over maken. 

Zij hebben een aantal succes- en faalfactoren benoemd ten aanzien van interactieve 

beleidsvorming. 

 

Zij geven aan dat de belangrijkste oorzaken van succes of falen allereerst gezocht moeten 

worden in de beleidssituatie zelf, in dit geval de beleidsvorming rondom het CJG. Als tweede 

noemen zij dat het van belang is de aanpak af stemmen op die beleidssituatie. Verondersteld 

wordt dat het niet juist afstemmen van de bestuursstijl en aanpak op de beleidssituatie tot 

minder goede resultaten van interactief beleid leidt. 

 

Ook gaan zij in op de oorzaken van succes en falen van interactief beleid. Deze zijn 

kernvoorwaarden te noemen van een beleidssituatie.  

“In de beleidssituatie troffen we (bij verschillende casussen, red.) zes categorieën 

randvoorwaarden aan: openheid (van proces, voor actoren en inhoudelijk), duidelijkheid over 

de rol en inbreng van het bestuur en die van de participanten., onderkenning van de 

meerwaarde van participatie, een constructieve relatie tussen bestuur en participanten, een 

geschikte problematiek en voldoende personele capaciteit en hulpmiddelen. Als er aan een of 

meer van deze kernvoorwaarden niet is voldaan, wordt het interactief proces belemmerd en 

kunnen de resultaten tegenvallen.” (Pröpper en Steenbeek, 1999:151) 
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 Een korte uitleg per randvoorwaarde, zoals gedefinieerd door Pröpper en Steenbeek (1999) 

zal hieronder volgen. Hiermee hoop ik voldoende duidelijkheid te creëren om vervolgens de 

succes- en faalfactoren uit de interviews te kunnen begrijpen. Daarnaast is het wellicht zo dat 

er vanuit de interviews nog andere succes- en faalfactoren te benoemen zijn. Daarop zal 

worden teruggekomen in hoofdstuk 5. 

 

1. Openheid 

Met openheid bedoelen Pröpper en Steenbeek inhoudelijke openheid over het onderwerp. Er 

moet gesproken kunnen worden over het onderwerp en er moet door bestuurders voldoende 

kennis gegeven worden over het onderwerp. Maar ook openheid in de ‘beleidsarena’. Er 

moeten voldoende en deskundige mensen meepraten over het onderwerp. Daarnaast openheid 

van het proces. Het kan deelnemers vertrouwen geven wanneer ze inspraak in het 

beleidsvormingsproces hebben. 

 

2. Vooraf duidelijkheid over de rollen 

Zowel bestuurders als participanten in het traject van interactieve beleidsvorming zullen van 

zichzelf en elkaar moeten weten wat hun rollen zijn. Als iemand spreekt, moet duidelijk zijn 

in welke rol hij of zij spreekt. Verder moet duidelijk zijn welke randvoorwaarden er zijn en 

welke invloed participanten mogen uitoefenen.  

 

3. Meerwaarde van participatie 

Van belang is dat bestuurders overtuigd zijn van de meerwaarde van participatie van 

deelnemers en daar ook naar handelen door vertrouwen te geven en inbreng serieus te nemen. 

De meerwaarde kan er op verschillende manieren uitzien. Zo kan bijvoorbeeld het creëren van 

draagvlak, het aandragen van ontbrekende kennis of het mee helpen uitvoeren van het beleid 

een meerwaarde zijn. 

 

4. Constructieve relatie 

Voorwaarde is dat men gezamenlijk naar een probleem en oplossing wil zoeken. Soms is het 

van belang dat men afstand doet van eisen om samen te kunnen zoeken naar een middenweg. 

Persoonlijke verhoudingen zijn ook van belang in het behouden van of bouwen aan een 

constructieve relatie. 
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5. Geschikte problematiek 

Niet alle problemen zijn geschikt voor interactief beleidsvorming. Problemen die een snelle 

oplossing vragen of problemen die niemand interesseren zijn bijvoorbeeld ongeschikt. Ook 

moeten problemen nog niet helemaal uitgedacht zijn. 

 

6. Voldoende en adequate (personele) hulpmiddelen 

Bij interactieve beleidsvorming zijn voldoende mensen, partijen, bedrijven nodig die willen 

deelnemen. Daarnaast moet er gezorgd worden voor de bijbehorende hulpmiddelen voor 

zowel de gemeente als voor de participanten. Te denken valt aan beschikbare tijd en geld om 

interactief beleid te kunnen vormen. 

 

2.3 Voor- en nadelen van interactieve beleidsvorming 

In de literatuur worden verschillende voor- en nadelen van interactieve beleidsvorming 

genoemd. Daarvan worden in deze paragraaf enkele genoemd, om een evenredige 

bespiegeling van het begrip te creëren.  

 

Edelenbos en Monnikhof (1998) geven drie argumenten voor interactieve beleidsvorming: 

- Creëren van draagvlak: door het betrekken van burgers en 

belangenorganisaties/bedrijven bij de beleidsvorming kan er meer draagvlak worden 

gecreëerd voor een besluit. 

- Kwaliteitsverbetering: burgers en belangengroeperingen beschikken over informatie 

die beleidsmedewerkers niet hebben. Hierdoor kan een kwalitatief beter besluit 

worden gemaakt. 

- Democratiseringsverbetering: door interactieve beleidsvorming neemt de burger actief 

deel aan de democratie. Voorstanders zien interactieve beleidsvorming dan ook niet 

als iets wat afdoet aan de democratie, maar als iets wat bijdraagt aan de 

representativiteit van de democratie 

Ook Hajer (2002) ziet interactieve beleidsvorming als een ontwikkeling voor de toekomst: “de 

bestaande organen van de representatieve democratie zullen steeds meer moeten worden 

aangevuld met andere vormen van democratische deliberatie en besluitvorming”. 
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Nadelen van interactieve beleidsvorming zijn er echter ook genoeg. Het kan bijvoorbeeld veel 

tijd kosten om burgers en belangengroepen betrokken te krijgen. Zeker wanneer er niet een 

concreet probleem geformuleerd is, waar burgers inspraak op hebben.  

Wanneer burgers en belangengroepen eenmaal betrokken zijn bij beleidsvorming komt het 

voor dat hun mening niet serieus genomen wordt en de overheid alsnog een eigen koers vaart. 

Er blijkt dan achteraf geen interactieve beleidsvorming te zijn geweest. Uiteindelijke effecten 

kunnen zijn dat burgers teleurgesteld raken, wanneer ze in het resultaat niets herkennen van 

hun eigen ideeën. Daarmee wordt wantrouwen in plaats van vertrouwen gevoed.  

Een kritiekpunt van Duyvendak en Krouwel (2001) is dat verschillende interactieve methoden 

niet per sé de positie van de individuele burger versterken, maar eerder de relatief 

bevoorrechte positie van de al invloedrijke belangengroeperingen. (p.31) 

 

2.4 Conclusie 

Uit de politieke geschiedenis van Nederland blijkt dat interactieve beleidsvorming als een 

antwoord wordt gebruikt door de politieke om de kloof tussen burgers en de overheid te 

dichten. Of dit geslaagd is valt te betwisten. Wel is er meer aandacht voor de samenwerking 

tussen burgers en de overheid. Een van de gebruikte tools is interactieve beleidsvorming. 

Pröpper en Steenbeek, Edelenbos, Monnikhof, Van de Peppel hebben hierover geschreven en 

instrumenten ontworpen om beleidsvorming te kunnen duiden en iets te kunnen zeggen over 

de mate van interactiviteit die aanwezig is in de beleidsvorming. De participatieladder, de 

bestuursstijlen en de afbakening van interactieve beleidsvorming zijn hiervoor heldere en 

goed toepasbare handreikingen om in de analyse van beleidsvorming te gebruiken. 

 

In dit onderzoek wordt interactieve beleidsonderzoek belicht vanuit de praktijk van het 

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). In het volgende hoofdstuk zal verder ingegaan worden 

op wat het CJG eigenlijk is. Ook zal verhelderd worden op welke wijze de theorie rondom 

interactieve beleidsvorming gekoppeld gaat worden aan de praktijk van de ontwikkeling van 

CJG’s in de gemeentes die voor dit onderzoek zijn geselecteerd.  
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3. Het Centrum voor Jeugd en Gezin als decor 

 

Inleiding 

Het decor van dit onderzoek is het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Om de verdere 

beschrijvingen in dit onderzoek te kunnen begrijpen zal daarom in dit hoofdstuk worden 

ingegaan op het fenomeen CJG. Achtereenvolgens zal worden beschreven wat het CJG is 

(paragraaf 1), hoe de politieke besluitvorming voor het CJG is geweest (paragraaf 2), wat de 

rol is van het CJG binnen de jeugdzorg (paragraaf 3), waarom een CJG nodig is volgens de 

politiek (paragraaf 4) en op welke wijze het CJG gebruikt zal worden om naar interactieve 

beleidsvorming te kijken (paragraaf 5). Tevens zal bij de bespreking van verschillende 

onderdelen (de rol en het waarom van het CJG) de mening van verschillende experts en het 

debat tussen experts ten aanzien van het CJG worden weergegeven.  

 

3.1 Wat is een CJG? 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en is een plek voor ouders, jongeren/kinderen en 

professionals. Hier kunnen vragen gesteld worden over (de opvoeding of het opgroeien van) 

kinderen en jongeren in de leeftijd van -9 maanden tot 23 jaar. Jongeren en kinderen, ouders 

en professionals kunnen er terecht met vragen over opvoeden en opgroeien. Het CJG wil zich 

nadrukkelijk profileren als een plek waar je niet alleen met problemen terecht kan, maar ook 

met vragen. Een CJG moet een laagdrempelig inlooppunt in de buurt zijn, voor alle groepen, 

zodat de snelheid bevorderd kan worden waarmee hulp of steun wordt geboden bij problemen 

of vragen en problemen eerder kunnen worden gesignaleerd zodanig dat zij ook eerder 

voorkomen kunnen worden . Daarnaast bieden deze inlooppunten een aanknoping naar een 

netwerk van jeugdinstanties, wanneer een probleem niet direct kan worden opgelost.  

 

Er wordt zoveel mogelijk gestreefd naar een eenduidige benaming en eenzelfde logo. Andere 

benamingen voor een Centrum voor Jeugd en Gezin zijn: bureau JONG (Rotterdam), Oké-

punt (Almere), Ouder- en KindCentra (Utrecht): deze waren al aanwezig toen het CJG 

concept nog in ontwikkeling was. In Utrecht heet het OKC inmiddels10 ook Centrum voor 

Jeugd en Gezin, dit om meer eenduidig te zijn en aan te sluiten bij de landelijke campagne en 

het daarbij gevoerde beleid. 

 
                                                
10 vanaf 25 mei 2009 
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3.2 Politieke besluitvorming 

De komst van het Centrum voor Jeugd en Gezin komt niet uit de lucht vallen. Op politiek 

niveau zijn jarenlang voorbereidingen gevoerd. In 2004 is gestart met Operatie Jong. Dit is 

een samenwerkingsverband van verschillende ministeries om tot een sterk en resultaatgericht 

jeugdbeleid te komen. In november 2004 is door de ministerraad naar aanleiding van operatie 

‘Jong’ een plan van aanpak goedgekeurd om de jeugdzorg te verbeteren. Hierin staat de 

samenwerking tussen verschillende betrokken organisaties uit de jeugdzorg centraal. 

Staatssecretaris Ross erkent tijdens een persconferentie dat ‘het systeem van 

jeugdhulpverlening in de loop der jaren uitgegroeid is tot een ingewikkeld en verkokerd 

vehikel.’11 

 

In 2006 blijkt uit verschillende rapportages en publicaties dat er nog steeds te weinig 

samenhang is in het lokale jeugdbeleid en dat gemeentes een belangrijkere rol moeten gaan 

spelen in het jeugdbeleid.12 Gemeentes hebben een aantal taken in het jeugdbeleid gekregen 

op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet collectieve 

preventie volksgezondheid (Wcpv). Gemeentes krijgen grotere verantwoordelijkheid voor het 

jeugdbeleid in de gemeente, met nadruk op preventieve taken. Staatssecretaris Ross stelt in 

oktober 2006 voor om Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) op te richten om gemeentes te 

helpen om taken op het terrein van jeugd en opvoeden te bundelen. In de slotbijeenkomst van 

operatie ‘Jong’ in januari 2007 spreekt staatssecretaris Ross ook de hoop uit dat er een 

ministerpost voor een minister van Jeugd gerealiseerd gaat worden. 

 

De aanstelling van (programma)minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin vindt in februari 2007 

plaats en moet gaan zorgen voor samenhang in het jeugdbeleid. Datzelfde jaar wordt een 

onderzoek gedaan om inzichten en ervaringen te verzamelen van deelnemende 

gemeentes/provincies in het opstarten van een CJG. Dit onderzoek van de DSP-groep (2007) 

heeft bijgedragen aan het tot stand komen van een kabinetsvoorstel betreffende de CJG’s. 

Vervolgens komen de eerste CJG’s tot stand. Het doel van minister Rouvoet is om in 2011 

vrijwel in iedere gemeente een Centrum voor Jeugd en Gezin te realiseren. 

 

                                                
11 http://www.minvws.nl/nieuwsberichten/djb/2004/kabinet-bestrijdt-verkokering-jeugdbeleid.asp   
12 Van Eijk, S. (2006). Sturingsadvies (deel 1). Koersen op het kind.  
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3.3 Wat is de rol van een CJG? 

Voor een CJG bestaat een basismodel dat wettelijk is vastgelegd. Een CJG biedt opvoed- en 

opgroeiondersteuning aan, zoals staat omschreven in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

(WMO). Daarnaast is een CJG verplicht contact te hebben met bijvoorbeeld de jeugdzorg of 

het Bureau Jeugdzorg (BJZ). Volgens het CJG basismodel behoort een CJG: 

 

• Uitvoering te geven aan het basistakenpakket in de Jeugdgezondheidszorg 

(consultatiebureaus en GGD) 

• Uitvoering te geven aan de vijf preventieve taken op het gebied van opvoed- en 

opgroeiondersteuning: 

1. informatie en advies 

2. signalering 

3. toeleiding naar hulp 

4. licht-pedagogische hulp 

5. coördinatie van zorg13 

• Een schakel te realiseren van het CJG met het BJZ 

• Een schakel te realiseren van het CJG met het onderwijs 

• Tenminste één fysiek inlooppunt per gemeente te realiseren 

• Te voldoen aan eisen uit Wet op Jeugdzorg 

 

Het CJG wordt door minister Rouvoet omschreven als een ‘spin in het web’ en geen ‘extra 

bureaucratische laag’14. Anderen zijn sceptisch over de CJG, omdat ze juist wel bang zijn 

voor een nieuwe bureaucratische laag. Met name Adri van Montfoort en Micha de Winter, die 

nauw betrokken waren bij het opstarten van Bureau Jeugdzorg (BJZ). Terugkijkend op dat 

initiatief noemt de Winter het Bureau Jeugdzorg een ‘gigantisch bouwwerk’ en ‘een enorme 

moloch’.15 De Winter ziet hetzelfde gebeuren bij het CJG: ‘Dit concept lijkt op de 

oorspronkelijke plannen voor Bureau Jeugdzorg, waarvan niets terecht is gekomen', zegt De 

Winter. 'We gaan de problemen oplossen door een extra instantie toe te voegen, waardoor de 

zaken voor ouders, kinderen en verwijzers nog onoverzichtelijker worden.16 

 

                                                
13 http://www.samenwerkenvoordejeugd.nl/nl/Home/Vraag_en_antwoord.  
14 http://www.jeugdengezin.nl/toespraken/2008/startconferentie-cjg-te-apeldoorn.asp   
15 In de jeugdzorg is de bureaucratie geëxplodeerd, Volkskrant, 14 juni 2008 
16 ibidem.  
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Ditzelfde Bureau Jeugdzorg krijgt samen met het onderwijs een schakel naar het CJG. Het 

CJG moet gezien worden als een netwerkorganisatie, die er in ieder geval samen met partners 

als BJZ en het onderwijs voor zorgen dat eerste hulp bij opgroeien en opvoeden snel geboden 

kan worden.  

Het BJZ regelt de toegang tot de geïndiceerde jeugdzorg. De medewerkers van Bureau 

Jeugdzorg beoordelen elk verzoek om hulp en stellen vast welke zorg nodig is. Ze begeleiden 

kinderen, jongeren en ouders of verwijzen hen door naar andere hulpverleners. Een schakel 

tussen Bureau Jeugdzorg en een Centrum voor Jeugd en Gezin is verplicht (Bogaart en 

Slabbertje, 2008). Idealiter zou een ‘voorpost’ van het BJZ ondergebracht kunnen worden in 

het CJG, zo zegt Rouvoet in een kamerbrief.17 

De relatie tussen het onderwijs en het CJG is hoofdzakelijk vormgegeven door overlegvormen 

tussen ZAT (Zorg Advies Teams) en CJG. Een ZAT is een (bovenschools) multidisciplinair 

team, waarin lokale zorgpartners en jeugdzorg samenwerken met het onderwijs. Het is de 

bedoeling dat het CJG en de ZAT elkaar versterken. 

 

Verdere partijen die verplicht opgenomen worden in de CJG structuur zijn een 

consultatiebureau en een jeugdarts. Als gemeentes behoefte hebben om nog andere 

hulpverleners te betrekken, dan staat ze dat vrij. De gemeentes hebben de vrijheid gekregen 

zelf te kiezen in het hulpverleningsaanbod dat ze in een CJG willen garanderen. 

 

Voordat een CJG wordt opgericht is het altijd zaak om te inventariseren hoe de lokale 

jeugdzorg ervoor staat en daar vervolgens ook bij aan te sluiten. Dit kan een gemeente 

bijvoorbeeld doen door aanbod en prestaties van voorzieningen en activiteiten rond opvoeden 

en opgroeien in kaart te brengen.18 De bedoeling is wel dat CJG’s verder gaan dan een 

bundeling van het bestaande aanbod in een netwerkorganisatie. Waar nodig dient een CJG 

direct opvoed- en gezinsondersteuning te bieden. 19 

 

                                                
17 Brief aan de 2e kamer, Centra voor Jeugd en Gezin en regierol gemeente, 16 november 2007. 
http://www.samenwerkenvoordejeugd.nl/nl/Overige_Content/Documenten/brief_TK_161107.pdf   
18 Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin.  
http://www.samenwerkenvoordejeugd.nl/Overige_Content/Documenten/Wegwijzer_CJG.pdf 
19 Brief aan de 2e kamer, Centra voor Jeugd en Gezin en regierol gemeente, 16 november 2007. 
http://www.samenwerkenvoordejeugd.nl/nl/Overige_Content/Documenten/brief_TK_161107.pdf 
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3.4 Waarom een CJG? 

Het idee achter de CJG’s is om versnippering van het jeugdwerk plaatselijk tegen te gaan: 

“Het CJG is geen doel op zich, maar een middel om te komen tot een beleid en organisatie 

waarin jeugd en gezin centraal staan.”20  

 

En dat is nodig, aldus Jo Hermanns, bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, 

In zijn lezing tijdens een bijeenkomst in het kader van het CJG21 stelt hij dat er een 

spanningsveld in de jeugdzorg is.  

Er is sprake van een paradox.  

Met de ‘doorsneejeugd’ in Nederland gaat het erg goed: Ze beschikken over het hoogste 

welbevinden ter wereld, zijn tevreden met thuis en school, eten gezonder, drinken minder, er 

is geen toename in de jeugdcriminaliteit.22 

Tegelijkertijd zijn er steeds meer kinderen in de zorg. Hermanns noemt in zijn lezing als 

voorbeeld dat er in 4 jaar tijd 60% meer kinderen in de GGZ zijn terecht gekomen. Een ander 

voorbeeld dat hij noemt is stijgende vraag naar Jeugdzorg met 10% per jaar. Als laatste noemt 

hij het stijgende aantal politiecontacten dat de jeugd heeft.  

