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Samenvatting 
Gemeentelijk beleid is steeds meer verbonden met internationale afspraken, instellingen en 
netwerken. Met name het klimaatbeleid dat Nederlandse gemeenten maken en uitvoeren 
bevat veel internationale componenten. Van gemeenten wordt verwacht dat zij zich 
aanpassen aan deze toenemende mate van globalisering. Dit definieer ik in dit onderzoek als 
internationalisering, wat uiteenvalt in de vier dimensies: downloading, uploading, 
crossloading en organisatorische veranderingen.  

Verschillende factoren zouden een rol kunnen spelen bij de internationalisering van 
gemeenten. Onderzoek hiernaar is schaars. Wel weten we uit eerder onderzoek naar 
Europeanisering dat de factoren ‘internationaal bewustzijn’, ‘kennis en interesse’ en ‘politiek 
en administratief leiderschap’ daarbij een grote rol spelen. Dit exploratieve onderzoek naar 
de internationalisering van gemeenten gaat daarom na of en hoe deze factoren ook bij 
internationalisering van invloed zijn. De onderzoeksvraag luidt: ‘Zijn de belangrijkste factoren 
van Europeanisering van gemeenten ook van toepassing op de internationalisering van 
gemeenten?’. Om hierachter te komen voer ik een gevalsstudie uit bij drie Nederlandse 
gemeenten: Den Haag, Opsterland en Weert. Klimaatbeleid is daarbij de leidende casus.  

De resultaten laten zien dat gemeenten met name aan downloading doen en dus 
internationale klimaatverdragen (Parijs Klimaatakkoord, Sustainable Development Goals) 
vertalen naar lokaal beleid. Gemeenten maken daarnaast enkele organisatorische 
veranderingen, zoals het bespreken van internationalisering in de gemeenteraad. 
Crossloading vindt in beperkte mate plaats; gemeenten zijn met name verbonden in lokale, 
regionale of landelijke netwerken, al gaan zij soms ad-hoc samenwerkingen aan met 
gemeenten over de grens. Uploading vindt vooral plaats voor de acquisitie van internationale 
bedrijven.  

De drie geselecteerde factoren blijken alle drie van toepassing op internationalisering, en 
gezamenlijk nodig voor een succesvolle aanpassing aan globalisering. Het ontbreken van één 
of meerdere factoren kan internationalisering afremmen. Tevens blijken de factoren ‘grootte’, 
‘imago’, ‘samenstelling gemeenteraad’, ‘cultuur en historie’ en ‘economisch 
vestigingsklimaat’ van invloed te zijn. De bovengenoemde factoren kunnen worden vertaald 
naar hypothesen. De resultaten van dit onderzoek zijn daarmee een bouwsteen voor 
(kwantitatief) vervolgonderzoek naar de internationalisering van gemeenten. 

Ook kan ik op basis van de resultaten enkele aanbevelingen voor opdrachtgever VNG-
International formuleren. Ik raad deze organisatie aan om hun bewustzijnscampagne binnen 
gemeenten voort te zetten, en daarbij in ieder geval bestuurders te blijven betrekken. 
Daarnaast raad ik VNG-I aan om kleine gemeenten (die veelal worstelen met 
capaciteitsproblemen) meer te ondersteunen, en voor hen te fungeren als springplank naar 
internationale arena’s.   
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Voor u ligt mijn masterscriptie voor de studie Bestuur en Beleid. Daarmee komt nu officieel 
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1. Inleiding 
‘Buitenland is binnenland geworden.’ Dit zei Arnhemse burgemeester Marcouch in een 
speech bij de opening van de BZ-strategie dagen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 
‘Internationaal gaat tot diep in onze wijken. (…) Zaken die in het buitenland plaatsvinden, 
hebben impact op het leven in een Nederlandse stad of wijk.’ (VNG, 2021). Grote 
maatschappelijke vraagstukken als klimaatverandering, migratie en voedselveiligheid spelen 
wereldwijd en werken door tot aan gemeentelijk niveau (Pierre & Peters, 2020). Veel 
onderwerpen in een lokale raadsagenda hebben daardoor een internationale component of 
oorzaak. Zo committeert Nederland zich aan meerdere mondiale verdragen, bijvoorbeeld het 
Parijs Klimaatverdrag, waarbij implementatie mede plaatsvindt op gemeentelijk niveau. 
Omtrent mensenrechten, technologische ontwikkelingen en demografische ontwikkelen als 
migratie komen er jaarlijks nieuwe internationale verdragen bij (Tweede Kamer, z.d.). Lokaal 
beleid is kortgezegd steeds meer verweven met internationale afspraken, instellingen en 
netwerken. 

Van gemeenten wordt verwacht dat zij zich aanpassen aan de gevolgen van globalisering. Dit 
definieer ik in dit onderzoek als internationalisering. Hierbij wordt geleund op de thematiek 
van het begrip Europeanisering, wat Vink en Graziano (2008, p. 7) definiëren als ‘the domestic 
adaptation to European regional integration’. Het begrip internationalisering staat voor een 
brede aanpassing aan internationale verdragen en ontwikkelingen, en kan verschillende 
vormen aannemen.  

Met name het klimaatbeleid dat Nederlandse gemeenten maken en uitvoeren bevat veel 
internationale componenten. Klimaatverandering is bij uitstek een mondiale ontwikkeling dat 
zich niet beperkt tot landsgrenzen en doorwerkt tot de directe leefomgeving. Het lokale 
klimaatbeleid vloeit voort uit het VN-Klimaatverdrag van Parijs, waarin 195 landen afspraken 
in 2050 de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur te beperken tot ruim onder 2 
graden Celsius, en zo mogelijk 1,5 graden Celsius. Op lokaal niveau kunnen overheden 
maatregelen nemen die de oorzaken ofwel gevolgen van klimaatverandering tegengaan. Ook 
kunnen gemeenten zich aansluiten bij één van de vele internationale netwerken die er binnen 
het thema ‘klimaat en duurzaamheid’ zijn opgericht, zoals het Resilient Cities Network, Energy 
Cities, of C40. Omdat klimaatbeleid bij uitstek geschikt is om na te gaan of en hoe gemeenten 
zich aanpassen aan globalisering, is klimaatbeleid de leidende casus in dit onderzoek.    

De internationalisering van gemeenten is mede te verklaren door de volgende 
ontwikkelingen. De economische globalisering en toenemende wereldhandel wordt gezien als 
één van de grootste redenen waarom lokale overheden internationaliseren (Pierre & Peters, 
2020). Door globalisering raakten economische en politieke processen steeds meer met elkaar 
verstrengeld. Daarnaast draagt de Europese Unie bij aan internationalisering door het 
faciliteren van (steden)netwerken en subsidiefondsen (Pierre & Peters, 2020). Dit onderzoek 
focust zich expliciet niet op Europese netwerken en wet- en regelgeving, maar de toenemende 
relevantie van de EU zette voor gemeenten het onderwerp internationaal op de agenda. Ten 
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derde droeg de groei en professionalisering van lokale overheden bij aan het feit dat steden 
zich steeds meer mengden in internationale arena’s (Pierre & Peters, 2020). 

De professionalisering van gemeenten kreeg in 2013 veel aandacht in binnen- en buitenland 
door het boek van de Amerikaanse politicoloog Benjamin Barber. In zijn boek ‘If mayors ruled 
the world’ stelt Barber dat burgemeesters de meest aangewezen personen zijn om mondiale 
vraagstukken aan te pakken, en belooft hij dat steden de leiding zullen gaan nemen (Barber, 
2013). Burgemeesters moeten zich meer gaan bezighouden met internationale kwesties en 
zich profileren in internationale netwerken. De politicoloog pleitte daarom voor een 
internationale Raad van Burgemeesters met daarin burgemeesters van over de hele wereld 
(Barber, 2013). Veel Nederlandse burgemeesters waren enthousiast over de belofte van 
Barber en de grote rol weggelegd voor gemeenten (Herweijer, 2015). Ook uit de klimaathoek 
kwam enthousiasme. Urgenda-directeur Marjan Minnesma sprak op het VNG Jaarcongres dat 
gemeenten moeten vooroplopen in het aanpakken van klimaatverandering (Mudde, 2016).  