 

Deze paradox heeft te maken met een aantal ontwikkelingen in de samenleving, aldus 

Hermanns. Er is een verminderde tolerantie waarneembaar ten opzichte van het gedrag van 

jongeren en kinderen. Burgers en instituties in de samenleving trekken zich steeds meer terug 

van de kerntaken rondom zorg in de maatschappij. Wanneer er een vermoeden van een 

probleem bij een jongere is, wordt meer en eerder dan tevoren een professional ingeschakeld 

om ‘de boel te repareren’. Vervolgens is er een toename waarneembaar in het ‘labelen’ of 

‘diagnosticeren’ van kinderen. Deze kinderen komen in de mallemolen van de jeugdzorg 

terecht en komen via vele instanties, in het beste geval, uit bij een professionele zorginstantie. 

Er is dus mogelijk sprake van een toename van de zichtbaarheid van problemen, eerder dan 

van een feitelijke toename. 

 

Het CJG wil tegemoet komen aan de burger door het eerste aanspreekpunt te zijn voor de 

burger bij vragen over opvoeden of opgroeien. Het CJG doet dit onder andere door een 

                                                
20
 Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin.  

http://www.samenwerkenvoordejeugd.nl/nl/Overige_Content/Documenten/Wegwijzer_CJG.pdf    
21 ‘Effectief werken aan opvoed- en opgroeiproblemen in de provincie Utrecht.’ Lezing op 14-05-2009 tijdens 
een regio ontmoeting voor gemeentes in het kader van het CJG.  
22 Gegevens gebaseerd op de landelijke jeugdmonitor, 2007. 
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netwerkorganisatie te vormen, waarin bestaande organisaties hun krachten bundelen. Of zoals 

verwoord in een rapport van adviesbureau DSP (2007): “Met de opzet van CJG willen 

gemeenten de samenwerking in de keten verbeteren. Door de organisaties samen te brengen in 

een CJG worden zij geprikkeld om hun werkprocessen beter op elkaar af te stemmen.” In het 

onderzoek van de DSP groep komt ook naar voren dat er nog ‘kinderziektes’ te overwinnen 

zijn in de ontwikkeling van de CJG. Een voorbeeld van een ‘kinderziekte’ is het komen tot 

een goede afstemming tussen organisaties die te maken hebben met het CJG. 

Door het verbeteren van deze samenwerking kunnen hulpvragers zo vroegtijdig mogelijk 

advies, hulp en ondersteuning krijgen en kan voorkomen worden dat gebruik moet worden 

gemaakt van ‘zwaardere’ vormen van hulp.23 

 

Critici laten wederom hun stem horen ten aanzien van deze plannen. Op 12 juni 2008 

schreef het NRC Handelsblad dat ‘deskundigen investeringen in de opvoedingshulp van 

harte verwelkomen, maar tegelijkertijd constateren dat er nu al een stroeve samenwerking 

en te hoge politieke verwachtingen zijn’. Een andere vraag van de deskundigen, is of 

crisisgezinnen wel bereikt worden door een CJG.  

Dolf van Veen, hoofd van het Landelijk Centrum Onderwijs en Jeugdzorg, sluit zich hierbij 

aan. Hij denkt dat ‘zorgmijders’ niet in een CJG terecht gaan komen, omdat “ze helemaal 

niet op bemoeienis zitten te wachten”24. Deze groep zou ontmoet moeten worden op 

plekken waar ze sowieso al zijn: op school of bij de sociale dienst. 

Rouvoet geeft zijn mening in het NRC:’Ouders die zelf geen probleem ervaren, prima. 

Ouders die de weg niet weten te vinden, moeten worden geholpen. De overheid komt pas in 

beeld met minder vrijblijvende maatregelen en eventueel zelfs dwang als het echt fout 

gaat.’25 Wat Rouvoet betreft komen deze zorgmijders uiteindelijk wel terecht bij de 

instanties waar ze moeten zijn. Tegelijkertijd kan de overheid voor deze groep wel minder 

preventief werken, daar ze pas kan ingrijpen wanneer het fout gaat.  

Van Montfoort heeft een andere kritiek, namelijk de ‘evidence based’26 manier van werken 

in de jeugdzorg en de daardoor toegenomen controle en beheersing. Hij is van mening dat 

                                                
23 Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin 
24 Hoe krijgen we de crisisgezinnen binnen?, NRC, 12 juni 2008 
25 'Ouders kunnen niet grenzeloos hun gang gaan', NRC, 15 sept 2007 
26 Manier van werken die gebaseerd is op gegevens over welke (wetenschappelijk bewezen) methode het beste 
werkt bij de verschillende opvoed- en opgroeiproblemen. 
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men met alleen een methodisch hoogwaardige aanpak niet veel opschiet in de jeugdzorg. 

De onderliggende normen en waarden, de relatie van hulpbehoevende en helper zijn in de 

jeugdzorg van meer belang, volgens van Montfoort.27 Wat hem betreft is er meer nodig dan 

de komst van CJG’s.28 

 

3.5 Interactieve beleidsvorming en CJG 

Interactieve beleidsvorming staat in dit onderzoek in het kader van het Centrum voor Jeugd en 

Gezin. In het volgende hoofdstuk 4 wordt duidelijk welke ruimte de gemeente in de beleids- 

en besluitvorming geeft aan de doelgroepen. Zoals eerder aangegeven wordt er in dit 

onderzoek gekeken naar een deelgebied van de beleidsvorming rondom de ontwikkeling van 

het CJG. Er zijn vier fases te onderscheiden (start-, ontwikkel-, realisatie- en evaluatiefase). In 

dit onderzoek wordt stilgestaan bij de 2e fase, de ontwikkelfase, en gekeken naar de (mate 

van) interactieve beleidsvorming in die fase. 

Concreet betekent dit dat er, naast de interviews met beleidsmedewerkers over interactieve 

beleidsvorming, ook een gedeelte in het proces van interactieve beleidsvorming in de praktijk 

wordt gebracht. Namelijk in hoofdstuk 6. Dit heeft een plek in dit onderzoek omdat het 

enerzijds in het kader van mijn stage bij Stade Advies gewenst is. Anderzijds maakt de 

behoeftepeiling voor de gemeentes ook deel uit van de 2e fase (ontwikkelfase) van het CJG, 

waar in dit onderzoek ook naar wordt gekeken. 

Wanneer we de definitie van Pröpper en Steenbeek (1998) weer even terug halen, wordt 

duidelijk dat de behoeftepeiling een onderdeel van interactieve beleidsvorming is: 

“Interactieve beleidsvorming is een wijze van beleid voeren waarbij de overheid in een zo 

vroeg mogelijk stadium burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere 
                                                
27 'Nieuwe jeugdcentra registreren, terwijl ze moeten luisteren', Trouw, 23 januari 2008 
28 Ik ben mij ervan bewust dat er meer discussies gaande zijn rondom het CJG. Discussies zoals het 
disciplineringsdebat (het Elektronisch Kinddossier, de Verwijsindex) of de competentiestrijd in CJG’s 
(samenwerking van professionals uit verschillende instanties). Professionals spelen een belangrijke rol in de 
ontwikkeling van een CJG en zeker in de competentiestrijd. Vandaar dat gemeentes daar ook aandacht aan 
besteden in de ontwikkeling van het CJG. Zoals eerder aangegeven wordt in dit onderzoek gekeken naar de 
behoeftes van ouders en jongeren. Deze keuze komt enerzijds voort uit de vraag van gemeentes om deze 
doelgroepen in kaart te brengen en anderzijds omdat een meer ervaren adviseur over een langere periode op zou 
trekken met de professionals van het CJG. Daarom wordt in dit onderzoek niet ingegaan op de rol van 
professionals, maar wordt er gekeken naar de rol van ouders en jongeren met de nadruk op interactieve 
beleidsvorming.  
Het is mogelijk dat het disciplineringsdebat een effect heeft op de interactieve beleidsvorming. Voor of 
tegenstanders van meer ruimte voor disciplinering zouden dit kunnen vertalen naar meer of minder 
bereidwilligheid in de interactieve beleidsvorming. Dit laatste zal vermoedelijk vooral een rol spelen bij 
professionals en minder bij ouders en jongeren. Om de scope van het onderzoek enigszins te beperken is er voor 
gekozen om deze discussie buiten wege te laten. 
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overheden bij het beleid betrekt om in een open wissel- en samenwerking met hen tot de 

voorbereiding, bepaling, uitvoering en/of evaluatie van het beleid te komen.” (p.293). De hier 

(door red.) gemarkeerde tekst wijst op de wissel- en samenwerking in de interactieve 

beleidsvorming. De behoeftepeiling kan worden gezien als een open wissel- en samenwerking 

om tot beleidsbepaling en uitvoering te komen.  

In hoofdstuk 6 zal gekeken worden naar de ‘fit’ tussen de participatieniveau’s van de 

doelstellingen van de gemeentes uit hoofdstuk 4 en de interactiviteit van de gehanteerde 

methodieken van de behoeftepeiling. 

De methodieken die in dit onderzoek worden ingezet om de behoeften van de doelgroepen ten 

aanzien van het CJG te peilen zijn: focusgroepen, interviews en vragenlijsten. Op deze wijze 

zullen de behoeftes in kaart gebracht worden en krijgen de gemeentes een antwoord op een 

van de vragen: welke behoeftes hebben de doelgroep ten aanzien van het CJG. Bij behoeftes 

kan gedacht worden aan de vragen waarmee de doelgroepen terecht willen kunnen bij het 

CJG, hoe het CJG er van binnen uit moet komen te zien en hoe men wenst geholpen te 

worden bij het CJG. 

 

3.6 Samenvatting 

Het CJG wil zich profileren als een laagdrempelig punt, waar ouders, jongeren en 

professionals gemakkelijk binnenlopen. Ze wil het imago hebben van een plek waar je met 

vragen en problemen kan komen over opvoeden en opgroeien. Op deze wijze hoopt het CJG 

een preventief instrument te zijn in de jeugdzorg. 

Vanaf 2004 zijn de plannen aangaande het CJG al in ontwikkeling. De gemeente heeft de 

regierol toebedeeld gekregen in de ontwikkeling van het CJG op lokaal niveau. 

Het CJG moet ‘een spin in het web’ worden in de jeugdzorg. De rol van het CJG ten opzichte 

van andere instanties in de jeugdzorg is met nadruk een preventieve.  

Critici zien in de CJG’s een nieuwe bureaucratische laag en zien geen verbeteringen komen 

met de komst van de CJG’s. Beleidsmakers verdedigen dit juist door te stellen dat het CJG 

geen nieuwe bureaucratische laag vormt, maar gaat opereren als netwerkorganisatie die 

communicatie en afstemming tussen organisaties in de keten kan verbeteren. 

Het CJG zal in dit onderzoek worden bekeken vanuit de interactieve beleidsvorming en hoe 

dit een rol speelt in de ontwikkeling van een aantal CJG’s. Volgend hoofdstuk gaat verder in 

op hoe en waarom beleidsmedewerkers interactieve beleidsvorming in de ontwikkeling van de 

CJG’s hanteren 
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4. Vijf acteurs voor de spiegel 

 

In dit hoofdstuk wordt geprobeerd om zicht te krijgen op de motivatie van gemeentes (de 

acteurs) om de doelgroepen van het CJG te betrekken door middel van een behoeftepeiling. 

Hierdoor hopen de gemeentes een probleem te verhelpen. Door te weten wat de behoeftes 

zijn, kan er een CJG ontwikkeld worden dat afgestemd is op de gebruikers van het CJG. Er 

zal in dit hoofdstuk worden ingegaan op of en hoe de gemeentes zich bewust zijn van hun 

eigen rol en hun verwachtingen van het betrekken van de doelgroepen. 

Vervolgens zal aan de hand van de bestuursstijlen gekeken worden welke bestuursstijl het 

meest passend is bij de handelswijze van de gemeentes. 

Afsluitend zal er kort worden ingegaan op de rol van participanten (doelgroepen) bij de 

ontwikkeling van de Centra aan de hand van de participatieladder. De waarde van de 

participatieladder is dat deze specifiek ingaat op de rol van de participant én dit kan worden 

vergeleken met de bestuursstijl van de gemeentes. 

 

In dit onderzoek zijn vijf gemeentes betrokken: Maarssen, Loenen, Breukelen, Abcoude en 

Ronde Venen. Deze gemeentes liggen allen in de provincie Utrecht. Voor deze gemeentes is 

gekozen omdat ze allen in dezelfde fase van het CJG waren aanbeland (ontwikkelfase). Ten 

tweede waren dit de gemeentes waar Stade Advies zelf bij betrokken was en waar ik mijn 

afstudeeronderzoek dus kon laten plaatsvinden. 

In alle gemeentes is een interview gehouden met de beleidsmedewerker die verantwoordelijk 

was voor de ontwikkeling van het CJG. In dit interview zijn enkele vragen aan hen gesteld 

over de praktijk van interactieve beleidsvoering in de ontwikkeling van het CJG, zoals ‘wat is 

de reden dat u doelgroepen wilt betrekken bij de ontwikkeling van het CJG’. Het interview is 

ingegaan in op redenen en doelstellingen van gemeentes om op interactieve wijze tot 

beleidsvorming te komen. Er is onderscheid gemaakt tussen de fases waarin doelgroepen 

worden betrokken in de beleidsvorming, de mate van inhoudelijke verrijking en 

randvoorwaarden in de beleidsvorming. Als laatste is er gekeken naar eerdere ervaringen met 

interactieve beleidsvorming en verwachting van de interactieve beleidsvorming ten aanzien 

van het CJG.  

De resultaten van de interviews zijn vervolgens geanalyseerd met behulp van de 

bestuursstijlen van Pröpper en Steenbeek, en de participatieladder van Edelenbos. 

  



 43 

Dit onderzoek is geen vergelijkend onderzoek over hoe de verschillende gemeentes omgaan 

met interactieve beleidsvorming. De nadruk ligt niet op de gemeentes maar op hoe er met 

interactieve beleidsvorming wordt omgegaan in de gemeentes. Daarom is ervoor gekozen om 

de uitkomsten van de interviews niet per gemeente te presenteren, maar per vraag.  

 

4.1 Gemeentes aan het woord 

In de interviews zijn verschillende vragen gesteld over interactieve beleidsvorming en de visie 

en praktijk van de beleidsmedewerkers (namens de gemeente). De interviewvragen29 zijn 

terug te vinden in bijlage (cd) en zijn gebaseerd op inzichten uit de literatuur over interactieve 

beleidsvorming, met name Pröpper en Steenbeek, voor wat betreft hun weergave van 

verschillende bestuursstijlen (zie analyse instrument in hoofdstuk 2) 

De resultaten van de interviews zullen nu per thema worden weergegeven. 

4.1.1 Redenen en doelstellingen  

In Abcoude, Breukelen, Loenen, en Ronde Venen is het idee dat het CJG van en voor de 

gebruikers is de grootste motivatie om doelgroepen te betrekken. ‘In alle voorbereidingen op 

de komst van het CJG vergeet je bijna dat het om de ouders en kinderen gaat die gebruik gaan 

maken van het CJG’, zo verwoordde een beleidsmedewerker (beleidsmedewerker gemeente 

Loenen, 11 mei 2009). 

Een andere reden is dat gemeentes, in ieder geval de intentie hebben, om vraaggericht te 

werken.  

 

Voor al de bevraagde gemeentes geldt dat betrokkenheid van de doelgroep gewenst is in de 

ontwikkelfase van het CJG. De gemeentes hopen meer duidelijkheid te verkrijgen over de 

praktische behoeftes van de doelgroepen ten aanzien van het CJG. Dit heeft te maken met het 

feit dat al de gemeentes een behoeftepeiling doen onder de doelgroepen om zo antwoorden te 

krijgen op vragen als: ‘Welke locatie is het meest geschikt voor een CJG?’ of ‘Met welke 

vragen wil je terecht kunnen bij een CJG?’ of ‘Hoe wil je geholpen worden?’. Gemeentes 

stellen deze vragen om aan de hand van de antwoorden een laagdrempelig CJG te kunnen 

realiseren. Op basis van de behoeftepeiling zullen de gemeentes hun beleid vormen (2e fase) 

en in de realisatiefase (3e fase) zal dit tot uitvoering komen.  

                                                
29 De interviewvragen zijn geen bestaande vragen, maar door de onderzoeker opgesteld aan de hand van de door 
Pröpper en Steenbeek (1999) weergegeven bestuursstijlen. 
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Door doelgroepen te betrekken hoopt men ook te voorkomen dat het CJG een nieuw debacle 

wordt in de jeugdzorg, zoals het BJZ. Daarom moeten gebruikers en professionals de ruimte 

krijgen om aan te geven wat hun wensen zijn ten aanzien van het CJG.  

De hoop van de beleidsmedewerkers is dat doelgroepen gehoord worden en creatieve ideeën 

aandragen waar gemeentes zelf niet aan gedacht hadden.  

 

Het betrekken van de doelgroepen biedt ook mogelijkheden voor de gemeentes om ze te 

informeren ten aanzien van het CJG. Een veelgenoemde reden is bijvoorbeeld dat gemeentes 

op deze wijze naamsbekendheid aan het CJG kunnen geven. Daarnaast biedt het een mooi 

podium om iets van de visie achter het CJG te delen. 

 

Als laatste kan genoemd worden dat de input van bijvoorbeeld ouders en jongeren kan 

worden gebruikt door beleidsmedewerkers om als ‘prikkelend’ (beleidsmedewerker gemeente 

Maarssen, 2 juni 2009) door te geven aan professionals en zorginstanties. Zo kan daar de 

gedachte ‘de gebruiker staat centraal’ (beleidsmedewerker gemeente Maarssen, 2 juni 2009) 

onder de aandacht blijven. 

4.1.2 Fases 

In het opstarten van een CJG zijn vier fases te onderscheiden: de initiatieffase, de 

ontwikkelfase, de startfase en de evaluatiefase. 

Het merendeel van de gemeentes vindt de inbreng van de doelgroepen waardevol in de 2e fase 

(de ontwikkelfase). De 1e fase (de initiatieffase) wordt gezien als de fase waarin de gemeente 

vooral zelf bezig is.  

Bij veel gemeentes is het de wens om de doelgroepen ook in de evaluatiefase, of zelfs juist in 

de evaluatiefase te blijven horen. Het blijkt echter meer dan eens een lastige opgave te zijn om 

mensen die in de ontwikkelfase worden benaderd, vast te houden tot in de evaluatiefase. 

In Maarssen wordt dat niet als een probleem gezien. Men wil op het moment dat het nodig is 

mensen horen over hun gedachtes over het CJG en heeft geen zin om ‘gebruikersraden op te 

richten die een half jaar later toch weer een zachte dood sterven’. (beleidsmedewerker 

gemeente Maarssen, 2 juni 2009) 
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4.1.3 Inhoudelijke verrijking 

Pröpper en Steenbeek maken onderscheid naar de mate waarin participanten mogen bijdragen 

aan de inhoudelijke verrijking van het beleid. Ze onderscheiden vijf niveau’s waarop 

participanten kunnen bijdragen:  

1. het aandragen van creatieve ideeën. 

2. de ideeën komen tot uitdrukking in beleidsvoorstellen. 

3. de ideeën komen tot uitdrukking in het uiteindelijke beleid. 

4. de ideeën worden uitgevoerd. 

5. de ideeën worden uitgevoerd en leiden tot positieve effecten. 

De gemeenten zijn ondervraagd over hun visie op de inbreng van participanten in de 

beleidsvorming, en de antwoorden zijn geanalyseerd aan de hand van bovenstaande niveau’s. 

 

Loenen en Breukelen zagen de inbreng van de doelgroepen beperkt tot het aandragen van 

creatieve ideeën. De gemeente Abcoude wilde deze ideeën wel tot uitdrukking zien komen in 

beleidsvoorstellen en de gemeente de Ronde Venen zag deze ideeën ook wel terugkomen in 

het uiteindelijke beleid. Alleen de gemeente Maarssen had de verwachting dat de inbreng van 

de doelgroepen op alle niveau’s van inhoudelijke verrijking zou kunnen plaatsvinden.  

 

Omdat dit interessante resultaten zijn voor dit onderzoek, is doorgevraagd naar de reden 

waarom gemeentes deze ruimte geven aan de inhoudelijke bijdrage van de doelgroepen. 

Daarbij werd opgemerkt dat het CJG ‘wel vóór de gebruikers is, maar niet dóór de gebruikers’ 

(beleidsmedewerker gemeente Abcoude, 6 juni 2009). De gemeentes hebben een regiefunctie 

en zien daarom minder ruimte voor de bijdrage van de doelgroepen.  

Een reden is ook dat sommige ideeën die aangedragen zullen worden niet uitgevoerd kunnen 

worden, bijvoorbeeld door gebrek aan tijd of geld wat beschikbaar is vanuit de gemeentes. Zo 

is het bijvoorbeeld niet mogelijk om in Breukelen 24 uur per dag telefonisch geholpen te 

worden met opvoed- en opgroeivragen. Daar zijn simpelweg geen financiën voor. 

De gemeente Loenen heeft überhaupt weinig verwachting van het meedenken van de 

doelgroepen. Bij eerdere pogingen lukte het nog wel om bedrijven en instanties bij elkaar te 

krijgen om samen in gesprek te gaan. Ouders en jongeren zijn al veel lastiger te bereiken.  

Problematisch is ook dat gemeentes rekening moeten houden met de professionals die gaan 

werken in of met het CJG. Er zal dus afstemming moeten plaatsvinden tussen meerdere 

partijen en daarom zal nooit de toezegging kunnen worden gedaan dat ideeën ook gerealiseerd 

kunnen worden. Dit lijkt in tegenspraak met het idee dat het gaat om de gebruikers van het 
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CJG. Het blijkt dus dat er flinke beperkingen zijn vanuit de gemeentes om op echt interactieve 

wijze beleid te vormen. Zo zien sommige gemeentes überhaupt weinig meerwaarde van de 

participatie van deelnemers, wat een van de randvoorwaarden voor interactieve 

beleidsvorming is volgens Pröpper en Steenbeek.  

De gemeente Maarssen wil wél ruimte geven aan de doelgroepen, om zo tot inhoudelijke 

verrijking te komen. De gedachte is dat alleen de doelgroepen kunnen aangeven wat en hoe 

een CJG effect kan hebben op hun situatie. Daarom zal er niet alleen op basis van een 

kwantitatief onderzoek wat gezegd moeten worden over de behoeftes van de doelgroepen, 

maar juist ook op basis van kwalitatief onderzoek. ‘Een statistiek los van de belevingswereld 

van de doelgroepen is niet zo veel waard’, aldus de gemeente Maarssen. 

4.1.4 Randvoorwaarden 

Het aantal randvoorwaarden en de openheid over de randvoorwaarden in gesprek met de 

doelgroepen zijn van belang in het voeren van interactief beleid zoals ook beschreven wordt 

door Pröpper en Steenbeek. Openheid over randvoorwaarden kan de doelgroepen vertrouwen 

geven voor het verdere verloop van het proces. Daarbij geldt ook: hoe minder 

randvoorwaarden, hoe meer zij zich serieus genomen zullen voelen. 

 

Voor alle gemeentes geldt dat er voor 2011 een CJG behoort te zijn. Naast deze 

randvoorwaarde dient in dit CJG in ieder geval het basismodel gerealiseerd te worden. Verder 

is er door de landelijke politiek (opvallend genoeg) ruimte gegeven aan elke gemeente in 

Nederland, om de invulling van het CJG verder zelf vorm te geven. 

 

De gemeentes hebben naast de landelijke richtlijnen te maken met wat er op regionaal niveau 

gebeurt. Zo wordt er een format ontwikkeld voor een digitaal CJG per gemeente. Een digitaal 

CJG is een CJG wat te benaderen is via internet. De bedoeling is dat de doelgroepen op een 

website van het CJG antwoord kunnen vinden op vragen en problemen. Op regionaal niveau 

is er afgesproken dat er een digitaal CJG wordt gerealiseerd voor elke gemeente. Een 

randvoorwaarde is dus dat er een digitaal CJG komt.  

Andere randvoorwaarden die genoemd werden door de gemeentes waren de financiële 

speelruimte die er is voor het CJG. Ook de praktische haalbaarheid van aangedragen ideeën 

werd als randvoorwaarde genoemd.  
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Samengevat kan gesteld worden dat het CJG model ruimte biedt aan gemeentes voor een 

eigen invulling. Bijvoorbeeld in het betrekken van meer partners dan beschreven in het 

basismodel of de praktische invulling en inrichting van het CJG. Dit zorgt ervoor dat er 

redelijk wat ruimte is voor de doelgroepen om, zeker op praktisch niveau, hun wensen en 

verlangens kenbaar te maken. 

Tegelijkertijd moeten gemeentes rekening houden met meerdere partijen en levert dat 

belemmeringen op voor de inbreng van de doelgroepen. 

4.1.5 Eerdere interactieve beleidsvorming 

De WMO raad wordt door veel gemeentes ingezet als een instrument om tot interactieve 

beleidsvorming te komen. Ook hebben gemeentes verschillende gebruikers en adviesraden die 

meedenken in het te vormen beleid. In dit onderzoek is niet verder onderzocht in hoeverre er 

ook echt sprake is van interactieve beleidsvorming in deze raden. Voor het merendeel van 

deze raden geldt dat gemeentes er weinig vernieuwende kracht in herkennen of dat deze raden 

een ‘zachte dood’ sterven. Een van de gemeentes wil daarom meer gaan werken met steeds 

verschillende panels van gebruikers naar aanleiding per thema. In plaats van een steeds zelfde 

samenstelling van een panel met betrekking tot verschillende thema’s. 

 

Als voordeel van interactieve beleidsvorming wordt genoemd dat de betrokkenheid van 

deelnemers veel groter is wanneer zij mogen meedenken en meebeslissen, dan wanneer ze iets 

van bovenaf krijgen opgelegd. Als nadeel wordt genoemd dat het lastig is om met meerdere 

partijen rekening te houden en er grenzen zijn in wat realiseerbaar is. Ook blijkt het soms 

moeilijk te zijn om participanten te vinden. 

4.1.6 Over drie jaar 

De gemeentes is gevraagd wat ze over drie jaar bereikt willen hebben door de ontwikkeling 

van een CJG.  

Een belangrijk element voor de gemeentes in het al dan niet succesvol betrekken van de 

doelgroepen is de mate van bekendheid die er door ontstaan is voor het CJG. 

Naamsbekendheid is voor de beleidsmedewerkers dus een belangrijke indicator of het 

betrekken van doelgroepen geslaagd is. 

Daarnaast is het belangrijk dat er duidelijkheid is gekomen over de vragen die de doelgroepen 

hebben rondom opgroeien en opvoeden, zodat het CJG daarop ingericht kan worden 

(inhoudelijk en praktisch).  
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Gemeentes zien het betrekken van de doelgroepen ook als geslaagd als er betrokkenheid 

vanuit de doelgroepen blijft, ook na de ontwikkelingsfase en er bijvoorbeeld in de 

evaluatiefase wederom een geluid vanuit de doelgroepen kenbaar wordt.  

 

Een van de gemeentes gaat wat dieper in op de visie achter het CJG en noemt het betrekken 

van doelgroepen geslaagd als het er toe bijgedragen heeft dat de ‘schotten in de jeugdzorg’ 

(Ma) doorbroken worden. En op deze manier de slogan ‘één gezin, één plan’ werkelijkheid 

wordt.  

Verder zien gemeentes het als geslaagd wanneer er veel gebruik van het CJG gemaakt gaat 

worden door de gebruikers en er enthousiasme over het CJG ontstaat onder jongeren, ouders 

en professionals. 

4.1.7 Verwachting en toekomst 

Een overeenkomst tussen de gemeentes is dat vraaggericht en klantgericht werken hoog in het 

vaandel staat, maar dat het moeilijk blijkt om dit door te vertalen naar de praktijk. Het 

ontbeert gemeentes aan goede ideeën en middelen om vraaggericht te kunnen werken. Ook 

wordt de gemeente steeds opnieuw geconfronteerd met de afstand die er tussen burger en 

lokale overheid is.. Dit zorgt ervoor dat het betrekken van de doelgroepen soms met enige 

scepsis wordt benaderd door gemeentes. Men verwacht een lage opkomst of een eenmalige 

betrokkenheid.  

Toch is de wens van de gemeentes om de doelgroepen ook betrokken te houden in de verdere 

ontwikkeling van het CJG. De gemeentes verschillen echter wel in de rol die ze de 

doelgroepen toebedelen. De ene gemeente heeft een meer adviserende betrokkenheid voor 

ogen, de andere gemeente een betrokkenheid waarin wordt meegedacht en mee besloten door 

de doelgroepen. Ook wanneer het CJG er is, vinden de gemeentes het van belang om te 

blijven toetsen of het voldoet aan de wensen van de doelgroepen en of het de problemen van 

de jeugdzorg oplost. 

4.1.8 Conclusie 

De reden waarom gemeentes doelgroepen betrekken is drieledig. Ten eerste kan de gemeente 

door middel van bijvoorbeeld een behoeftepeiling inzichtelijk maken wat de doelgroepen, de 

gebruikers van het CJG van een CJG verwachten. Op deze wijze kunnen gemeentes voldoen 

aan de laagdrempeligheid die gewenst is bij een CJG. Ten tweede willen de gemeentes ook 
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dat de gebruikers centraal staan in het ontwerp en de uitvoering van het CJG. Ten derde geeft 

het betrekken van doelgroepen bekendheid aan het fenomeen CJG. 

 

In alle onderzochte gemeentes zijn de doelgroepen vanaf de 2e fase (ontwikkelfase) 

betrokken. Bij interactief beleid worden partijen zoals burgers (doelgroepen) en 

maatschappelijke organisaties in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken. Er kan dus 

opgemerkt worden dat de gemeentes in de eerste fase (initiatieffase) geen burgers betrokken 

hebben. 

 

De mate waarin de doelgroepen invulling mochten geven aan het beleid verschilde per 

gemeente. Geconcludeerd kan worden dat in lang niet elke onderzochte gemeente de 

doelgroepen op een wijze mochten bijdragen die past bij interactieve beleidsvorming. 

Een van de redenen daarvan is dat gemeentes rekening moeten houden met andere partijen, 

zoals de professionals of de gemeenteraad.  

 

Op basis van de hierboven weergegeven gegevens uit de interviews met de 

beleidsmedewerkers van de onderzochte gemeentes, zullen we nu gaan kijken of en wat er 

geconcludeerd kan worden over de gehanteerde bestuursstijlen in de gemeentes. Op deze 

manier krijgen we meer zicht op het al dan niet gevoerde interactieve beleid. 

 

4.2 Bestuursstijlen 

Aan de hand van de door Pröpper en Steenbeek opgestelde vragen om de bestuursstijl(en) te 

duiden, krijgen we meer inzicht in de gehanteerde bestuursstijl(en) van de gemeentes. Hierbij 

is rekening gehouden met de fase waarin interactieve beleidsvorming, binnen het gegeven van 

de voorgestelde CJGs, wel een rol kan spelen. Omdat de ontwikkeling van een CJG in elke 

gemeente als besluit van de landelijke politiek bij de lokale politiek is neergelegd, zou gesteld 

kunnen worden dat er geen ruimte is voor de doelgroepen om nog geheel alternatieve 

beleidsvoorstellen in te dienen. Echter, als we de komst van het CJG als uitgangspunt nemen 

en vervolgens kijken welke beslisruimte de doelgroepen krijgen ten aanzien van het CJG, dan 

kan er wel degelijk gekeken worden naar de mate van interactieve beleidsvorming op dat 

deelgebied. Dit deelgebied is de 2e fase, de ontwikkelfase. De beslisruimte in dit deelgebied 

gaat over de ontwikkeling van het CJG op inhoudelijk en praktisch gebied, bijvoorbeeld 
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gewenste openingstijden van het CJG of over welke vragen er leven bij ouders ten tijde van 

de opvoeding.  

4.2.1 Wiens beleid staat centraal? 

Het is in dit geval duidelijk dat het initiatief bij de gemeentes ligt. Mede omdat zij door de 

landelijke overheid zijn aangesteld als regievoerder van het CJG. Alleen de faciliterende 

bestuursstijl van Pröpper en Steenbeek legt het initiatief bij de participant30. Geconcludeerd 

kan dus worden dat we in dit geval niet met een faciliterende bestuursstijl te maken hebben. 

Dit is opvallend te noemen omdat de landelijke overheid er op aandringt dat gemeentes wel 

doelgroepen betrekken in de ontwikkeling van het CJG. Tegelijkertijd zorgt de landelijke 

overheid er wel door de regierol van de gemeente voor dat de faciliterende bestuursstijl al af 

valt, nog voordat het interactieve beleidsvormingsproces in de gemeente is begonnen. Tussen 

de andere stijlen (samenwerkende, delegerende, participatieve en consulterende stijl) kan nog 

geen onderscheid gemaakt worden op basis van deze vraag, omdat bij alle overige stijlen het 

initiatief bij de bestuurder, in dit geval de gemeente, ligt.  

4.2.2 Invloed van participanten 

De participanten mogen in alle onderzochte gemeentes adviseren over de inhoudelijke en 

praktische inrichting van het CJG. De beslissingsmacht ligt echter in alle gemeentes bij de 

gemeente, als regievoerder. Een van de beleidsmedewerkers verwoordde dit als volgt: ‘Het 

CJG is er wel voor, maar niet door de gebruikers.’ (beleidsmedewerker gemeente Abcoude, 6 

juni 2009) 

Dit duidt volgens Pröpper en Steenbeek op een participatieve of consultatieve stijl. 

4.2.3 Inhoudelijke beleidsruimte 

Pröpper en Steenbeek duiden het verschil in bestuursstijl op dit kenmerk aan de hand van de 

ruimte die er voor de participant is in de beleidsvorming. Bijvoorbeeld of de participanten zelf 

mogen (meehelpen om) beleid te schrijven of dat er alleen ideeën en oplossingen van hen 

worden verwacht.  

Uit de interviews blijkt dat die beleidsruimte verschilt per gemeente. Alleen in Maarssen vindt 

men het een reële gedachte dat ideeën van participanten tot beleid worden verheven en tot 

positieve effecten zullen leiden. Dit laatste duidt op een samenwerkende stijl, waar op basis 

van gelijkwaardigheid wordt samen gewerkt. 

                                                
30 Met participant worden de doelgroepen bedoeld. In het model van Pröpper en Steenbeek wordt echter 
gesproken over participanten, daarom wordt deze benaming hier gehanteerd. 
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De overige gemeentes komen tot de participatieve stijl, waar de participant eigen problemen 

en oplossingen kan aandragen. De consultatieve bestuursstijl is mijns inziens niet van 

toepassing, omdat de participant zich dan alleen over een gesloten vraagstelling mag 

uitspreken. Dat is in geen van de gemeentes het geval. Het deelgebied (2e fase) wordt 

benaderd met een open vraag als: ‘welke behoeftes hebben de doelgroepen ten aanzien van 

het CJG’. 

4.2.4 Op welk moment heeft de participant invloed? 

In alle gemeentes komen de participanten er in de 1e fase (initiatieffase) niet aan te pas. 

Daarbij moet wel vermeld worden dat de participanten wel indirect invloed uitoefenen vanuit 

het feit dat de gemeente ook in de 1e fase nadenkt over mogelijke wensen van de 

participanten. In de 2e fase (ontwikkelfase) worden deze dan daadwerkelijk benaderd. 

Participanten kunnen dan deels achteraf reageren op wat al bedacht is door de gemeente, maar 

ook deels vooraf met betrekking tot de concrete invulling van het CJG. Dit duidt op een 

participatieve bestuursstijl. Deze conclusie trek ik omdat de participanten de bevoegdheid 

krijgen om binnen gestelde randvoorwaarden, zelf mee te denken. Het duidt echter niet op een 

delegerende bestuursstijl, omdat de participanten niet mogen meebeslissen, maar slechts mee 

mogen denken.  

4.2.5 Wat is de rol van de participanten? 

De rol van de participant zit tussen die van ‘consulterend’ (consultatieve stijl) en ‘adviserend’ 

(adviserende stijl) in. De gemeentes Loenen en Breukelen geven aan alleen geïnteresseerd te 

zijn in de creatieve ideeën die kunnen ontstaan in gesprek met de participant. Dit komt meer 

overeen met de consultatieve dan de participatieve stijl. Er wordt wel ruimte gegeven aan de 

inbreng van participanten, maar de gemeente stelt zich nadrukkelijker op als degene die 

beslist wat er met de ideeën gebeurt. 

In Maarssen, Abcoude en Ronde Venen is dit laatste minder het geval en behandelt men de 

participant meer als adviseur (participatieve stijl). 

4.2.6 Wat is de inbreng van participanten? 

In alle gemeentes blijft de inbreng van participanten beperkt tot ideeën en opvattingen. Dit 

past bij de consultatieve en participatieve bestuursstijl. Ze leveren zelf geen 

beleidsinspanning, wat voor de andere bestuursstijlen wel geldt. Met beleidsinspanning wordt 



 52 

bedoeld dat participanten ook betrokken worden bij het opstellen van beleid op basis van 

eigen weergegeven ideeën.  

 

Er is nu enige keren benoemd welke stijlen af te leiden zijn aan de praktijk van 

beleidsvorming in de gemeentes. Er is echter nog geen helderheid over welke bestuursstijl wel 

en welke niet interactief genoemd kan worden. 

Pröpper en Steenbeek (1999) geven de volgende definitie: 

 

“Als participanten kunnen reageren op een gegeven beleidsplan en een gegeven 

probleemdefinitie en oplossingsrichting van het bestuur, zoals bij de consultatieve stijl, is er 

geen sprake van interactief beleid. (…) Interactief betekent dat zij vanaf het begin bij het 

beleid betrokken worden. Bij de beleidsvoorbereiding bijvoorbeeld, houdt dit in dat zij 

kunnen participeren bij de probleemformulering en dat zij ook zelf oplossingen kunnen 

aandragen. Dit is wel het geval bij de participatieve, de delegerende, de samenwerkende en de 

faciliterende stijl, die interactief genoemd kunnen worden.” (p. 54,55).  

 

In dit geval zijn de participanten in de 2e fase vanaf het begin betrokken bij de 

probleemformulering, door aan te kunnen geven tegen welke vragen en moeilijkheden zij 

aanlopen in het opgroeien of opvoeden. Daarnaast hebben zij oplossingen en ideeën 

aangedragen over hoe ze benaderd willen worden door het CJG. 

In de conclusie zal verder ingegaan worden op welke gehanteerde bestuursstijlen te herkennen 

zijn en of deze interactief te noemen zijn. 

4.2.8 Deelconclusie 

Wanneer we kijken naar het CJG beleid op landelijk niveau, dan is er geen sprake van een 

interactieve bestuursstijl. Burgers zijn niet in de beginfase gehoord en betrokken in de 

ontwikkeling van het beleidsinstrument CJG.  

In deze scriptie kijken we echter op lokaal niveau naar de ontwikkeling van het CJG. Het CJG 

moet er komen (landelijk besluit), het is nu aan de lokale politiek hoe dat wordt vormgegeven. 

- Op basis van de interviews kan het volgende worden geconcludeerd over de 

gehanteerde bestuursstijl in de gemeentes volgens het model van Pröpper en 

Steenbeek Het beleid van de gemeente staat centraal. Daarom valt de faciliterende 

bestuursstijl af. 
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- De gemeente houdt rekening met de wensen en de verlangens van de participanten. 

Dit duidt op een danwel, faciliterende, samenwerkende of participerende stijl. De 

faciliterende stijl was niet van toepassing, zoals hierboven weergegeven. De 

samenwerkende stijl en alle andere stijlen blijven nog over (delegerend, participatief, 

consultatief, open en gesloten autoritair).    

- Participanten kunnen alle denkbare alternatieven inbrengen in de vormgeving van het 

CJG in plaats dat hun mening gevraagd wordt over een concreet voorstel rondom de 

inrichting van het CJG. Dit duidt op een participatieve stijl in plaats van een 

consultatieve.  

- Participanten mogen meepraten, maar de gemeente beslist.  

- De rol van de participanten is die van adviseur, wat duidt op zowel een participatieve 

als een consultatieve stijl. 

- De inbreng van participanten blijft beperkt tot ideeën en opvattingen, zoals dat bij een 

participatieve en consultatieve stijl ook het geval is.  