Het is dan ook opmerkelijk te noemen dat uit een recente enquête onder Nederlandse 
gemeenten bleek dat de internationale oriëntatie beperkt of weinig zichtbaar was. Sterker 
nog: een deel van de gemeenten was minder bezig met internationaal beleid vergeleken met 
voorgaande jaren (Aarnoudse, 2020). Dit strookt niet met het eerder geschetste beeld van de 
toenemende internationale verwevenheid van gemeenten. Een tweede interessant aspect uit 
de enquête is dat er verschillen blijken tussen Nederlandse gemeenten in hoe zij zich 
aanpassen aan globalisering. Sommige gemeenten houden zich weinig bezig met 
internationale thematiek (Aarnoudse, 2020) terwijl gemeenten als Eindhoven en Rotterdam 
zich expliciet profileren als internationale kennisbolwerken binnen thema’s als technologie en 
klimaat (Brainport Eindhoven, z.d.; Resilient Rotterdam, 2019). Het is daarom interessant om 
middels kwalitatief onderzoek verder uit te zoeken of en hoe gemeenten zich aanpassen aan 
de gevolgen van globalisering, en welke factoren daarbij een rol zouden kunnen spelen. 

Verschillende factoren zouden kunnen verklaren waarom de internationalisering de afgelopen 
jaren leek af te nemen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat gemeenten het te druk hebben met 
lokale opgaven en te weinig geld en tijd ervoor hebben (Boogers & Reussing, 2019). Het kan 
ook zijn dat een gemeente ongemotiveerd is om iets met het thema internationaal te doen 
(Aarnoudse, 2020). Daarnaast kan het ook nog liggen aan geografische redenen, zoals de 
grootte en ligging van een gemeente (De Rooij, 2002).  

Samenvattend zouden er dus verschillende factoren kunnen zijn die helpen verklaren waarom 
de internationalisering de afgelopen jaren leek af te nemen, en daarbij een verklaring bieden 
voor de verschillen van internationalisering tussen Nederlandse gemeenten. Vooralsnog is 
weinig bekend over welke factoren invloed hebben op de internationalisering van 
Nederlandse gemeenten. Daarbij is internationalisering een breed begrip dat veel vormen kan 
aannemen. Dit is daarom een exploratief kwalitatief onderzoek om meer te weten te komen 
over welke factoren bijdragen aan de internationalisering van Nederlandse gemeenten.  
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1.1. Maatschappelijke relevantie 
De resultaten van dit onderzoek zijn ten eerste relevant voor opdrachtgever VNG-
International. Deze organisatie heeft belang bij meer kennis over hoe de internationalisering 
doorwerkt bij lokale beleidsvorming. VNG-International kan deze kennis allereerst gebruiken 
voor zichzelf: wat moet VNG-I (nog) doen om de internationalisering van lokale overheden te 
stimuleren? Daarnaast kan VNG-I deze kennis over internationalisering meegeven als bagage 
voor ambtenaren die op een strategische positie nadenken over gemeentelijk beleid.  

Ook is deze kennis relevant voor Nederlandse gemeenten. Gemeenten staan voor grote 
opgaven op het gebied van klimaat, migratie en mensenrechten. Voor hen is het belangrijk 
om zich bewust te zijn van internationale verweving van beleid. Zorgvuldigheid en bewustzijn 
van internationale verdragen en normen zijn vereist om de rechtmatigheid van het beleid te 
waarborgen. Bewustzijn van internationalisering biedt daarbij ook mogelijkheden voor 
gemeenten, bijvoorbeeld op het gebied van samenwerking en kennisuitwisseling in 
internationale (steden)netwerken. Meer kennis over de doorwerking van internationalisering 
op lokaal niveau, biedt gemeenten de kans hierop beter in te spelen.  