Dit brengt mij tot de conclusie dat er zowel sprake is van een participerende bestuursstijl (wel 

interactief) als een consultatieve bestuursstijl is (niet interactief) . De eerste stijl is wel meer 

aanwezig dan de tweede. Participanten kunnen namelijk alle denkbare alternatieven inbrengen 

in de vormgeving van een CJG, wat duidt op een participatieve stijl. Daarnaast gaven een 

aantal gemeentes aan de inbreng van participanten wél terug te willen zien in beleid en 

beleidsvoorstellen. Over het algemeen kan worden gesteld dat de gemeentes een gematigd 

interactief beleid voeren en een participatieve bestuursstijl hanteren.  

 

4.3 Participatieladder 

In de vorige paragraaf is aan de hand van de bestuursstijlen gekeken naar de rol van de 

bestuurder (de gemeentes) in interactieve beleidsvorming. In deze laatste paragraaf van dit 

hoofdstuk zal worden ingegaan op de rol van de participant in interactieve beleidsvorming. 

Een behulpzaam model daarbij is de participatieladder van Edelenbos. Zoals weergegeven is 

in paragraaf 2.2.2 kunnen passen de participatieladder en de bestuursstijlen bij elkaar. De 

bestuursstijlen zeggen iets over de mate van interactiviteit van de bestuurders, de 

participatieladder zegt iets over de mate van interactiviteit van de participanten. Volgens de 

participatieladder van Edelenbos (2000) zijn er verschillende niveaus van participatie van de 

burger te onderscheiden. Hoe hoger op de ladder, hoe meer de burger betrokken wordt in het 
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besluitvormingsproces. Ik wil hier verder ingaan op hoe de betrokkenheid van de 

participanten er uit ziet. 

 

Het betrekken van de participanten gebeurt in elke gemeente op dezelfde wijze, namelijk via 

een behoeftepeiling. Dit gebeurt in verschillende vormen: vragenlijsten, focusgroepen en 

interviews die door mij zijn uitgevoerd. De vraag is wat er op basis van de wijze van 

betrekken van de participanten gezegd kan worden over de rol van de participanten.  

Wanneer we de participatieladder bekijken dan kan vastgesteld worden dat de trede 

‘meebeslissen’ in ieder geval niet bereikt wordt. De burger is in deze fase de initiatiefnemer 

en dat is in geen van de gemeentes het geval. De gemeente betrekt de burger en niet 

andersom.  

Enerzijds is de trede ‘coproduceren’ gedeeltelijk terug te vinden in het betrekken van de 

burger door de gemeente. Het zou te ver gaan om te zeggen dat de gemeentes op basis van 

gelijkwaardigheid in gesprek gaan met de burger. De meeste gemeentes verwachten een 

aantal creatieve ideeën van de burgers, maar nemen een hogere hiërarchische positie in dan de 

burgers. Dit komt mede doordat de gemeentes door de regierol het CJG als een eigen 

verantwoordelijkheid ervaren. 

Anderzijds valt onder de term ‘coproduceren’ ook dat de gemeente besluiten neemt, met 

inachtneming van vooraf gestelde randvoorwaarden. Dat is in dit geval de realiteit. Voor het 

overgrote deel zijn de randvoorwaarden helder zoals het basismodel van het CJG en ‘in elke 

gemeente een CJG voor 2011’. Binnen deze kaders geven de gemeenten de vrije ruimte aan 

de inbreng van de burgers.  

Wanneer we een trede lager gaan komen we uit bij ‘adviseren’. Deze trede is tevens de laatste 

trede waar er van interactieve beleidsvorming gesproken mag worden. 

Bij deze trede bepaalt de gemeente het beleid, maar heeft de participant de mogelijkheid om 

(andere) ideeën en oplossingen aan te dragen. Mijns inziens past deze trede het best bij het 

niveau van betrokkenheid dat de participanten hebben in de ontwikkeling van het CJG. Er was 

namelijk één gemeente die op basis van gelijkwaardigheid wilde handelen, de andere 

gemeentes hielden de inbreng van participanten beperkt tot het adviseren. 

De lagere tredes van de participatieladder hoeven hier verder niet besproken te worden, omdat 

deze minder ruimte laten voor participatie van burgers en dus niet van toepassing zijn op de 

onderzochte situatie. 
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4.3.1 Deelconclusie 

Op basis van de interviews met de beleidsmedewerkers kan opgemaakt worden dat de 

gemeentes een gematigd interactief beleid wensen te voeren. Een reden daarvan is dat de 

gemeente op deze wijze zelf kan bepalen wat er gedaan gaat worden met de inbreng van de 

participanten. Dat brengt de inbreng van de participanten op een niveau van ‘adviseren’. 

Participanten krijgen de ruimte om hun mening weer te geven, oplossingen en problemen aan 

te dragen. De gemeente heeft echter de beslissingsmacht. De trede ‘adviseren’ is op de 

participatieladder de eerste trede die aangemerkt mag worden als zijnde interactief . 

 

4.4 Conclusie hoofdstuk 4 

De gemeentes hebben meerdere redenen om de doelgroepen te betrekken bij de ontwikkeling 

van het CJG. Een daarvan is dat gemeentes inzicht willen krijgen in de verwachtingen en 

behoeftes van de doelgroepen. Een tweede reden is dat gemeentes de gebruikers centraal wil 

stellen tijdens de ontwikkeling van het CJG. Een derde reden is dat gemeentes draagvlak 

willen creëren. Een laatste reden is dat gemeentes informatie willen overdragen door 

doelgroepen te betrekken. 

 

In de onderzochte gemeentes wordt voornamelijk de participatieve bestuursstijl gehanteerd. 

Er zijn ook kenmerken waarneembaar van consultatieve en op een enkel onderwerp 

(inhoudelijke beleidsruimte, Maarssen) zelfs van een samenwerkende stijl. Zoals Pröpper en 

Steenbeek ook aangeven kan er sprake zijn van meerdere bestuursstijlen. In de onderzochte 

gemeentes kan na analyse van de interviews door het instrument van de bestuursstijlen 

worden geconcludeerd dat zowel de participatieve bestuursstijl als de consulterende 

bestuursstijl aanwezig is in de gemeentes, maar de participatieve bestuursstijl overheerst. De 

gemeentes laten de ruimte aan participanten om alle denkbare ideeën en oplossingen aan te 

dragen, maar de gemeente beslist wat en hoe dit wordt verwerkt in het beleid. De intentie van 

de gemeentes is wel om deze ideeën en oplossingen terug te laten komen in het beleid. Er 

wordt een gematigd interactief beleid gevoerd in de gemeentes met betrekking tot de 

ontwikkeling van het CJG. 

 

De resultaten van de analyse van de interviews door de participatieladder laten zien dat de rol 

van de participant een adviserende rol is. Net als de participerende bestuursstijl is de 

beslismacht aan de bestuurder en niet aan de participant. En evenals de participerende 
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bestuursstijl is de rol van de participant als adviseur het eerste niveau waarop er sprake is van 

een interactieve benadering. 

 

Deze resultaten geven antwoord op waarom en hoe gemeentes interactieve beleidsvorming 

vorm geven in de praktijk van het ontwikkelen van een CJG. De resultaten geven aan dat er 

wel sprake is van interactieve beleidsvorming in de gemeente, zij het op gematigde wijze. 

Gemeentes willen wel graag op interactieve wijze beleid vormen, maar lopen tegelijkertijd 

tegen drempels aan. Men moet rekening houden met meerdere belangen (de gemeente, 

burgers, instanties) en ervaart aan den lijve dat het makkelijker gezegd dan gedaan is om 

burgers te betrekken bij beleidsvorming van de gemeente, bijvoorbeeld door gebrek aan 

belangstelling voor de onderwerpen. 
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5. Op de planken: Succes en faalfactoren van interactief beleid  
 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zullen gemeentes centraal staan die al langer onderweg zijn met de 

ontwikkeling van een CJG én doelgroepen hebben betrokken in de ontwikkeling van een CJG. 

Hiervoor zijn andere gemeentes gekozen dan in hoofdstuk 4, omdat die gemeentes vijf die 

hierboven zijn geanalyseerd (Loenen, Breukelen, Abcoude, Maarssen en Ronde Venen) nog 

niet lang genoeg onderweg zijn in het ontwikkelen van een CJG om tot een beschrijving van 

succes- en faalfactoren te kunnen komen van het gevoerde beleid.  

Meerdere gemeentes zijn benaderd om tot een analyse van succes en faalfactoren te komen. 

Het aantal gemeentes dat én al gevorderd was in de ontwikkeling van een CJG én doelgroepen 

had betrokken, bleek echter schaars te zijn. Uiteindelijk is een interview gehouden met 

beleidsmedewerkers van de gemeentes Zeist, Houten en Veenendaal. Zij zijn bevraagd op 

mogelijke succes en faalfactoren in het door hen gevoerde beleid in het betrekken van de 

doelgroepen van het CJG in de ontwikkeling van het CJG.  

 

In het vorige hoofdstuk is ingegaan op de interactieve beleidsvorming van een vijftal 

gemeentes die op het moment van schrijven starten met een Centrum voor Jeugd en Gezin. 

Preciezer gezegd, gemeentes die zich bevonden in de 2e fase (ontwikkelingsfase) van de 

realisatie van een CJG. In drie van de gemeentes is een behoeftepeiling gedaan door mij als 

onderdeel van mijn stageopdracht. Behoeftepeilingen kunnen gezien worden als een 

praktijkvorm van interactieve beleidsvorming, in zo verre dat zij in een zo vroeg mogelijk 

stadium burgers bij het beleid betrekt om in een open wissel- en samenwerking met hen tot 

bepaling van het beleid te komen. (Pröpper en Steenbeek, 1998:293). De behoeftepeiling 

wordt beschreven in hoofdstuk 6. 

  

De interviews met gemeentes zullen worden geanalyseerd aan de hand van de door Pröpper 

en Steenbeek opgestelde succes en faalfactoren, zoals weergegeven in het theoretisch kader. 

Deze factoren zijn: openheid, rollen en randvoorwaarden, meerwaarde van participatie, 

constructieve relatie, geschikte problematiek en voldoende en adequate hulpmiddelen. Er zal 

bekeken worden of beleidsmedewerkers deze succes en faalfactoren herkennen of niet en of er 

opmerkingen of aanvullingen zijn te maken op deze factoren. 
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Met een succesfactor wordt in dit hoofdstuk een factor bedoeld die bijdraagt aan het vormen 

van beleid op interactieve wijze. Een faalfactor is een factor die niet bijdraagt aan interactieve 

beleidsvorming. 

 

De gemeentes die in dit hoofdstuk worden besproken hebben de behoeftepeilingen al 

afgerond in hun gemeente en zijn aan het einde van fase 2 (ontwikkelfase) of aan het begin 

van fase 3 (startfase) aanbeland. 

 

Behoeftepeilingen in de gemeentes 

De gemeente Veenendaal wilde de doelgroepen graag betrekken om zo de laagdrempelige 

functies van het CJG (informatiepunt en de opvoed- en opgroeiondersteuning) succesvol te 

laten zijn. In Veenendaal zijn door de gemeente als deel een behoeftepeiling onder ouders en 

jongeren met 4 jongerenpanels gesprekken gevoerd. Drie van de jongerenpanels zijn via 

scholen benaderd en samengesteld. Een ander jongerenpanel is op straat gehouden en ter 

plekke samengesteld met de jongeren die werden ontmoet op straat. De grootte per groep 

varieerde van 8 tot 12 personen met een leeftijd tussen de 12 en 23 jaar. Met de ouders is men 

in gesprek gekomen via een ouderraad van school. Hieraan namen 13 ouders deel. 

 

In Houten zijn de doelgroepen betrokken door middel van een focusgroep met ouders, een 

‘pizza en cola avond’ met jongeren, waarbij in informele setting naar hun mening werd 

gevraagd over het CJG en een gesprek met cliënten uit de geïndiceerde zorg.31 Volgens de 

geïnterviewde beleidsmedewerker was de grootste drijfveer om doelgroepen te betrekken de 

zorg voor een goede aansluiting van het CJG met de doelgroepen. De drijfveer van Houten 

ten opzichte van Veenendaal is anders in de zin dat in Veenendaal wordt gekeken naar de 

behoeftes van de doelgroepen vanuit de functies van het CJG. In Houten heeft men willen 

kijken naar het CJG vanuit de behoeftes van de doelgroepen.  

 

In Zeist is gebruik gemaakt van een digitaal panel (‘digipanel’). Daarmee zijn vragenlijsten 

uitgezet en 300 ingevulde vragenlijsten terug ontvangen.  

Daarnaast zijn er in Zeist in samenwerking met de GGD vragenlijsten uitgedeeld aan ouders 

van kinderen in groep 6 van de basisschool en klas 2 van de middelbare scholen te Zeist. Voor 

                                                
31 Onder geïndiceerde jeugdzorg wordt verstaan: vormen van jeugdzorg die slechts na indicatiestelling 
toegankelijk zijn. Voorbeelden zijn dagbehandeling, hulp voor jongeren en kinderen, pleegzorg. De indicatie 
wordt gegeven door Bureau Jeugdzorg.  
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de gemeente Zeist gold dat draagvlak creëren en kwaliteit verhogen de voornaamste redenen 

waren om doelgroepen te betrekken. “Succes van je CJG hangt af van je doelgroepen. 

Wanneer niemand zit te wachten op een CJG of het CJG niet de kwaliteit kan bieden die 

doelgroepen verwachten, wordt het een flop.” (beleidsmedewerker gemeente Zeist, 30 juni 

2009) 

In de volgende paragrafen zullen de succes en faalfactoren zoals deze zijn opgesteld door 

Pröpper en Steenbeek (1999) worden weergegeven. 

 

5.2 Openheid 

Interactieve beleidsvorming is gebaat bij openheid in de communicatie. Een gebrek aan 

openheid speelt wantrouwen in de kaart.  

Openheid bestaat volgens Pröpper en Steenbeek (1999) uit vier factoren:  

1. Inhoudelijke openheid (wat staat al vast in de ontwikkeling van het CJG en wat niet). 

2. Gemeente en participant zijn bereid invloed te delen. 

3. Gemeente en participant zijn bereid inzicht te geven in elkaars afwegingen en 

4. Gemeente en participant hebben geen onveranderlijke opstelling.   

 

Inhoudelijke openheid 

In Veenendaal en in Houten hebben de doelgroepen voorafgaand aan de (panel)gesprekken 

een inleidende toespraak te horen gekregen van een gemeentemedewerker over de stand van 

zaken rondom het CJG. Daarbij zijn de kaders van het Rijk en de gemeente weergegeven. 

Daarnaast konden de doelgroepen uit de gestelde vragen in het panelgesprek impliciet wel 

opmaken wat de inhoudelijke beleidsruimte was waarover gepraat kon worden. In Veenendaal 

is dit echter niet expliciet gemaakt. In de gemeente Zeist was de inhoudelijke beleidsruimte af 

te leiden uit de opgestelde vragenlijst, maar wederom impliciet. In de gemeente Houten is de 

beleidsruimte wel expliciet benoemd, wat leidde tot meer merkbare betrokkenheid van de 

participanten, bijvoorbeeld in mailcontact na afloop van de bijeenkomst. Het expliciet 

benoemen van de beleidsruimte kan worden gezien als een succesfactor. Dit past bij factor 1: 

inhoudelijke openheid geven over de beleidsruimte.  

 

Invloed delen 

Veenendaal heeft de insteek ´om zo nodig een onorthodoxe aanpak te hanteren en is bereid 

alle beleidsruimte te zoeken die nodig is om de doelgroep straks ook iets te bieden waar het 
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iets mee kan.’ (beleidsmedewerker Veenendaal, 3 juli 2009) Hiermee lijkt de gemeente 

Veenendaal bereid te zijn invloed te delen in de vorming van beleid. Concreet zorgde dit 

ervoor dat de doelgroepen zich mede verantwoordelijk gingen voelen voor de uitkomst van 

het gesprek. Voor de gemeentes Houten en Zeist geldt hetzelfde, de gemeentes zien het delen 

van beleidsruimte als een succesfactor in interactieve beleidsvorming. Dit sluit aan bij de 2e 

factor: bereid zijn om invloed te delen. Dit is een vrij essentieel punt in de interactieve 

beleidsvorming. Om een eerder genoemd citaat terug te halen van van Woerkum (2000): ‘De 

basis van interactieve beleidsvorming ligt in de erkenning van wederzijdse afhankelijkheden’.  

 

In Houten worden de ‘burgerbijeenkomsten’ ook gebruikt als achtergrond informatie in 

gesprek met de professionals en instellingen die betrokken zijn bij het CJG. Daarbij wordt 

door de beleidsmedewerker opgemerkt dat de gemeente wel onderscheid maakt in de mate 

waarop invloed wordt gedeeld. Professionals hebben wel meer in te brengen dan ouders en 

jongeren, want: ‘dat (met professionals werken, red.) is werken op een ander gemeentelijk 

niveau’ (beleidsmedewerker gemeente Houten, 1 juli 2009) 

  

Inzicht in afwegingen 

In het plan van aanpak voor het CJG van gemeente Veenendaal staan de reacties van de 

doelgroepen uitvoerig beschreven. Ook is in dit plan beschreven hoe het CJG gerealiseerd 

gaat worden, hoe het eruit gaat zien en met en door wie (met welke partners) het CJG 

gerealiseerd gaat worden. Op deze wijze is de doelgroepen inzicht gegeven in welke ideeën 

door de gemeente zijn overgenomen en welke niet. Het plan van aanpak is de uitkomst van 

eerdere beleidsvorming, waar mede door een behoeftepeiling onder de doelgroepen vorm aan 

is gegeven. Het is onduidelijk of het terugkoppelen van dit plan van aanpak een succes of 

faalfactor in de openheid van de beleidsvorming is, aangezien de participanten (ouders en 

jongeren) niet zijn gevraagd of en hoe de terugkoppeling van het plan van aanpak wat hen 

betreft heeft bijgedragen aan de openheid van de beleidsvorming.  

In Houten is men van plan reacties te gaan verwerken in het formele beleidstraject en de 

doelgroepen op de hoogte te stellen van de uiteindelijke plannen. Te Zeist ontvangen de 

mensen die de vragenlijst hebben ingevuld een samenvatting van de resultaten. Ook hier is het 

de bedoeling om de doelgroepen op de hoogte te houden over de verwerking van hun inbreng. 

Dit slaat terug op de 3e factor: men is bereid om elkaar inzicht te geven in de afwegingen die 

men heeft of gaat maken. Er is echter alleen informatie beschikbaar over de gemeente en niet 

over de participant en of deze de gemeente inzicht geeft in zijn of haar afwegingen. Ook is het 
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effect van het inzichtelijk maken van afwegingen (nog) niet helder in de onderzochte 

gemeentes. 

 

Geen onveranderlijke opstelling 

Deze vierde factor kwam niet echt naar voren in de gemeentes. De gemeentes zelf waren meer 

dan bereid om te luisteren naar de doelgroepen en eventuele eerdere gedachtes over de 

ontwikkeling van het CJG weer bij te stellen. Bij de participanten was ook geen 

onveranderlijke opstelling te bespeuren, eerder een opstelling van samenwerken en 

meedenken. In die gevallen was de vierde factor een succesfactor. In een enkel geval (zie 5.5) 

is een panelgesprek afgebroken en later weer voortgezet omdat de participanten niet 

meewerkten. In die zin was deze vierde factor ook als faalfactor aanwezig 

 

5.3 Rollen en randvoorwaarden 

De gemeente en participanten hebben over en weer verwachtingen van elkaar. Er is 

duidelijkheid nodig wat deze verwachtingen met betrekking tot rollen en randvoorwaarden 

zijn om te doen aan interactieve beleidsvorming.  

Met rollen en randvoorwaarden wordt door Pröpper en Steenbeek (1999) bedoeld: 

1. Duidelijkheid over de rol van gemeente en duidelijkheid over de rol van participant 

2. Duidelijkheid over de randvoorwaarden van de beleidsvorming en randvoorwaarden 

van het proces 

 

Duidelijkheid over rollen 

De rol van de gemeente en de rol van de doelgroep waren in Veenendaal wel helder voor de 

gemeente zelf, maar zijn niet aangegeven naar de doelgroepen toe. De beleidsmedewerker 

kon hier echter geen effect van zien in het gesprek. 

De rol van de gemeente was in Houten helder: De gemeente neemt de besluiten in de vorm 

van de gemeenteraad, welke uiteindelijk verkozen is door de burgers. Dit was ook aangegeven 

aan begin van de focusgroepen. Ook de rol van de doelgroep was verwoord. Ze worden 

aangesproken als ‘ouder’ of ‘jongere’. Daarmee bedoelde de gemeente dat ze de toekomstige 

gebruikers van het CJG zijn. In die rol werden ze echter niet (expliciet) aangesproken. De rol 

van de gemeentes is dus helder: regievoerder. De rol van de doelgroep is niet helder genoeg 

gedefinieerd. Dit verschafte onduidelijkheid over de verwachting van de doelgroepen ten 

opzichte van de gemeente en kan factor 1 als faalfactor worden benoemd.  
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In Zeist werd in het begin van de vragenlijst weergegeven welke rol de gemeente en welke rol 

de doelgroep in het proces had. De gemeente werd als regievoerder neergezet en de doelgroep 

als gebruiker. Ook hier is echter niet duidelijk wat het effect hiervan was. 

 

Duidelijkheid over randvoorwaarden 

In Veenendaal is aan het begin van elk gesprek gecommuniceerd welke randvoorwaarden 

golden tijdens het gesprek, wat een inventariserend gesprek genoemd werd door de 

beleidsmedewerker. 

In Houten en Zeist zijn de randvoorwaarden voor het gesprek en de randvoorwaarden voor het 

beleid expliciet genoemd. Bijvoorbeeld dat er geen oneindige financiële voorraad was, men te 

maken had met een bepaalde tijdsdruk en dat er een fasering in het ontwikkelen van het CJG 

was waarmee men te maken had. 

In Zeist is in de inleiding van de vragenlijsten genoemd wat de randvoorwaarden zijn in het 

traject van CJG ontwikkeling, zoals dat het CJG in 2011 afgerond diende te zijn en dat de 

gemeente hier de regie over had.  

Duidelijkheid over deze randvoorwaarden zorgde ervoor dat de participanten deze serieus 

namen, zonder dat er negatief over werd gesproken. Factor 2 kan in dit geval als een 

succesfactor worden aangemerkt. 

 

5.4 Meerwaarde van participatie 

De zin van interactieve beleidsvorming is onder andere te vinden in de meerwaarde die de 

deelname van participanten oplevert voor de gemeente. Deze meerwaarde kan volgens 

Pröpper en Steenbeek (1999) worden gevonden in: 

1. Eigen beleidsinspanning van participanten 

2. Inbreng van relevante en ontbrekende kennis/ervaringen 

3. Steun of draagvlak voor inhoud en proces van het onderwerp 

4. Verbetering tussen verhouding bestuur (in dit geval de gemeente) en participanten 

 

Eigen beleidsinspanning 

In geen van de gemeentes is er door de participanten een eigen beleidsinspanning gedaan in 

de vorm van het meeschrijven aan beleid. Er zijn alleen ideeën aangedragen door 

participanten. Omdat in geen van de gemeentes een eigen beleidsinspanning is gedaan, kan 

niet worden bepaald of dit een positieve of negatieve bijdrage levert. 
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Inbreng van kennis en ervaringen 

De meerwaarde van de participatie van doelgroepen wordt in Veenendaal gezien in de 

concrete ideeën die uit de ervaring met het jeugdbeleid naar voren komt. Zoals de 

geïnterviewde beleidsmedewerker verwoordt: ‘Het heeft heel concrete input geleverd voor het 

programma van eisen voor het fysieke, telefonische en virtuele CJG en voor de manier 

waarop de klanten benaderd moeten worden.’ (beleidsmedewerker gemeente Veenendaal, 3 

juli 2009) 

 

Een meerwaarde voor de gemeente Zeist was dat er door de behoeftepeiling een ‘totaalplaatje 

van de burger’ (beleidsmedewerker gemeente Zeist, 30 juni 2009) gecreëerd kon worden door 

de ervaringen van burgers. De behoeftepeiling heeft de gemeente inzicht gegeven in de 

wensen van de doelgroepen en ideeën gegenereerd hoe daar als gemeente mee omgegaan kan 

worden. 

Op de vraag of de participatie voor de gemeente Houten van meerwaarde was, volgt een 

resoluut ‘ja’. Men heeft het idee beter te begrijpen wat burgers gerealiseerd willen zien in het 

CJG en waarom. In alle gemeentes kan factor 2 worden herkend als een succesfactor.  

 

Steun voor inhoud en proces van het onderwerp 

De gemeente Zeist vindt het jammer dat een aantal belangrijke specifieke groepen niet zijn 

gehoord in de behoeftepeiling, zoals buitenlandse gemeenschappen te Zeist. Zij zijn niet 

vertegenwoordigd in het digipanel van de gemeente. Op deze wijze is factor 3 een faalfactor 

omdat niet alle gemeenschappen en doelgroepen worden gehoord in interactieve 

beleidsvorming en er dus niet steun is onder alle doelgroepen voor het onderwerp en proces 

van het CJG. 

In Houten ontstond bij de focusgroep met jongeren een vrij divers beeld van hun behoeftes ten 

aanzien van het CJG. Dit was tegenovergesteld aan verwachtingen van de gemeente. Toch 

denkt de gemeente, net als de gemeente Veenendaal, aan ‘draagvlak’ te hebben ‘gewonnen’ 

door de behoeftepeiling. In deze twee gemeentes kan factor 3 als een succesfactor worden 

gezien. 

 

Een ander punt, wat wellicht niet geheel past bij de 2e factor en dus een aanvulling is op 

Pröpper en Steenbeek, is dat ‘belangstelling om mee te denken met het onderwerp’ van belang 

is in interactieve beleidsvorming. Dit kwam naar voren uit de interviews met de 

beleidsmedewerkers.  
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De belangstelling vanuit de doelgroepen liet in sommige gemeentes namelijk wat te wensen 

over. In Houten was een goed en leuk gesprek met ouders uit de gemeente, ook al was de 

opkomst met in totaal 3 ouders nogal laag. Een van de redenen die de beleidsmedewerker 

daarvoor aandraagt is dat er ‘geen duidelijk eigen belang aanwezig was bij het vormen van 

een CJG’. Dit zou gedeeltelijk kunnen vallen onder de derde factor, geen steun of draagvlak 

voor het onderwerp. Toch is ‘geen duidelijk eigen belang’ mijns inziens van een andere orde. 

Het gaat niet allereerst om het onderwerp, maar om het belang van het onderwerp voor de 

doelgroep. In het geval van het CJG hadden doelgroepen vaak nog geen idee of het voor hen 

van belang gaat zijn. De gemeente Houten had eerder burgers betrokken bij een project ‘hulp 

in de huishouding’. Daarbij waren er duidelijke problemen of angsten bij de burgers, 

waardoor het makkelijker was om mensen te mobiliseren voor interactieve beleidsvorming.  

 

In Zeist heeft een aantal ouders gereageerd op de rondgezonden vragenlijst. Ongeveer de helft 

van de 600 aangeschreven ouders die in de doelgroep viel heeft gereageerd. 

 

In Veenendaal was er met name vanuit de jongeren vooraf weinig belangstelling. Een 

keerpunt was er toen de jongeren doorkregen dat het CJG er niet alleen was wanneer er 

problemen waren, maar ook wanneer er vragen over opgroeien waren. Dit werd hen duidelijk 

in het panelgesprek dat een wethouder uit Veenendaal met hen voerde. 

 

Verbeterde verhoudingen 

In alle gemeentes vindt men dat de behoeftepeiling over het algemeen heeft bijgedragen aan 

een betere verstandhouding tussen gemeente en burger. Enkele uitzonderingen daargelaten, 

zoals ook in de volgende paragraaf te lezen is.  

Een aanvulling op de succes en faalfactoren van Pröpper en Steenbeek (1999) is dat naast het 

verwachting hebben van de inbreng van doelgroepen, ook het al dan niet communiceren van 

deze verwachting naar de doelgroepen een succes of een faalfactor kan zijn. In Houten werd 

de grote verwachting die de gemeente had van de doelgroepen door een enthousiaste 

gespreksleider expliciet gemaakt. Een gevolg was dat mensen zelfs na afloop van de 

bijeenkomst nog ideeën mailden. In Veenendaal en Zeist werd deze verwachting minder, of 

niet face-to-face gecommuniceerd, wat ervoor zorgde dat de doelgroepen zich minder, of voor 

kortere tijd actief opstelden. 
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5.5 Constructieve relatie 

Een belangrijk onderdeel van interactieve beleidsvorming is het samenwerken van betrokken 

partijen. Dat betekent niet dat er geen verschil van mening of onenigheid mag zijn, maar wel 

dat er een gezamenlijke richting is. Twee elementen zijn volgens Pröpper en Steenbeek 

(1999) van belang bij constructieve relaties. Er moet sprake zijn van: 

1. wederzijds vertrouwen  

2. werkbare persoonlijke verhoudingen 

 

Wederzijds vertrouwen 

In Veenendaal zijn 3 jongerenpanels via het voortgezet onderwijs geformeerd. In een open 

gesprek zijn vragen aan de jongeren voorgelegd. Ook is een gesprek geweest met een groep 

jongeren die via het jongerenwerk was geformeerd (straatgroepen). Dit verliep allemaal naar 

tevredenheid. Met 1 jongerengroep verliep het gesprek echter in gespannen sfeer. De reden 

daarvan was dat de jongeren achterdochtig waren naar de motieven van de gespreksleider en 

zich niet afhankelijk van hem voelden. Dat gesprek is afgebroken en later in betere sfeer 

voortgezet. Het gebrek aan wederzijds vertrouwen (factor 1) kan voor dat panelgesprek dus 

worden aangemerkt als faalfactor. De gemeente Veenendaal zag zichzelf wél als afhankelijk 

van de doelgroep: ‘Voor een goedlopend CJG is het wel noodzakelijk om het zodanig in te 

richten dat de doelgroep er ook komt.’ Met betrekking tot de jongere doelgroep was die 

afhankelijkheid er niet. ‘Wij moeten een CJG realiseren, voor jongeren is die noodzaak er 

niet. Die zitten niet te wachten op een loket. Voor hen was het dan ook niet noodzakelijk mee 

te werken.’ (beleidsmedewerker gemeente Veenendaal, 3 juli 2009) 

 

In de gemeente Houten werd de afhankelijkheid van de doelgroepen naar de gemeente en 

andersom wel herkend. De doelgroepen beseften de gemeente nodig te hebben om een CJG te 

krijgen dat op hun vragen is ingericht. De gemeente besefte de doelgroepen nodig te hebben  

om een effectief en bruikbaar CJG te kunnen realiseren. Opvallend was dat ook uit reacties 

van de doelgroep bleek dat ze de gemeente vertrouwden. De beleidsmedewerker van de 

gemeente noemde dat haar de openheid in het gesprek positief was opgevallen en dat men 

haar persoonlijke verhalen toevertrouwde. Dit wijst op factor 1 als succesfactor. 

 

Werkbare persoonlijke verhoudingen 

Zoals eerder aangegeven was er in 1 panelgesprek in Veenendaal geen sprake van wederzijds 

vertrouwen en werkbare persoonlijke verhoudingen. Ook de tweede factor dient dus 
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aangemerkt te worden als een faalfactor voor dat gesprek. De overige 3 panelgesprekken 

vonden wel plaats op basis van goede persoonlijke verhoudingen. 

Ook in Houten zijn jongeren betrokken bij de behoeftepeiling. Dit verliep op een ontspannen 

wijze. Ook zijn ouders betrokken, die goed meedachten in het proces. Een van de 

succesfactoren in dat gesprek was de enthousiaste gespreksleider die de groep op sleeptouw 

nam. Gevolg was dat ouders na afloop nog ideeën mailden die bij ze opkwamen. Dit is een 

voorbeeld van de tweede factor als een succesfactor: werkbare persoonlijke verhoudingen. 

 

In Zeist wordt al vaker gebruik gemaakt van digitale vragenlijsten en ook in deze 

behoeftepeiling verliep dat op prettige wijze. De gemeente Zeist ziet zichzelf ‘strikt genomen’ 

niet als afhankelijk van de doelgroepen. Als men wil kan men zelf een CJG neerzetten en 

voldoen aan de gestelde normen. Tegelijkertijd is het de vraag of het CJG dan wel 

laagdrempelig is. Vandaar dat er wel is gekozen voor een behoeftepeiling. De constructiviteit 

van de relatie tussen gemeente en doelgroepen is moeilijk te duiden aan de hand van 

vragenlijsten. Er is geen persoonlijk contact tussen gemeente en doelgroepen, waardoor 

wederzijds vertrouwen en werkbare persoonlijke verhoudingen wellicht wel ten grondslag 

liggen aan het al dan niet invullen van de vragenlijst, maar verder kan er weinig over gezegd 

worden.  

 

5.6 Geschikte problematiek 

Niet elk onderwerp leent zich voor interactieve beleidsvorming. De problematiek (in dit geval 

ontwikkeling van het CJG) moet aan drie dingen voldoen, wil het geschikt zijn voor 

interactieve beleidsvorming aldus Pröpper en Steenbeek (1999): 

1. geen urgentie 

2. behapbare informatie 

3. niet geheel uitgedacht 

 

Geen urgentie 

Voor gemeentes is er wel degelijk enige urgentie. Voor 2011 dient er namelijk in elke 

gemeente een CJG gerealiseerd te zijn. Uit de praktijk van de gemeentes die hier zijn 

onderzocht blijkt dat echter niet in die mate urgent te zijn dat er überhaupt geen ruimte meer 

is voor interactieve beleidsvorming. De eerste factor is voor alle gemeentes dus een 
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succesfactor, er is geen sprake van urgentie, wat de interactieve beleidsvorming ten goede 

komt doordat er voldoende tijd en aandacht voor kan zijn.  

 

Behapbare informatie 

Verder is het van belang dat gemeentes niet verzanden in een technisch en ingewikkeld 

verhaal over het onderwerp. Daar is in alle gemeentes van te voren goed over nagedacht. 

Onnodig ingewikkelde informatie is weggelaten om de doelgroepen tegemoet te komen. Dit 

heeft volgens alle beleidsmedewerkers geholpen in het gesprek met de doelgroepen en zo kan 

factor 2 in dit geval worden gezien als een succesfactor in de interactieve beleidsvorming. 

Wel dient opgemerkt te worden dat de doelgroepen in Houten erg geïnteresseerd waren, 

inclusief de jongeren, maar dat met name voor deze laatste doelgroep het onderwerp CJG wel 

lastig bleek te zijn in de abstractheid van het onderwerp. Voor hen was factor 2 meer een 

faalfactor. 

 

Niet geheel uitgedacht 

Een laatste punt volgens Pröpper en Steenbeek (1999) is dat het onderwerp niet geheel 

uitgedacht moet zijn voordat participanten worden betrokken. In de gemeentes was dit niet het 

geval, hoewel er wel een startfase was geweest waar doelgroepen niet bij betrokken waren. In 

de 2e fase (ontwikkelfase) zijn de doelgroepen echter wel vanaf het begin betrokken. De 

participanten waren zelf tevreden over het tijdstip waarop zij betrokken werden. 

 

5.7 Voldoende en adequate hulpmiddelen 

Interactieve beleidsvorming vraagt vaak meer inspanning, tijd en geld in vergelijking tot 

andere wijzen van beleidsvorming. Volgens Pröpper en Steenbeek (1999) is het daarom van 

belang dat de volgende factoren aanwezig zijn: 

1. de gemeente beschikt over voldoende en adequate hulpmiddelen 

2. de participant beschikt over voldoende en adequate hulpmiddelen 

 

Gemeente beschikt over voldoende en adequate hulpmiddelen 

In zowel Houten als Zeist is er expliciet om tijd en geld aan de gemeenteraad gevraagd om 

middels een behoeftepeiling te starten met de ontwerpfase van het CJG. Er was daarom 3 

maanden extra tijd om te handelen. De beleidsmedewerkers in beide gemeentes vonden dit 

behulpzaam in de beleidsvorming.  
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Ook in Veenendaal is er ruimte gemaakt door de gemeenteraad om doelgroepen te kunnen 

spreken. In alle drie de gemeentes was er veel belangstelling vanuit de gemeenteraad om op 

deze wijze te starten met het CJG. Dat gaf de beleidsmedewerkers de vrijheid om serieus 

werk te maken van de behoeftepeiling. In Veenendaal uitte zich dit concreet in het 

beschikbaar stellen van geld om een ervaren, externe projectleider in te huren. Een ander 

hulpmiddel was dat ervoor gezorgd was gezorgd dat alle procedures vlot doorlopen konden 

worden, de juiste partners betrokken werden en de raadskaders goed gevolgd werden. De 

projectleider had zo de handen vrij om ‘op creatieve en doortastende wijze van opdracht naar 

einddoel te werken.’ (beleidsmedewerker gemeente Veenendaal, 3 juli 2009) 

Voor Houten en Zeist waren wat extra manuren beschikbaar gesteld voor de bijeenkomsten en 

de verwerking daarvan. Ook beschikten beide gemeentes over een gemeenteraad die ruim de 

tijd gaf voor het betrekken van de doelgroepen. Geld voor extra mankracht, tijd om 

interactieve beleidsvorming gestalte te kunnen geven en vlotte procedures kunnen aangemerkt 

worden als hulpmiddelen die beschikbaar waren voor de gemeentes. In dit geval was de eerste 

factor dus een succesfactor van interactieve beleidsvorming in alle gemeentes. 

 

Participant beschikt over voldoende en adequate hulpmiddelen 

Voor de participanten waren weinig hulpmiddelen beschikbaar. Dit had ook te maken met de 

relatief korte tijd (2 a 3 uur) die van hen gevraagd werd. Wel is door de gemeentes ruimte 

beschikbaar gesteld of een ruimte geregeld voor de ontmoeting. Waarschijnlijk is deze tweede 

factor van meer belang bij grootschaligere projecten van interactieve beleidsvorming. Bij 

interactieve beleidsvorming op kleinere schaal, zoals in de onderzochte gemeentes, was 

minder sprake van de tweede factor. 

 

5.8 Samenvatting en conclusies 

 

Samenvatting 

In onderstaande tabel is een samenvatting van dit hoofdstuk te vinden in de schematische 

weergave van de factoren en of ze als succes of faalfactoren aangemerkt kunnen worden. 
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Tabel ???. Weergave van succes en faalfactoren in de gemeentes.32 
  Veenendaal Zeist Houten 
Kernfactoren Factoren    
Openheid Inhoudelijke 

openheid 
+/- +/- + 

 Bereidheid om 
invloed te delen 

+ + + 

 Bereidheid inzicht 
te geven in 
afwegingen 

/ / / 

 Geen 
onveranderlijke 
opstelling 

- + + 

Rollen en 
Randvoorwaarden 

Duidelijkheid over 
rollen 

+/- +/- + 

 Duidelijkheid over 
randvoorwaarden 

+ + + 

Meerwaarde van 
participatie 

Eigen 
beleidsinspanning 

/ / / 

 Inbreng relevantie 
kennis en 
ervaringen 

+ + + 

 Steun voor inhoud 
en proces 
onderwerp 

+ - + 

 Verbeterde 
verhoudingen 

+ + + 

Constructieve 
relatie 

Wederzijds 
vertrouwen 

+/- / + 

 Werkbare 
persoonlijke 
verhoudingen 

+/- / + 

Geschikte 
problematiek 

Geen urgentie + + + 

 Behapbare 
informatie 

+ + +/- 

 Niet geheel 
uitgedacht 

+ + + 

Voldoende en 
adequate 
hulpmiddelen 

Voldoende en 
adequate 
hulpmiddelen voor 
gemeente  

+ + + 

 Voldoende en 
adequate 
hulpmiddelen voor 
participanten 

/ / / 

 

                                                
32 + staat voor succesfactor, – staat voor faalfactor, +/- staat voor zowel als succes als faalfactor aanwezig en / 
staat voor geen uitspraak over te doen 
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Conclusie 

Over het algemeen blijkt uit dit onderzoek dat de door Pröpper en Steenbeek opgestelde 

factoren door de gemeentes worden herkend. In sommige gevallen als succes en andere als 

faalfactor. Tevens blijkt dat de factoren soms gedeeltelijk worden herkend, soms door een 

incident zoals een panelgesprek dat niet goed liep, soms door het niet expliciet maken van de 

factoren, waardoor het effect van de factoren ook gematigd aanwezig was. Verder kan 

geconcludeerd worden dat de factoren soms wat overlap met elkaar vertonen. Een voorbeeld 

is dat ‘wederzijds vertrouwen’ veel te maken heeft met ‘bereid zijn om invloed te delen’. 