Ten derde zouden de resultaten van dit onderzoek relevant kunnen zijn voor de Rijksoverheid. 
Veel oplossingen van internationale vraagstukken komen tot uitvoering op lokaal niveau. 
Echter ontstaat hier vaak wrijving tussen gemeente en Rijk. Gemeenten geven aan te weinig 
geld en capaciteit te hebben (Kerstens et al., 2020; Van Dam et al., 2020), wat invloed zou 
kunnen hebben op hoe gemeenten capaciteit hebben voor internationalisering. Meer kennis 
over het gemeentelijk perspectief van internationalisering zou daarom de Rijksoverheid beter 
kunnen laten inspelen op de wensen van gemeenten. Als de Rijksoverheid meer zicht heeft 
op de uitvoeringskant van de gemeente, kan zij hier rekening mee houden bij de 
decentralisatie van bijvoorbeeld internationale klimaatwetten. 

Tot slot biedt deze kennis ook nuttige inzichten op internationaal niveau, omdat er meerdere 
dynamieken plaatsvinden tussen internationale actoren en gemeenten. Deze wisselwerking 
kan voor zowel de internationale actoren (bijvoorbeeld de Verenigde Naties) als voor 
Nederlandse gemeenten relevant zijn. Een internationale actor kan lokale regio’s en 
gemeenten gebruiken als partner in het uitdragen van internationale waarden en verdragen. 
Daar tegenover kunnen steden zich profileren in de internationale arena om hun wensen 
omtrent globalisering over te dragen.  

1.2. Wetenschappelijke relevantie 
Wetenschappelijk is dit onderzoek van belang, omdat resultaten van eerder kwantitatief 
onderzoek laten zien dat internationalisering nu minder is dan zes jaar geleden (Aarnoudse, 
2020). Dit is opmerkelijk, omdat globalisering de laatste jaren toenam en gemeenten aan 
steeds meer internationale verdragen en normen moeten voldoen (Tweede Kamer, z.d.). 
Daarnaast strookt dit niet met wetenschappelijk onderzoek van Denters en Rose (2005), dat 
stelt dat globalisering en Europeanisering grote trends zijn in het lokale bestuur en dat 
gemeenten zich moeten aanpassen aan deze trends. Het is daarom ten eerste van 
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wetenschappelijk belang om te testen in hoeverre de trend van internationalisering speelt 
binnen Nederlands lokaal bestuur. Zijn gemeenten eigenlijk wel bezig met 
internationalisering?  

Ten tweede is het relevant om onderzoek te doen naar de mogelijke factoren die een rol 
spelen bij de aanpassing aan globalisering. Wetenschappelijk onderzoek naar de factoren die 
schuilen achter de mate van internationalisering is zeer schaars, met name binnen 
Nederlandse gemeenten. Daarom is dit exploratieve onderzoek nodig om meer kennis op te 
doen over welke factoren de mogelijke internationalisering van Nederlandse gemeenten 
beïnvloeden. Hierbij wordt nog niet gekeken naar hoe zwaar de factoren wegen en welke 
dimensie van internationalisering de factoren precies beïnvloeden. In deze exploratieve fase 
is het noodzakelijk om op zoek te gaan naar eerste verbanden tussen factoren en 
internationalisering. Dit onderzoek genereert daarmee hypothesen. In de toekomst zou 
kwantitatief vervolgonderzoek deze hypothesen verder kunnen testen, en kunnen 
onderzoeken hoeveel invloed factoren hebben op specifieke dimensies van 
internationalisering. 