Wanneer er wederzijds vertrouwen is zal er automatisch meer bereidheid zijn om invloed te 

delen. 

 

Uit de weergegeven tabel blijkt ook dat drie factoren niet te herkennen zijn in de gemeentes. 

In twee gevallen heeft dit te maken met de beperkte omvang van interactieve beleidsvorming 

in de gemeentes, zoals het geval is bij ‘voldoende en adequate hulpmiddelen voor 

participanten’. Er wordt bijvoorbeeld niet van de participanten verwacht dat ze een eigen 

beleid gaan schrijven of op andere wijze dan in de geplande ontmoeting met de gemeente 

betrokken zullen zijn. In projecten van grotere omvang is deze factor waarschijnlijk wel van 

belang. De factor ‘eigen beleidsinspanning’ is om dezelfde reden niet van belang bij de 

onderzochte gemeentes. 

De factor ‘bereidheid om inzicht te geven in afwegingen’ was wel aanwezig in de gemeentes, 

maar er kon geen duidelijk effect gevonden worden doordat de participanten in dit onderzoek 

niet betrokken zijn bij de bespreking van succes en faalfactoren. 

 

Uit dit onderzoek blijkt dat het effect van de factoren beïnvloed wordt door de mate waarin de 

factoren worden geëxpliciteerd. Zo maakte de gemeente Houten zijn verwachtingen naar de 

doelgroepen expliciet wat leidde tot meer betrokkenheid in vergelijking tot het minder 

expliciet maken van verwachtingen in de andere gemeentes. 

Ten tweede kwamen uit het onderzoek ook een andere factor naar voren dan de door Pröpper 

en Steenbeek weergegeven factoren. Uit de onderzochte gemeentes blijkt dat een factor in het 

al dan niet slagen van de interactieve beleidsvorming ook te maken had met de belangstelling 

die er voor het onderwerp van interactieve beleidsvorming is. Waar doelgroepen nog geen 

belang ervaren bij het onderwerp, blijkt het lastiger te zijn hen te betrekken. 
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6. Doelgroepen: kennis en perceptie, en behoeften ten aanzien van het  

CJG 

6.1 Inleiding 

In de vorige hoofdstukken is het eerste gedeelte van de hoofdvraag behandeld, namelijk ‘hoe 

worden doelgroepen betrokken bij de ontwikkeling van het CJG’ en ‘wat zijn hierbij de 

succes en faalfactoren’. Door middel van interviews met beleidsmedewerkers van gemeentes 

is er gezocht naar antwoorden op deze vragen. 

 

De andere helft van de hoofdvraag wordt in dit hoofdstuk behandeld. Dit tweede gedeelte van 

de hoofdvraag kan gezien worden als een praktische uitwerking van interactieve 

beleidsvorming. Een aantal behoeftepeilingen zijn door de onderzoeker uitgevoerd. In de 

gemeente Abcoude, Loenen en Ronde Venen. In de gemeente Maarssen bleek het lastig om 

ouders te mobiliseren voor een behoeftepeiling, mede door drukte aan de kant van de 

gemeente en de naderende zomervakantie waardoor ouders lastig te bereiken bleken te zijn. In 

de gemeente Breukelen is om dezelfde redenen geen behoeftepeiling gehouden.  

In Abcoude, Loenen en Ronde Venen is wel een behoeftepeiling gedaan. In Loenen onder 

ouders en in Ronde Venen en Abcoude onder kinderen en jongeren tot 23 jaar.33  

Ook de wijze waarop de behoeftepeiling wordt vormgegeven kan in het kader van 

interactieve beleidsvorming worden bekeken. In paragraaf 6.2 wordt gekeken in hoeverre 

het participatieniveau van de doelstellingen van de gemeente en het participatieniveau van 

de gehanteerde methodieken met elkaar in overeenstemming zijn. Dit zal worden gedaan op 

basis van een onderzoek van Loyens en van den Walle (2006). 

Verder zal in dit hoofdstuk worden beschreven op welke wijze de doelgroepen betrokken 

zijn en wat de resultaten waren van de behoeftepeiling. Er zal dus naast de focus op 

interactieve beleidsvorming bij de behoeftepeiling ook aandacht zijn voor de uitkomsten 

van de behoeftepeiling. Dit zal onder andere worden belicht door een vergelijking te maken 

met het beschreven onderzoek in paragraaf 6.3 van het programmaministerie van Jeugd en 

Gezin. Op deze wijze komen de aantallen en percentages van de vragenlijsten in perspectief 

te staan. Daarnaast is het interessant om de gegevens van dit onderzoek aan het onderzoek 

                                                
33 Wanneer er in dit hoofdstuk over de doelgroepen van het CJG gesproken wordt, dan worden wederom alleen 
ouders van kinderen onder 23 jaar en kinderen en jongeren tot 23 jaar bedoeld. 
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in paragraaf 6.3 te spiegelen, omdat dit onderzoek een jaar later is gedaan. Hierbij moet wel 

uitdrukkelijk worden vermeld dat het door mij uitgevoerde onderzoek van een veel kleinere 

omvang en dus beperkt is als vergelijkingsmateriaal. Daarnaast bevat het door mij 

uitgevoerde onderzoek niet alleen kwantitatieve gegevens. Een vergelijking gaat dus mank, 

maar een voorzichtige spiegeling aan de uitkomsten van het onderzoek van het 

programmaministerie kan mijns inziens wel gemaakt worden. Met name de resultaten die 

ook in mijn onderzoek door vragenlijsten zijn verkregen lenen zich hiervoor. Een aantal 

vragen komt overeen met de vragen die gesteld zijn in het onderzoek van het ministerie van 

Jeugd en Gezin. Hoewel in dit onderzoek in een kleiner aantal respondenten heeft 

gereageerd, is het mijns inziens wel verantwoord om de resultaten te spiegelen aan het 

onderzoek van het ministerie. 

 

6.2 De ‘fit’ van methodieken met het participatieniveau van de doelgroepen 

Deze paragraaf gaat in op de plek van methodieken in interactieve beleidsvorming. In de 

paragrafen 6.4 tot en met 6.6 zijn de manieren waarop doelgroepen in dit onderzoek worden 

betrokken in interactieve beleidsvorming terug te vinden. (vragenlijsten, focusgroepen, 

interviews). 

Uit onderzoek blijkt dat er bij verschillende participatieniveau’s verschillende methodieken 

passen. In deze paragraaf zal gekeken worden naar de ‘fit’ tussen de doelstellingen, de 

gehanteerde methodiek en de participatieniveaus van beide. 

 

De universiteit van Leuven heeft in de personen van Loyens en van de Walle (2006) een 

onderzoek gedaan naar niveau’s van burgerparticipatie en daarbij een link gelegd met 

methodes die volgens hen passen bij een bepaald niveau van participatie. Het niveau van 

burgerparticipatie wordt geconcretiseerd aan de hand van de participatieladder van Edelenbos 

(2000), net zoals in dit onderzoek. De methoden om burgers te laten participeren zijn 

verzameld op basis van een analyse van 24 handleidingen voor burgerparticipatie.34 

Uiteindelijk zijn uit deze handleidingen 28 methoden en technieken gerangschikt op het 

bijbehorende niveau op de participatieladder.35 Onder deze methodes zijn ook de in dit 

onderzoek gehanteerde methodes terug te vinden (vragenlijsten, focusgroepen, interviews). 

                                                
34 http://soc.kuleuven.be/io/participatie/ned/handleiding.htm  
35 http://soc.kuleuven.be/io/participatie/ned/techniek.htm  
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De context van het onderzoek van Loyens en van de Walle (2006) is het Federaal Plan 

Duurzame Ontwikkeling.36 Het onderzoek focust zich op de participatie van de burger en de 

‘fit’ tussen doelstelling, participatieniveau en methodiek. 

 

In het onderzoek van de universiteit van Leuven wordt weergegeven hoe een keuze voor een 

methode gemaakt kan worden. Allereerst is het van belang dat de doelstellingen bekend zijn. 

Een voorbeeld van een doelstelling is: ‘nagaan welke opvattingen er leven onder de 

doelgroepen’. Vervolgens wordt de doelstelling gekoppeld aan de participatieladder van 

Edelenbos (2000). De doelstelling ‘nagaan welke opvattingen er leven onder de doelgroepen’ 

bevindt zich bijvoorbeeld op het niveau ‘consulteren’ of ‘adviseren’. Op beide niveaus ligt de 

macht om te bepalen wat er gebeurt met de inbreng van de doelgroepen en het initiatief bij de 

bestuurders zoals op te maken is uit de definities van Edelenbos. 

  

Als laatste hebben de onderzoekers te Leuven verschillende methodieken proberen te 

verbinden met de verschillende tredes van de participatieladder. Dit is een enigszins lastige 

opgaven, omdat er binnen de methodieken ruimte is om de burger meer of minder inbreng te 

geven. Dat betekent dat een methodiek niet per sé aan een participatieniveau verbonden kan 

worden, maar op meerdere niveau’s van toepassing kan zijn. Op het participatieniveau 

‘consulteren’ zijn de methodieken burgerpanel, vragenlijst, focusgroep, en stellingen terug te 

vinden. Maar de methodieken burgerpanel en vragenlijst zijn bijvoorbeeld ook op het niveau 

‘adviseren’ ‘coproduceren’ en ‘meebeslissen’ te vinden. 

 

De stappen die gemaakt zijn in het onderzoek te Leuven naar burgerparticipatie, zijn ook te 

maken in dit onderzoek. Ook in dit onderzoek is namelijk gebruik gemaakt van de 

participatieladder van Edelenbos (hst 2). De doelstellingen van de gemeentes zijn bekend 

(hoofdstuk 4), evenals de gebruikte methodieken (paragraaf 6.4 tot en met 6.6). Door deze 

stappen te volgen, kan duidelijk worden of de in dit onderzoek gehanteerde methodieken 

passend waren bij de doelstellingen en pasten bij het participatieniveau van de doelgroepen. 

 

                                                
36 Het Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling is een plan waarin maatregelen zijn vastgelegd, die op federaal 
vlak genomen dienen te worden om de doelstellingen van duurzame ontwikkeling te verwezenlijken in België. 
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Toepassing  

De doelstellingen37: 

1. Zicht krijgen op de behoeftes van de doelgroepen ten aanzien van het CJG 

2. Draagvlak creëren 

3. Informeren van doelgroepen 

 

Participatieladder en de doelstellingen 

Doelstelling 1: 

Wanneer er gekeken wordt welke behoeftes doelgroepen hebben ten aanzien van een 

onderwerp, dan passen de niveau’s (of tredes) ‘consulteren’ en ‘adviseren’ het beste. Op beide 

niveau’s krijgen de doelgroepen de ruimte om hun mening te geven, problemen of 

oplossingen aan te dragen, maar bepalen de bestuurders wat ermee gedaan wordt. 

Doelstelling 2: 

In het creëren van draagvlak is het van belang dat de doelgroep het idee krijgt serieus 

genomen te worden. Daarbij is het van belang dat de doelgroep feedback krijgt over wat er 

wordt gedaan met de door de doelgroep gegeven inbreng. Ook deze doelstelling past het beste 

op het participatieniveau  ‘consulteren’ of ‘adviseren’ omdat er wel interactie moet zijn om 

draagvlak te creëren. De doelgroepen dienen dus wel betrokken te worden. De hoger gelegen 

tredes van de participatieladder ‘coproduceren’ en ‘meebeslissen’ kunnen uiteraard ook 

bijdragen aan meer draagvlak, mits de doelgroep serieus genomen wordt.  

Doelstelling 3: 

Het verstrekken van informatie is een eenzijdige daad. Van de doelgroep wordt geen reactie 

verwacht. Er wordt alleen informatie overgedragen en er is geen ruimte voor de inbreng van 

de doelgroepen. Deze doelstelling past het beste bij het participatieniveau ‘informeren’ waar 

de overheid de doelgroep op de hoogte houdt van ontwikkelingen, maar geen bijdrage van de 

doelgroep verwacht.  

 

Methodiek: 

De gehanteerde methodieken in dit onderzoek zijn vragenlijsten, interviews en focusgroepen. 

Deze zijn te vergelijken met de onderstaande methodieken die worden genoemd in het 

onderzoek van Loyens en van de Walle (2006). 

 

                                                
37 op basis van de weergegeven doelstellingen in de interviews van hoofdstuk 4. 
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Tabel 2 . Methoden gekoppeld aan participatieniveau. Loyens en van de Walle (2006). 
 

 

 

 

 

Is er sprake van een ‘fit’? 

Volgens Loyens en van de Walle (2006) is er sprake van een ‘fit’ wanneer de doelstelling en 

de methodiek zich op hetzelfde participatieniveau bevinden. In dit onderzoek is het geval dat 

er niet per doelstelling een aparte onderzoeksmethode is gehanteerd, maar dat alle 

doelstellingen door middel van alle ingezette methodieken geprobeerd zijn om bereikt te 

worden. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat de ingezette methodieken allen in 

overeenstemming waren met de doelstellingen en het bijbehorende participatieniveau. Een 

uitzondering daargelaten, namelijk de derde doelstelling, ‘het verstrekken van informatie.’ 

Deze doelstelling bevond zich op het niveau van informeren. Er is geen methodiek gebruikt 

die op dit niveau van toepassing was. Voorbeelden van methodieken die op het niveau van 

informeren gebruikt kunnen worden zijn: geschreven informatie, digitaal debat, een website, 

een tentoonstelling. 

Alvorens te gaan kijken naar op welke wijze deze methodieken in uitvoering zijn gebracht zal 

er eerst worden gekeken naar een landelijk onderzoek over de perceptie van burgers ten 

aanzien van het CJG. Deze en de volgende paragraaf vormen samen de achtergrond om de 

rest van hoofdstuk 6 te kunnen begrijpen. 

 

6.3 Kennis en perceptie van het CJG 

In 2008 is in opdracht van het programmaministerie van Jeugd en Gezin een landelijke 

enquête uitgevoerd naar de kennis en perceptie van de Nederlandse bevolking over de Centra 

voor Jeugd en Gezin.41 Aan dit grootschalige onderzoek van het ministerie deden 1171 

                                                
38 Onder focusgroep verstaan Loyens en van de Walle (2006) een enkele uren en zeer gericht en diepgaand face-
to-face gesprek met ervaringsdeskundige burgers in een veilige omgeving. De focusgroep verschilt van de 
dialoogmethode in dat ze meer formeel van aard is. 
39 Onder enquête of survey verstaan Loyens en van de Walle (2006) een onderzoek naar de mening van burgers 
via vragenlijsten 
40 Onder dialoogmethode verstaan Loyens en van de Walle (2006) een informeel gesprek met 
ervaringsdeskundigen. In het huidige onderzoek kunnen hier de interviews met de doelgroepen van het CJG 
onder worden verstaan. Het huidige onderzoek wijkt af omdat er met 2 ouders een interview in de (meer 
formele) focusgroep setting is gehouden. 
41 http://www.vng.nl/Documenten/Extranet/Sez/JOC/KwantitatiefonderzoekBurgers.pdf    

Methodiek  Participatieniveau  
Focusgroep38  Consulteren  
Enquête of Survey39  Consulteren  
Dialoogmethode40  Adviseren 

Coproduceren 
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respondenten van 13 jaar en ouder mee. Dit onderzoek kan worden beschouwd als een nul 

meting ten aanzien van de kennis en perceptie van het CJG. Wanneer het CJG in de 

gemeentes is geïntroduceerd, zal er een vervolgmeting plaatsvinden. 

 

Uit dit onderzoek blijkt dat de naamsbekendheid van het Centrum voor Jeugd en Gezin in 

2008 al op een behoorlijk niveau lag. Meer dan de helft (55%) van de respondenten had wel 

eens van het Centrum voor Jeugd en Gezin gehoord. Dat is behoorlijk aangezien pas vanaf 

2007 een aantal gemeentes zijn gevraagd te starten met een CJG. 

 

Wel blijkt dat meer dan de helft (60%) geen of een verkeerd beeld had van wat het Centrum 

voor Jeugd en Gezin is. Sommigen zien het als een nieuwe naam voor het consultatiebureau, 

anderen als een nieuwe naam voor het bureau jeugdzorg en weer anderen als een manier om 

wachtlijsten terug te dringen. Het doel van het CJG is om meer eenduidigheid te creëren in de 

jeugdzorg. Wat de burger betreft, kan hier nog een stap voorwaarts gemaakt worden. Hierbij 

moet wel opgemerkt worden dat veel gemeentes pas sinds 2009 in de fase zijn waarin ook 

informatie naar burgers gaat. 

 

Ten tijde van het onderzoek (september 2008) was er onder de respondenten nog 

onduidelijkheid over wie de regie voert over het Centrum voor Jeugd en Gezin. Een 

percentage van 47% ziet het ministerie (voor Jeugd en Gezin) als regievoerder. Ongeveer een 

gelijk percentage (43%) ziet de gemeente als regievoerder. 

 

Opvallend is dat het merendeel van de respondenten weet dat de doelgroep van CJG ouders en 

jeugdigen tot 23 jaar zijn.  

 

De meeste respondenten (68%) vinden het een goed idee om een plek te creëren waar vragen 

rondom opvoeding en opgroeien gesteld kunnen worden. Naast dat de politiek verkokering in 

de jeugdzorg wil tegen gaan door de komst van het CJG, is een tweede doel om meer 

preventief te gaan werken in de jeugdzorg. Daarom is dit percentage van belang. De vraag is 

wel of de respondenten die dit een goed idee vinden, in de toekomst ook daadwerkelijk naar 

het CJG gaan bij vragen over opvoeden of opgroeien. Dat zal een tweede meting kunnen 

uitwijzen wanneer de CJG gestart zijn. 
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Een ander opvallende uitkomst van het onderzoek is dat de samenwerking die tussen 

instanties tot stand moet komen door de komst van het Centrum voor Jeugd en Gezin erg 

gewaardeerd wordt. Een belangrijke uitkomst, omdat een van de hoofddoelen van het CJG is 

om de verkokering in de jeugdzorg tegen te gaan. Uit deze uitkomst blijkt dat daar volop 

behoefte aan is onder de doelgroepen.  

Redenen voor dit hoge percentage kunnen ook gevonden worden in de grote hoeveelheid 

publiciteit die er geweest is rondom het jeugdbeleid. Daarin was veel kritiek op de gebrekkige 

samenwerking tussen zorginstanties. 

 

Wat betreft de doelgroep jongeren tussen de 13 en 23 valt het op dat de meerderheid (70%) 

het belangrijk vindt dat er een mogelijkheid is om met jongeren over gelijke problemen te 

spreken. Een andere opvallende uitkomst is dat deze groep significant meer waarde hecht aan 

anonimiteit bij het stellen van vragen (83,3%). 

 

Tot slot komt uit het onderzoek naar voren dat bijna de helft (48%) van de respondenten het 

onbelangrijk vind op welke locatie het Centrum voor Jeugd en Gezin komt. 

 

Uit het onderzoek naar kennis en perceptie blijkt dat er nog te winnen valt op de 

naamsbekendheid van het CJG en het beeld dat de doelgroepen van het CJG bij het CJG 

hebben. Daarnaast vinden de doelgroepen in 2008 het CJG een goed initiatief en zien zij 

zichzelf hier wel gebruik van maken. Jongeren geven verder aan het prettig te vinden om door 

het CJG met leeftijdsgenoten met dezelfde problemen in gesprek te komen. 

  

6.4 Gemeente Loenen (casus 1) 

6.4.1 Algemeen 

Loenen is een gemeente met vijf kernen. De grootste kern is Loenen aan de Vecht met 4.000 

inwoners. De andere vier kernen zijn Loenersloot, Nieuwersluis, Nigtevecht en Vreeland. Op 

1 januari 2006 heeft de gemeente Loenen 8.296 inwoners waarvan 23,4 procent jonger dan 18 

jaar is (in totaal 1.939)42. 

In zowel Loenen-dorp als in Nigtevecht zijn de ouders van kinderen via scholen uitgenodigd 

om aanwezig te zijn bij een bijeenkomst over het CJG, waar zij hun behoeftes kenbaar konden 
                                                
42 Naar onderzoek van Capgemini en Alleato ‘Benchmark lokale Jeugdhulp’ in opdracht van de provincie 
Utrecht in 2006. 
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maken. De gemeente Loenen wil met de uitkomsten rekening houden in de verdere 

ontwikkeling van het CJG. 

6.4.2 Methode 

In zowel Loenen als Nigtevegt was de eerste bedoeling om in een buurthuis of school een 

focusgroep aan te gaan met ouders aan de hand van een aantal vooraf opgestelde vragen over 

hun behoeftes ten aanzien van het CJG. Deze vragen zijn terug te vinden in de bijlage (cd) 

 

Nigtevegt 

In Nigtevegt heeft een gesprek plaats gevonden. Daaraan hebben 2 ouders uit verschillende 

gezinnen deelgenomen met een leeftijd van 38 en 44 jaar. Het kind van het ene gezin was 11 

jaar en in het andere gezin waren de kinderen 17, 19 en 20 jaar. Het gesprek werd gehouden 

in een zaal in het dorpshuis. Het gesprek werd gestart met een introductie van het CJG 

middels een voorlichtingsfilmpje van regio Utrecht: Het CJG, wat kan ik ermee? Het gesprek 

is vastgelegd op een spraakrecorder. Dit is vervolgens niet getranscribeerd omdat het in dit 

onderzoek alleen om relevante passages uit het gesprek gaat.  

 

Loenen 

In Loenen kon het gesprek geen doorgang vinden, omdat zich geen ouders hadden aangemeld. 

In overleg met de gemeente is ervoor gekozen om in dat geval geen focusgroep te houden 

maar straatinterviews. Deze interviews hebben plaatsgevonden in het winkelcentrum van 

Loenen dorp. Dezelfde vragen zijn gehanteerd als in Nigtevegt. Het gesprek is wederom 

opgenomen en niet volledig getranscribeerd. 

6.4.3 Behoeftepeiling 

Het is voor de gemeentes van belang om inzicht te krijgen in welke vragen er leven bij de 

doelgroepen van het CJG. Zo kan het CJG mede op basis van hun wensen worden ingericht. 

Vragen die bij de ouders leven, gaan over de rol van de ouder ten opzichte van het kind. Een 

vraag als: ‘Hoe kan ik het beste omgaan met mijn kinderen’, was een belangrijke vraag in de 

opvoeding. Of een achterliggende vraag: “Hoe kan ik een goede ouder zijn?” 

Ook over het stellen van grenzen tijdens de opvoeding leefden vragen bij de ouders. 

Op dit moment gaan ouders voornamelijk naar vrienden en familie bij vragen over de 

opvoeding. 
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Bij het CJG zullen allerlei professionals betrokken zijn. Daarom is in Loenen ook gevraagd 

naar eerdere ervaringen met professionals in de jeugdhulp/zorg. Een van de ouders te 

Nigtevecht had een moeilijke ervaring met het in contact komen met de juiste professionals. 

De ervaring was dat de ouder van de kastje naar de muur werd gestuurd en weinig 

duidelijkheid kreeg waar heen te moeten met vragen.  

Meerdere ouders hadden al eens contact gehad met professionals met betrekking tot de 

opvoeding. Bijvoorbeeld met het consultatiebureau en het pedagogisch bureau. Over de daar 

verleende hulp was men tevreden. 

 

Ouders vinden het van belang dat er direct antwoord verkregen kan worden bij het CJG, op 

alle vragen. Of dat er tenminste een doorverwijzing kan plaatsvinden, wanneer er niet direct 

antwoord verkregen kan worden. Verder zien ouders meer in een fysiek CJG, dan in alleen 

een telefonisch contactpunt. Bij beide hebben de ouders voorkeuren voor een vaste tijd 

waarop gebeld kan worden of waarop kan worden langsgegaan bij het CJG.  

Graag zien de ouders van Nigtevecht een CJG in Nigtevecht verschijnen. Een van de ouders 

noemt de optie om de dagen dat een mogelijk CJG open is, te verdelen over Nigtevecht en 

Loenen. In beide gemeentes zien de ouders het CJG graag op een centraal punt, waar het 

makkelijk binnenlopen is. Suggesties zijn een dorpshuis of bij een doktor/consultatiebureau. 

 

Ouders gaven verder aan graag via school benaderd te worden over het CJG. Ook folders of 

huis- aan-huis informatie zien ouders als een prettige manier om benaderd te worden. Een 

laatste suggestie was om op centrale punten reclame te maken, bijvoorbeeld in het 

winkelcentrum (loenen) of bij de bakker/spar (nigtevecht). 

 

Wat betreft het aanbod van het CJG naar ouders toe, gaf een van de ouders aan graag te zien 

dat het CJG zich ook gaat bezig houden met het geven van (gedrags-)cursussen aan kinderen. 

Een voorbeeld is de ‘kanjercursus’ waarbij kinderen door het koppelen van verschillende 

kleuren aan hun gedrag, meer zicht kunnen krijgen op hun eigen gedrag. 
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6.5 Gemeente Ronde Venen (casus 2) 

6.5.1 Algemeen 

De plattelandsgemeente De Ronde Venen bestaat uit de kernen Amstelhoek, De Hoef, 

Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen en Wilnis.  Op 1 januari 2006 heeft de gemeente De Ronde 

Venen 34.353 inwoners waarvan 24 procent jonger dan 18 jaar is (in totaal 8.245).43 

6.5.2 Methode 

Via de beleidsmedewerker van de gemeente Ronde Venen is contact gelegd met de plaatselijk 

actieve Jongeren Advies Commissie (JAC). Deze commissie bestaande uit een groep jongeren 

in de leeftijd van 17 t/m 23 jaar en adviseert de gemeenteraad over allerlei onderwerpen. 

 

Tijdens een vergadering van deze commissie is in het stadhuis van Mijdrecht met de jongeren 

in gesprek gegaan. Het gesprek werd gestart met een introductie van het CJG middels een 

voorlichtingsfilmpje van regio Utrecht: “Het CJG, wat kan ik er mee?”.Vervolgens is met de 

jongeren in gesprek gegaan aan de hand van een aantal stellingen. Van dit gesprek zijn 

aantekeningen gemaakt.  

Afsluitend is aan elke aanwezige jongere (11) een vragenlijst (bijlage cd) in een persoonlijke 

envelop meegegeven met vragen over de behoefte van jongeren ten aanzien van het CJG. 

Vervolgens zijn 10 van de 11 vragenlijsten ingevuld en door de voorzitter van de commissie 

opgestuurd naar de onderzoeker. 

6.5.3 Behoeftepeiling 

In de gemeente Ronde Venen heeft de behoeftepeiling plaatsgevonden op twee manieren. Ten 

eerste is er een focusgroep gevoerd aan de hand van stellingen. De stellingen kwamen voort 

uit een interview met de beleidsmedewerker van de gemeente. De hier weergegeven stellingen 

komen voort uit vragen die leefden bij de gemeente over jongeren in de gemeente en het CJG. 

Ten tweede is getracht om via een vragenlijst de behoefte van de jongeren te inventariseren. 

 

Stellingen  

De eerste stelling was: ‘Jongeren zijn meer geholpen met een digitaal CJG dan een fysiek 

CJG’ 

                                                
43 Naar onderzoek van Capgemini en Alleato ‘Benchmark lokale Jeugdhulp’ in opdracht van de provincie 
Utrecht in 2006.  
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Het vermoeden van de gemeente was dat een digitaal CJG beter aan zou sluiten dan een 

fysiek CJG. De reactie van de leden van het JAC sloot niet geheel aan bij deze verwachting.  

Zij zien wel wat in een digitaal CJG omdat: ‘het de drempel verlaagt’. Jongeren vinden het 

een makkelijke en veilige manier om antwoord op vragen te vinden. Ze geven daarnaast wel 

aan dat ‘het bij sommige problemen wel prettig is om fysiek met iemand te kunnen spreken’. 

Een nadeel van alleen een digitaal CJG is volgens een van de jongeren dat ‘er niet naar het 

probleem achter het probleem gevraagd kan worden’.  

Kortom, jongeren zien wél wat in de aanwezigheid van zowel een fysiek als digitaal CJG, 

maar niet in alleen een digitaal CJG. 

 

De tweede stelling was: ‘Als een vriend of vriendin een probleem met zijn ouders heeft, dan 

weet ik waar hij of zij heen moet gaan.’ 

De eerste reacties van de jongeren was dat deze problemen voornamelijk in de privé sfeer 

worden opgelost. Bijvoorbeeld door ‘zelf advies te geven’ of  ‘het er met elkaar (vrienden) 

over te hebben’. Een andere optie was ‘om op internet te zoeken naar een antwoord’ (niet per 

sé een site van het CJG, red.) 

Wanneer jongeren naar een professional zouden doorverwijzen, of zelf naar een professional 

zouden gaan dan was dit een jongerenwerkster, een leraar van school of een dokter.  

 

De laatste stelling was: ‘Het CJG is er voor mij’. 

Opvallend was dat geen van de aanwezige jongeren dit idee had. Het beeld overheerste dat je 

naar een CJG gaat wanneer je problemen hebt.  

 

Vragenlijsten 

De opvallendste of belangrijkste resultaten van de vragenlijsten zullen hier besproken. Aan de 

hand van het in paragraaf 4.6 weergegeven onderzoek (van het ministerie voor Jeugd en 

Gezin) kunnen de resultaten worden vergeleken. Daarbij dient wel opgemerkt te worden dat 

het aantal respondenten in het hier beschreven onderzoek verre van representatief is en er dus 

geen conclusies verbonden kunnen worden aan dit onderzoek, maar slechts signaleringen. 

Waar er gebruik is gemaakt van een tabel mochten de tien respondenten één van de 

antwoordmogelijkheden aankruisen. Waar er gebruik is gemaakt van een staafdiagram 

mochten de 10 respondenten meerdere antwoordmogelijkheden aankruisen. 

 

Allereerst een weergave van de leeftijd van de jongeren. 
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Tabel 3. Weergave leeftijd jongeren. 

Leeftijd Aantal 

13 t/m 18 4 

19 t/m 23 6 

 

In veel onderzoek naar behoeftes van jongeren en het CJG wordt onderscheid gemaakt in 2 

doelgroepen: 0 tot en met 12 en 13 tot en met 23. Deze groep jongeren valt dus in de 13 t/m 

23 categorie.  

 

Er is gevraagd naar de bekendheid van het CJG onder de jongeren. 

 

Tabel 4. Weergave bekendheid CJG onder jongeren. 

Bekend met CJG Aantal 

Ja 7 

Nee 3 

 

Van de jongeren zegt 7 van de 10 jongeren kennis te hebben van wat het CJG is en 3 van de 

10 geen kennis te hebben van het CJG. Verhoudingsgewijs weet een hoger aantal dus wat het 

CJG is dan tijdens het onderzoek van het ministerie van Jeugd en Gezin. Dit kan te maken 

hebben met het moment van onderzoek. Het ministerie deed onderzoek in 2008, toen er nog 

minder bekendheid was gegeven dan ten tijde van dit onderzoek, in 2009. Daarnaast nemen in 

dit onderzoek alleen jongeren deel en geen ouderen. Een verklaring zou kunnen zijn dat 

jongeren eerder veranderingen of nieuwtjes oppakken, doordat ze meer frequent met 

verschillende media in contact zijn. 

 

Tabel 5. Beeld van CJG door jongeren. 

Beeld CJG Aantal 

Antwoord op elke vraag bij 

opvoeden en opgroeien 

8 

Nieuwe naam Bureau 

Jeugdzorg 

1 

Wachtlijsten in de zorg 

terugdringen 

1 
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Het beeld van het CJG dat de jongeren hebben is weinig divers. In de vragenlijst konden de 

jongeren uit de verschillende weergegeven opties kiezen. Het antwoord ‘Antwoord op elke 

vraag bij opvoeden en opgroeien’ komt overeen met het beeld dat het ministerie van Jeugd en 

Gezin heeft bij het CJG. Waar in hun onderzoek nog 60% een ander beeld bij het CJG had, is 

dat in dit onderzoek nog 2 van de 10. 
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Figuur 1. Gewenste locatie CJG. 

 

Waar in het onderzoek van het ministerie 48% het onbelangrijk vond op welke plek het CJG 

zou gaan komen, zijn er in dit onderzoek meerdere locaties die geschikt bevonden worden. 

Een reden hiervoor kan zijn dat dit onderzoek is gedaan in een lokale setting en geen landelijk 

onderzoek betreft zoals het onderzoek van het ministerie.  

Men mocht bij deze vraag maximaal 4 antwoordopties aankruisen. Hieruit blijkt dat jongeren 

het prettig vinden om bij een digitaal CJG terecht te kunnen, een buurthuis of wijkcentrum is 

een goede tweede en het gemeentehuis is een derde optie.  
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Figuur 2. Onderwerpen waarbij hulp gewenst is. 

 

Een opvallend resultaat uit de vragenlijsten is dat een groot gedeelte van de jongeren zichzelf 

niet als hulpbehoevend ziet op een van de weergegeven onderwerpen. Een vermoeden is dat 

een lid van een Jongeren Advies Commissie over het algemeen uit een welgesteld gezin komt 

en wellicht minder te maken heeft met problemen waar hij/zij externe hulp bij nodig heeft. 

Waar de jongeren wél aangeven hulpbehoevend te zijn, gaat dit veelal over problemen die 

voorkomen uit de levensfase waarin zij zich begeven (schoolprestaties, sociaal-emotionele 

ontwikkeling). 
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Figuur 3. Op welke wijze jongeren hulp willen ontvangen. 
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Voor de gemeente is de vraag op welke wijze de doelgroepen hulp willen ontvangen, een 

belangrijke vraag. Een (fysiek) gesprek met een deskundige is voor de jongeren een prettige 

manier om hulp te ontvangen. Zoals ook uit de stellingen naar voren kwam, hebben de 

jongeren een voorkeur voor zowel een digitaal als een fysiek hulppunt. Een vermoeden is dat 

jongeren met kleinere hulpvragen het internet prefereren, maar bij meer gecompliceerde 

hulpvragen de vertrouwdheid en een persoonlijk gesprek meer waarderen. Flexibiliteit is voor 

de jongeren daarin van belang. Een gesprek moet niet vooraf gepland hoeven te worden. 

 

Tabel 6. Aantal jongeren dat denkt gebruik te maken van het CJG. 

 

De helft van de tien respondenten zegt nog niet te weten of hij of zij gebruik gaat maken van 

het CJG, wat een behoorlijk aantal is. Dit kan te maken hebben met het feit dat het CJG er nog 

niet is en jongeren zich nog geen concrete voorstelling kunnen maken van de optie om met 

vragen over opvoeden of opgroeien naar het CJG te gaan. Ten tweede kan dit te maken  

hebben dat een meerderheid (70%) van de jongeren problemen liever in gesprek met andere 

jongeren oplost, zoals ook in het onderzoek van het ministerie naar voren kwam. 

Gebruik CJG Aantal 

Weet ik niet 5 

Ja 3 

Nee 2 
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6.6 Gemeente Abcoude (casus 3) 

6.6.1 Algemeen 

De gemeente Abcoude is een kleine gemeente bestaande uit twee kernen, 

Abcoude en Baambrugge. De meeste inwoners van de gemeente zijn hoger opgeleiden. 

Op 1 januari 2006 heeft de gemeente Abcoude 8.670 inwoners waarvan 26 procent 

jonger dan 18 jaar is (in totaal 2.268).44 

6.6.2 Methode 

In de gemeente Abcoude is er in de behoeftepeiling gefocust op de doelgroep jongeren en 

kinderen onder de 23. Dit is gedaan via eenzelfde vragenlijst als in de gemeente Ronde 

Venen. In Abcoude heeft dit echter op een andere wijze plaatsgevonden. De jongerenwerker 

in dienst van de gemeente Abcoude is langs de groepen 8 van verschillende basisscholen te 

Abcoude gegaan en heeft na een korte introductie de vragenlijsten uitgedeeld. In deze 

instructie is geen verdere informatie over het CJG gegeven. In totaal zijn er 120 vragenlijsten 

uitgedeeld en 113 vragenlijsten ingevuld en ingeleverd 

6.6.3 Behoeftepeiling 

De weergave van de leeftijd van de jongeren en kinderen die de vragenlijst ingevuld hebben 

ziet er als volgt uit: 

 

Tabel 7. Weergave leeftijd kinderen en jongeren. 

Leeftijd Aantal 

10 t/m 12 100 (89%) 

13 t/m 23 13 (11%) 

 

Er is ook gevraagd naar de bekendheid van jongeren met het CJG. 

 

Tabel 8. Weergave bekendheid CJG onder jongeren. 

Bekend met CJG Aantal 

Nee 70 (62%)  

Ja 43 (38%) 

 
                                                
44 Naar onderzoek van Capgemini en Alleato ‘Benchmark lokale Jeugdhulp’ in opdracht van de provincie 
Utrecht in 2006. 
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Van de 113 kinderen en jongeren zeggen 70 (62%) niet bekend te zijn met het CJG. Er zijn 43 

(38%) kinderen die wel zeggen bekend te zijn met het CJG. In het onderzoek van het 

ministerie van Jeugd en Gezin waren 55% van de ondervraagden bekend met het CJG. De 

lagere score in Abcoude kan verklaard worden door de lagere leeftijd van de ondervraagden. 

In het onderzoek van het ministerie zijn alleen jongeren van 13 jaar en ouder ondervraagd. 

Een vermoeden is dat zij beter op de hoogte zijn van maatschappelijke ontwikkelingen dan 

jongere kinderen. 

 

Vervolgens zijn de jongeren en kinderen gevraagd naar hun beeld van het CJG. 

 

Tabel 9. Beeld van CJG door kinderen en jongeren. 

Beeld CJG Aantal 

Antwoord op elke vraag bij 

opvoeden en opgroeien 

75 (66%) 

Het CJG verzamelt gegevens 

over ouders en kinderen 

13 (12%) 

Nieuwe naam Bureau 

Jeugdzorg 

13 (12%) 

 

Nieuwe naam 

Consultatiebureau 

9 (8%) 

Wachtlijsten in de zorg 

terugdringen 

3 (2%) 

 

Opvallend is dat het overgrote gedeelte van de jongeren en kinderen, namelijk 75 (66%) van 

hen, een beeld van het CJG heeft wat overeenkomt met het beeld dat de overheid wil 

communiceren over het CJG: een plek is waar antwoord op elke vraag bij opvoeden en 

opgroeien gekregen kan worden. In het onderzoek van het ministerie had 60% van de 

respondenten nog geen of een verkeerd beeld van het CJG. Een mogelijkheid is dat 

eenduidigheid in de landelijke en lokale communicatie rondom het CJG zijn vruchten afwerpt 

in het beeld dat men heeft van het CJG. 
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Figuur 4. Gewenste locatie CJG. 

 

Op de vraag op welke locatie het CJG wenselijk zou zijn komt een zeer divers antwoord naar 

voren. Wanneer we de verschillende antwoorden samenvoegen ontstaat er een meer 

overzichtelijk beeld. Wanneer de opties via internet en via de telefoon worden samengevoegd 

blijkt dat deze wegen van communiceren de jongeren en kinderen het meeste aanstaan. In 

totaal zeventig van de respondenten vindt dit een plezierige ‘locatie’ voor het CJG. In dit 

geval zien de respondenten dit dus als een plezierige manier om het CJG te benaderen. 