Dit exploratieve onderzoek bouwt voort op onderzoek van Verhelst (2019). Hij richtte zich op 
het proces van Europeanisering, dat wil zeggen de toenemende relevantie van de Europese 
Unie voor lokale overheden en vice versa (Vink & Graziano, 2008). We weten uit onderzoek 
van Verhelst (2019) dat het Europabewustzijn op lokaal niveau de afgelopen decennia 
toenam. Hierbij zijn de factoren internationaal bewustzijn, interesse en motivatie en politiek 
en administratief leiderschap noodzakelijke voorwaarden (Verhelst, 2019). Het is relevant om 
na te gaan of eenzelfde bewustzijnsproces zich afspeelt bij het proces van internationalisering. 
Wetenschappelijk bouwt dit onderzoek daarmee voort op Verhelst (2019) door na te gaan of 
factoren die Europeanisering (d.w.z. de aanpassing aan de toenemende relevantie van de EU) 
verklaren ook internationalisering (d.w.z. de aanpassing aan globalisering) verklaren.  

Samengevat heeft dit onderzoek meerdere doelstellingen. Ten eerste tracht dit onderzoek te 
exploreren of en hoe de trend van internationalisering speelt bij Nederlandse gemeenten. Ten 
tweede wordt onderzocht welke factoren de internationalisering van Nederlandse gemeenten 
zouden kunnen verklaren. Dat doet dit onderzoek door na te gaan of de belangrijkste factoren 
die van invloed zijn bij Europeanisering ook opgaan binnen de dynamiek van 
internationalisering. De onderzoeksvraag luidt daarom:  

‘Zijn de belangrijkste factoren van Europeanisering van gemeenten ook van toepassing op de 
internationalisering van gemeenten?’ 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het allereerst nuttig om te weten wat globalisering 
is en of dit invloed zou kunnen hebben op overheden, wat internationalisering precies 
inhoudt, en welke factoren hierbij mogelijk van invloed zouden kunnen zijn. Dit onderzoek ik 
aan de hand van eerder verschenen literatuur. In het theoretisch kader beantwoord ik daarom 
de volgende theoretische deelvragen:  
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a. Wat is globalisering en hoe heeft dit invloed op overheden? 
b. Wat is internationalisering en in welke dimensies krijgt dit vorm? 
c. Welke factoren zijn belangrijk bij Europeanisering, en daarmee mogelijk ook van 

invloed bij internationalisering? 
d. Welke overige factoren zouden van invloed kunnen zijn bij internationalisering?  

Deze kennis wordt meegenomen bij de uitvoering van het onderzoek. In het 
resultatenhoofdstuk geef ik vervolgens antwoord op de volgende empirische deelvragen:  

a. Wat is de internationalisering van Nederlandse gemeenten? 
b. Beïnvloeden de factoren ‘internationaal bewustzijn’, ‘interesse en motivatie’ en 

‘politiek en administratief leiderschap’ deze internationalisering en welk verband 
bestaat hiertussen? 

Op basis van deze empirische kennis kan ik nieuwe hypothesen opstellen voor 
vervolgonderzoek. In de conclusie en discussie van dit onderzoek sta ik daarom stil bij een 
nieuwe theoretische deelvraag: 

a. Welke hypothesen zouden op grond van de empirische resultaten geformuleerd 
kunnen worden?  