Wanneer het aantal respondenten voor jongerencentrum en buurthuis (beide specifieke 

locaties) worden opgeteld is er een totaal van 44 respondenten die dit een geschikte locatie 

vindt. Als derde optie (33 respondenten) wordt ‘een centrale locatie’ genoemd, waarbij er 

geen verdere specificering wordt gemaakt. In vergelijking met het onderzoek van het 

ministerie waar 48% het onbelangrijk vond op welke locatie het CJG zou komen, zijn de 

antwoorden van respondenten in Abcoude veel specifieker. Een verklaring hiervoor is dat het 

onderzoek van het ministerie een landelijke context had en het onderzoek te Abcoude 

plaatselijk was. Dit kan ertoe geleid hebben dat respondenten specifieker zijn geweest in de 

beantwoording van deze vraag. 
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Figuur 5. Onderwerpen waarbij hulp gewenst is. 

 

Opvallend is dat net als in de gemeente Ronde Venen, zij het nu op veel grotere schaal, de 

optie ‘geen enkel onderwerp’ weer het hoogste scoort onder de respondenten. Een verklaring 

hiervoor is wederom dat de bevolking van de gemeente Abcoude relatief hoog opgeleid is en 

wellicht met minder problemen te maken heeft. Een tweede mogelijke verklaring is dat er wel 

problemen aanwezig zijn, maar dat het in meer welgestelde gemeentes ‘not done’ is om over 

problemen te praten zoals in een interview met een beleidsmedewerker te Loenen naar voren 

kwam. Voor leerlingen van groep acht zijn verder de schoolgerelateerde onderwerpen het 

meest van belang. Pesten (35 respondenten) en schoolprestaties (28 respondenten) zijn de 2e 

en 3e hoogst gescoorde antwoordopties.  
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Figuur 6. Op welke wijze jongeren hulp willen ontvangen. 
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Wanneer er gevraagd wordt op welke wijze de respondenten hulp wensen te ontvangen 

wanneer ze deze nodig hebben ontstaat er een interessant beeld. Met 54 respondenten is de 

meest gekozen antwoordoptie ‘een gesprek met een deskundige’. De tweede meeste gekozen 

antwoordoptie (43 respondenten) is ‘via andere jongeren’. Deze antwoorden zijn interessant 

in vergelijking tot de eerdere vraag over de lokatie van het CJG. Daarbij gaven de 

respondenten aan het liefst een niet fysieke locatie te willen (via internet of via de telefoon). 

Wanneer de respondenten echter hulp willen ontvangen wordt face-to-face contact weer meer 

op prijs gesteld. Een verklaring zou kunnen zijn dat voor informatie en vragen jongeren en 

kinderen het liefst gebruik maken van internet en telefonie, maar wanneer er hulp geboden 

moet worden ze liever persoonlijk contact hebben. 

 

Tabel 10. Aantal jongeren dat verwacht gebruik te zullen maken van het CJG. 

 

Een flink aantal (66) van de respondenten geeft aan nog niet te weten of ze zullen gebruik 

maken van het CJG. Een verklaring daarvoor kan zijn dat het CJG nog niet fysiek aanwezig is 

in de gemeente en zichzelf nog moet ‘bewijzen’ als plek waar je als jongere met al je vragen 

over opgroeien en opvoeden terecht kan. Een tweede verklaring kan zijn dat een groot 

gedeelte van de respondenten zegt geen problemen te ervaren bij het opgroeien en het CJG 

onbewust met problemen blijft associëren, ook al lijkt de daadwerkelijke functie van het CJG 

wel redelijk te zijn overgekomen.  

 

Gebruik CJG Aantal  

Weet ik niet 66 (62%)  

Ja 25 (24%) 

Nee 15 (14%) 
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7. Conclusie 

 
In dit onderzoek is ingegaan op interactieve beleidsvorming in de context van de ontwikkeling 

van het CJG. Het realiseren van een CJG kan opgedeeld worden in vier fasen: de initiatieffase 

(1e fase), de ontwikkelfase (2e fase), de startfase (3e fase) en de evaluatiefase (4e fase). In dit 

onderzoek wordt er gekeken naar de (mate van) interactieve beleidsvorming in de 2e fase van 

het CJG, de ontwikkelfase.  

 

Ten eerste is er gekeken naar gemeentes. Hoe en waarom zij op interactieve wijze beleid 

omtrent het CJG willen vormgeven. Om daar meer te weten over te komen is gesproken met 

beleidsmedewerkers die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van het CJG. Dit is in 

verschillende gemeentes gebeurd. Ook is er onderscheid gemaakt tussen gemeentes die nog 

aan het begin van de ontwikkeling van een CJG in hun gemeente stonden en gemeentes die al 

verder gevorderd waren in de ontwikkeling van een CJG.  

Ten tweede zijn de doelgroepen van het CJG gehoord. In dit onderzoek zijn dat ouders met 

kinderen tot en met 23 jaar en kinderen en jongeren tot en met 23 jaar. Zij zijn op 

verschillende wijze gevraagd naar hun behoeftes ten aanzien van het CJG.  

 

Deze twee punten vormen samen de centrale vraag van mijn scriptie: Hoe gaan gemeentes om 

met het betrekken van de doelgroepen bij het ontwikkelen van een CJG en wat zijn de 

behoeftes van de doelgroepen ten aanzien van het CJG? 

 

Om deze hoofdvraag te beantwoorden zijn er vier deelvragen geformuleerd. Per deelvraag zal 

worden weergegeven wat de voornaamste conclusies zijn. 

 

1. Wat is het Centrum voor Jeugd en Gezin? 

Een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een laagdrempelig inlooppunt voor ouders, 

jongeren en professionals. Het CJG heeft als doel om weer helderheid te verschaffen voor 

ouders, jeugdigen en professionals over waar ze met vragen en problemen over opvoeden en 

opgroeien terecht kunnen. Het ministerie voor Jeugd en Gezin wil in elke gemeente in 

Nederland een CJG gerealiseerd zien voor 2011.  

In de bewoordingen van dit ministerie is de komst van het CJG een reactie op een verkokerde 

jeugdzorg die in de loop der jaren is ontstaan. Na onderzoek (Operatie Jong, 2003) 

verschenen de eerste plannen voor het CJG op tafel. Het CJG dient een inlooppunt te zijn dat 
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aansluit bij een netwerk van jeugdinstanties. Het moet op deze wijze een spin in het web zijn 

in de jeugdzorg. 

Er is door het ministerie van Jeugd en Gezin een basismodel ontwikkeld dat voor elk CJG 

gaat gelden. Hierin staan onder andere vijf preventieve taken beschreven die het CJG moet 

uitvoeren: informatie en advies geven over opvoeden en opgroeien, signaleren van problemen, 

toeleiden naar gemeentelijk hulp aanbod, het bieden van licht pedagogische hulp en zorg in 

het gezin coördineren op lokaal niveau. In het basismodel is verder beschreven dat er een link 

moet zijn met het onderwijs en met Bureau Jeugdzorg. Critici vrezen dat met het CJG 

hetzelfde gaat gebeuren als met het Bureau Jeugdzorg. Zij vrezen weer een extra 

bureaucratische laag en nog meer moeite voor de doelgroepen om de instanties te bereiken die 

ze nodig hebben. Beleidsmakers verdedigen dit door te stellen dat het CJG als 

netwerkorganisatie gaat fungeren die communicatie en afstemming tussen organisaties in de 

keten kan verbeteren en dus geen nieuwe bureaucratische laag vormt. 

De lokale gemeentes zijn regievoerders van het CJG en hebben de opdracht om door de komst 

van het CJG een succesvolle bijdrage te leveren aan de lokale jeugdzorg.  

 

2. Waarom en hoe is betrokkenheid van de doelgroepen gewenst door de gemeentes? 

De onderzochte gemeentes (Loenen, Abcoude, Maarssen, Breukelen en Ronde Venen) hebben 

verschillende redenen om doelgroepen te betrekken in de ontwikkeling van een CJG. Ten 

eerste zijn de doelgroepen de gebruikers van het CJG. Zoals ook in de visie van het CJG staat 

verwoord moet het gezin centraal komen te staan. Dat is dan ook wat de gemeentes hopen te 

realiseren door de doelgroepen vanaf het begin van de ontwikkelfase van het CJG te 

betrekken. Ten tweede willen de gemeentes graag een goed draaiend CJG ontwikkelen. 

Daarom vinden ze het van belang het CJG af te stemmen op de gebruikers, zodat het CJG 

geen deceptie wordt. Ten derde hopen gemeentes naamsbekendheid te kunnen geven aan de 

komst van een CJG in de gemeente door met de doelgroepen samen te werken.  

Tegelijkertijd blijkt uit de interviews met beleidsmedewerkers dat gemeentes burgers wel 

graag willen betrekken bij de beleidsvorming, maar dat een aantal factoren niet meewerkt om 

dit daadwerkelijk te doen. Soms is er weinig belangstelling voor de onderwerpen waar de 

gemeente over in gesprek wil met de doelgroepen. Ten tweede is er niet altijd tijd en geld 

beschikbaar om doelgroepen te horen. Ten derde heeft de gemeente meerdere partijen en 

belangen te behartigen en kunnen wensen en verlangens van doelgroepen niet zonder slag of 

stoot werkelijkheid worden. Dit hangt samen met de beleidsruimte die de gemeentes aan de 

doelgroep kunnen en willen geven.  
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Om de bestuursstijl(en) van de gemeentes te kunnen duiden is gebruik gemaakt van de 

bestuursstijlen zoals beschreven door Pröpper en Steenbeek (1999). De bestuursstijlen die het 

beste passen bij de gemeentes zijn de ‘participerende’ bestuursstijl en de ‘consulterende’ 

bestuursstijl. De consulterende bestuursstijl is geen interactieve bestuursstijl, de 

participerende wel. De participerende bestuursstijl is met meer nadruk aanwezig in de 

gemeentes. Deze conclusie is gebaseerd op het feit dat participanten alle denkbare 

alternatieven kunnen inbrengen in de vormgeving van het CJG in plaats van dat hun mening 

wordt gevraagd over een concreet voorstel rondom de inrichting van het CJG. Dit duidt meer 

op een participatieve dan een consultatieve stijl van besturen in de gemeentes.  

 

De rol van de doelgroepen is adviserend te noemen. Een adviserende rol is een rol waarin de 

gemeente bepaalt, maar openstaat voor ideeën en oplossingen vanuit de doelgroep. Dit was in 

meer of mindere mate het geval in de onderzochte gemeentes. Op de participatieladder van 

Edelenbos (2000), die de rol van de doelgroepen belicht, komt dit overeen met de trede 

‘adviseren’. 

 

3. Op welke wijze wordt interactieve beleidsvorming vormgegeven tijdens de 

ontwikkeling van het CJG in de gemeentes? Wat zijn succes en faalfactoren? 

Pröpper en Steenbeek (1999) hebben zes succes en faalfactoren opgesteld ten aanzien van 

interactieve beleidsvorming. Deze zijn getoetst in interviews met beleidsmedewerkers van 

gemeentes (Houten, Zeist en Veenendaal) die een behoeftepeiling hadden gehouden in hun 

gemeente en verder gevorderd waren in de ontwikkeling van het CJG dan de gemeentes die 

onderzocht waren in deelvraag 2. 

a. Openheid over het onderwerp (CJG) en afwegingen die gemaakt worden door zowel de 

doelgroep als de gemeente blijken bij te dragen aan onderlinge vertrouwdheid en zo aan 

succesvolle interactieve beleidsvorming. 

b. Duidelijkheid over rollen en randvoorwaarden zorgen voor duidelijkheid over 

verwachtingen van de doelgroep en de gemeente en draagt zo bij aan succesvolle interactieve 

beleidsvorming. Hoe meer dit expliciet werd gemaakt, zoals in Houten het geval was, hoe 

sterker het effect was. 

c. Meerwaarde van participatie wordt gevonden in de ervaringskennis die doelgroepen hebben 

(ten aanzien van de jeugdzorg) en die de gemeente zelf ontbeerd. Daarnaast droeg het in de 

gemeentes bij aan een verbeterde verstandhouding tussen gemeente en doelgroep.   
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d. Een constructieve relatie tussen gemeente en doelgroep bleek van belang te zijn in het 

slagen of falen van interactieve beleidsvorming. In Veenendaal leidde in een enkel gesprek 

een gebrek aan wederzijds vertrouwen tot hoogopgelopen spanningen en een later voortgezet 

gesprek. In Houten bleek dat met name de gespreksleider van de gemeente een belangrijke rol 

heeft in de communicatie van gemeente naar doelgroep en andersom. In het geval van Houten 

was dit een succesfactor. 

e. Geschikte problematiek duidt op een onderwerp wat te begrijpen is voor de doelgroepen. 

Een succesfactor was informatie die goed aangepast was op de voorkennis van de doelgroep. 

Een tweede succesfactor was dat er tijd beschikbaar was om een proces van interactieve 

beleidsvorming in gang te zetten. Een laatste succesfactor was dat doelgroepen benaderd zijn 

aan het begin van de ontwikkelfase, toen er nog niets besloten was over de inrichting van het 

CJG. 

f. Voldoende en adequate hulpmiddelen kunnen bijdragen aan succesvolle interactieve 

beleidsvorming wanneer er voldoende tijd en geld voor zowel de gemeente als de doelgroepen 

beschikbaar wordt gesteld. In alle drie de gemeentes droeg dit succesvol bij aan de 

beleidsvorming. 

 

Als aanvulling op de succes en faalfactoren kwam naar voren dat het expliciteren van de 

factoren van Pröpper en Steenbeek in het beleidsvormingsproces een sterker effect sorteert 

dan wanneer dit niet gebeurt. 

Een tweede aanvulling is dat ook de factor ‘belangstelling voor het onderwerp’ als een succes 

dan wel faalfactor aanwezig was in de onderzocht gemeentes. 

 

4. Welke behoeftes hebben de verschillende doelgroepen ten aanzien van het CJG? 

Uit een kwantitatief onderzoek van het ministerie van Jeugd en Gezin blijkt dat de 

naamsbekendheid van het Centrum voor Jeugd en Gezin in 2008 nog beperkt is. Wel vinden 

de meeste ondervraagden het een goed initiatief en denken ze ook gebruik te gaan maken van 

het CJG. 

 

In een aantal onderzochte gemeentes (Abcoude, Loenen, Ronde Venen) is ook een 

behoeftepeiling gedaan. De conclusies zullen per gemeente worden weergegeven. 
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Abcoude 

De behoeftepeiling in Abcoude heeft door middel van een vragenlijst plaatsgevonden onder 

jongeren van 10 tot en met 12 jaar. Een opvallend groot gedeelte heeft een kloppend beeld 

van het CJG, namelijk dat het een plek is waar je terecht kan met vragen over opvoeden en 

opgroeien. De jongeren willen het CJG het liefst via internet of per telefoon benaderen. De 

meeste jongeren vinden dat ze geen problemen hebben waar ze hulp voor nodig hebben. De 

onderwerpen van jongeren die wel denken hulp nodig te hebben zijn veelal gerelateerd aan 

school (schoolprestaties en pesten). Als de jongeren hulp nodig hebben prefereren ze een 

face-to-face gesprek met een deskundige of andere jongeren met dezelfde vragen of 

problemen. In vergelijking met het landelijke onderzoek van het ministerie van Jeugd en 

Gezin zijn de jongeren specifieker over de gewenste locatie van het CJG. Dit kan ook te 

maken hebben met de lokale context waarin de vragenlijst is afgenomen. 

 

Loenen 

In Loenen is een behoeftepeiling gedaan onder ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot en 

met 23 jaar door middel van focusgroepen en interviews. De ouders gaven aan vooral belang 

te hebben bij een fysiek CJG in de eigen dorpskern. Ouders zijn het meest te spreken over de 

directe hulp die via het CJG wordt beloofd. Vragen die bij de ouders leefden over de 

opvoeding hadden te maken met het stellen van grenzen en over de rol van ouder ten opzichte 

van het kind. 

 

Ronde Venen 

In de gemeente Ronde Venen is aan de hand van stellingen en vragenlijsten geïnventariseerd 

bij jongeren (18 t/m 23 jaar) van een adviescommissie van de gemeente wat hun behoeftes 

zijn ten aanzien van het CJG.  

Uit de stellingen kwam naar voren dat jongeren behoefte hebben aan zowel een digitaal als 

een fysiek CJG en niet één van beide. Daarnaast bleek dat onder de jongeren het idee 

overheerste dat het CJG niet voor hen was bedoeld, maar voor jongeren met problemen.  

Uit de vragenlijsten bleek echter dat de jongeren wel konden reproduceren dat het CJG 

bedoeld is voor vragen en niet alleen problemen over opvoeden en opgroeien. Er lijkt dus een 

verschil in kennis en beleving te zijn over het beeld van het CJG. 

De jongeren zouden het CJG het liefst via internet willen bereiken of fysiek in een 

buurtcentrum of gemeentehuis.  
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De meerderheid van de jongeren geeft aan geen problemen te hebben. De overige jongeren 

geven aan problemen te hebben in hun sociaal emotionele ontwikkeling of met 

schoolprestaties. Als de jongeren hulp nodig zouden hebben, zouden ze dat het liefst via een 

gesprek met een deskundige willen hebben middels een afspraak of een inloopspreekuur. 

 

Afsluitend kijken we naar de hoofdvraag: Hoe gaan gemeentes om met het betrekken van de 

doelgroepen bij het ontwikkelen van een CJG en wat zijn de behoeftes van de doelgroepen ten 

aanzien van het CJG?  

Uit dit onderzoek blijkt dat de onderzochte gemeentes zich eigenlijk in een spagaat bevinden 

aangaande interactieve beleidsvorming. Enerzijds willen de gemeentes graag op interactieve 

wijze beleid vormen. Anderzijds willen de gemeentes niet dat het CJG mislukt en rekening 

houden met meerdere partijen. De verantwoordelijkheid van de regierol wordt door de 

gemeentes gevoeld en werkt soms belemmerend om de doelgroepen meer beleidsruimte te 

geven. 

 

Verder blijkt dat het merendeel van de succes en faalfactoren herkend worden in de 

gemeentes. Hierbij kan opgemerkt worden dat openheid en duidelijkheid over rollen, 

problematiek, relaties bijdragen aan het vormen van beleid op succesvolle interactieve wijze . 

 

De behoeften van de doelgroepen die uit dit onderzoek naar voren komen zijn dat het CJG 

zowel een fysiek als een digitaal laagdrempelig punt moet zijn. Voor de onderzochte 

doelgroep jongeren geldt dat zij zeggen weinig problemen te ervaren. Wanneer ze contact 

zouden hebben met het CJG zouden ze het liefste een persoonlijk gesprek met een deskundige 

willen. Dit geldt ook voor de ouders. 

 

Voor vervolgonderzoek zou het mogelijk interessant kunnen zijn om de kwaliteit van CJG’s 

die tot stand zijn gekomen door middel van interactieve beleidsvorming te vergelijken met 

CJG’s die op andere beleidswijzen tot stand zijn gekomen.  

Een tweede interessante mogelijkheid voor vervolgonderzoek ligt er in de 4e fase van het 

CJG: de evaluatiefase. De gemeentes die in de 2e fase van het CJG (ontwikkelfase) een 

behoeftepeiling hebben gehouden onder de doelgroepen, zouden in de 4e fase wederom een 

behoeftepeiling kunnen houden. Zoals de meeste gemeentes namelijk aangaven, waren er 

plannen om de behoeftes van doelgroepen te blijven peilen ook wanneer het CJG gerealiseerd 

is.  
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Bijlage 1 

 
Overzicht van geïnterviewde beleidsmedewerkers: 

 

Dhr. J. van der Horst, gemeente Abcoude 

 

Mw. M. Mol, gemeente Breukelen 

 

Mw. J. Dijkman, gemeente Houten 

 

Mw. R. de Lange, gemeente Loenen 

 

Dhr. F. Nieuwesteeg, gemeente Loenen 

 

Dhr. H. Slaats, gemeente Maarssen 

 

Mw. M. Jegerings, gemeente Ronde Venen 

 

Mw. B. Witjes, gemeente Veenendaal 

 

Dhr. J. Hack, gemeente Zeist 
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Bijlage 2 

 

Overzicht gebruikte afkortingen 

 

BJZ  Bureau JeugdZorg 

 

CJG  Centrum voor Jeugd en Gezin 

 

GGD  Gemeentelijke GezondheidsDienst 

 

OKC  Ouder en Kind Centrum 

  

WMO  Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

 

WCPV  Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid 

 
ZAT  Zorg Advies Teams 
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