Daarmee is de indeling van dit onderzoek als volgt. Hoofdstuk 2 vervolgt met meer 
achtergrondinformatie en context over onderzoek casus, namelijk klimaatbeleid. Het 
theoretisch kader volgt in hoofdstuk 3, waarin ik antwoord geef op de bovengenoemde 
theoretische deelvragen. Hoofdstuk 4 vervolgt met uitleg over de onderzoeksmethode. In 
hoofdstuk 5, het resultatenhoofdstuk, bespreek ik de resultaten van dit onderzoek en geef ik 
antwoord op de empirische hoofdvraag en deelvragen. Het onderzoek sluit af met de 
conclusie en discussie (hoofdstuk 6) waarin ik nieuwe hypothesen formuleer op basis van de 
empirische resultaten. Ook doe ik daarbij aanbevelingen voor vervolgonderzoek en 
praktijkaanbevelingen.  
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2. Klimaatbeleid 
Klimaatverandering groeide de afgelopen jaren uit tot internationaal thema met 
internationale spelers, verdragen en netwerken. Het is daarom bij uitstek geschikt om na te 
gaan of en hoe gemeenten zich aanpassen aan globalisering. Dit hoofdstuk laat zien wat het 
Klimaatverdrag van Parijs behelst en welke rol gemeenten daarbij kunnen spelen. Daarnaast 
gaat dit hoofdstuk in op hoe de uitvoeringscapaciteit van gemeenten onder druk staat, en hoe 
dit de uitvoering van klimaatbeleid zou kunnen beïnvloeden.   

2.1. Klimaatverandering 
Klimaatverandering vormt een van de grootste uitdagingen van onze tijd en heeft grote 
gevolgen voor mens, dier en milieu (IPCC, 2014; KNMI, 2018; IPCC, 2018). Het klimaat is altijd 
in beweging en zowel natuurlijke als menselijke invloeden zorgen voor verandering. Echter 
werd sinds de industriële revolutie de invloed van de mens op het klimaat snel groter. Dit 
komt vooral door de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 en methaan. Broeikasgassen 
zorgen ervoor dat warmte wordt vastgehouden, waardoor de temperatuur op aarde stijgt 
(IPCC, 2018; KNMI, 2018; Rijksoverheid, z.d.).  

De opwarming van de aarde heeft grote gevolgen, die voor een deel moeilijk te voorspellen 
zijn. Gevolgen van klimaatverandering kunnen enerzijds in de toekomst toch minder ernstig 
uitvallen. Andere onderzoeken wijzen juist op zogenaamde zelfversterkende 
terugkoppelingen: klimaatprocessen die de opwarming versterken en daarmee een domino-
effect veroorzaken. Een derde onzekere factor is ons menselijk gedrag. We weten nog niet in 
hoeverre hoe het menselijk gedrag zich zal aanpassen om de gevolgen van klimaatverandering 
tegen te gaan (IPCC, 2014; IPCC, 2018). Veel gevolgen van klimaatverandering zijn 
desalniettemin goed te voorspellen, en ook deels nu al zichtbaar. Denk aan weersextremen 
(meer stortregens afgewisseld met juist lange droge en hete perioden), een stijgende 
zeespiegel, overstromingen, bosbranden en slechte luchtkwaliteit (IPCC, 2014; IPCC, 2018; 
KNMI, 2018). Klimaatverandering heeft daarmee grote invloed op leefgebieden van mens en 
dier, voedselproductie, volksgezondheid, infrastructuur en economie (EC, 2017; IPCC, 2014; 
IPCC, 2018). 

Klimaatbeleid om ons hierop voor te bereiden is veelomvattend. In lijn met internationale 
standaarden wordt onderscheid gemaakt tussen klimaatadaptatie en klimaatmitigatie (Klein 
et al., 2007; Rijksoverheid, z.d.). Klimaatadaptatie is het aanpassen aan de gevolgen van 
klimaatverandering. Voorbeelden zijn het vergroenen van steden, het verstevigen van dijken 
en het ruimte geven aan rivieren. In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 2018 staat dat 
gemeenten samen met waterschappen, provincies en het Rijk klimaatadaptieve maatregelen 
nemen tegen wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen 
(Rijksoverheid, 2018). Klimaatmitigatie is het aanpakken van de oorzaken van 
klimaatverandering, hoofdzakelijk door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Dit 
beleid vloeit voort uit internationale afspraken (Rijksoverheid, z.d.).  
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2.2. Klimaatverdrag van Parijs 
Om de opwarming van de aarde zoveel mogelijk te beperken werd op 12 december 2015 het 
Klimaatverdrag van Parijs getekend. Het juridisch bindend internationaal verdrag over 
klimaatverandering werd ondertekend door 195 landen en ging op 4 november 2016 in 
werking. Het doel van het Klimaatakkoord is om de opwarming van de aarde te beperken tot 
minder dan twee graden, bij voorkeur tot 1,5 graden Celsius, vergeleken met het pre-
industriële niveau. Om dit doel op de lange termijn te bereiken, streven de deelnemende 
landen ernaar om zo snel mogelijk hun uitstoot van broeikasgassen terug te dringen (UNFCCC, 
z.d.). 

Het Parijs Klimaatverdrag bouwt voort op eerdere klimaatverdragen. In 1992 werd in Rio de 
Janeiro het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties getekend, in 1997 tekenden alle EU-
lidstaten en 164 andere landen het Protocol van Kyoto dat pleitte voor een verlaging van de 
uitstoot van broeikasgassen. Het Kyoto-protocol liep tot 2020, waarna dit werd opgevolgd 
door het Parijsakkoord (Europa Nu, z.d.). Hoewel het Parijsakkoord daarmee niet het eerste 
internationale klimaatverdrag was, wordt het gezien als een mijlpaal in het proces van 
klimaatverandering. Voor het eerst gaf een bindende overeenkomst alle naties een 
gemeenschappelijk doel om inspanningen te leveren om klimaatverandering te bestrijden 
(UN, z.d.). Daarbij werden langlopende belangenconflicten tussen ontwikkelde landen en 
onontwikkelde landen overbrugd. Bij het Klimaatakkoord van Parijs zeiden ontwikkelde 
landen toe jaarlijks financiële bijstand te verlenen aan landen die minder bedeeld en 
kwetsbaarder zijn middels een bijdrage aan het VN-klimaatfonds. Landen met onvoldoende 
technologieën en kennis om over te kunnen stappen op duurzame energiebronnen kunnen 
gebruik maken van dit klimaatfonds (NPO Kennis, 2021).  

Of het mondiale doel van de beperking van opwarming wordt behaald, hangt sterk af van de 
uitvoering van het klimaatbeleid op nationaal niveau. Wereldwijd is zo’n 40 tot 50 procent 
uitstootreductie nodig in 2030 (ongeveer 35 tot 40 procent ten opzichte van het huidig beleid) 
(PBL, 2020). Om hiertoe te komen, dienen landen elke vijf jaar hun nationale bijdragen in 
(Nationally Determined Contributions of NDC’s) in, waarin zij hun klimaatplannen presenteren 
(PBL, 2020). De doelen voor het verlagen van de broeikasgassen moeten elke vijf jaar in 
ambitie toenemen (NPO Kennis, 2021). Het Klimaatakkoord van Parijs is bindend, alle 195 
landen verplichten zich het na te leven. Doelstellingen of plannen van landen, en de bedragen 
voor het klimaatfonds zijn echter niet bindend. 

2.3. Klimaatakkoord en rol gemeenten 
In Nederland werd het VN-Klimaatverdrag van Parijs vertaald naar de Klimaatwet, wat burgers 
en bedrijven zekerheid moet geven over de klimaatdoelen (IenW, 2020). De Klimaatwet 
waarborgt de belofte dat de uitstoot van broeikasgassen in Nederland fors omlaaggaat: in 
2030 moet Nederland 49% minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. Om dit doel te halen 
hebben de overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties een Klimaatakkoord 
gesloten. Hierin staan de maatregelen die de komende jaren genomen zullen worden om 
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minder broeikasgassen uit te stoten (IenW, 2020). Daarmee wordt het Klimaatakkoord gezien 
als een belangrijk deel van de Nederlandse invulling van het Klimaatverdrag van Parijs (EZK, 
2021). Voor vijf sectoren zijn afspraken voor CO2-reductie gemaakt: Gebouwde omgeving, 
Mobiliteit, Industrie, Landbouw en landgebruik, en Elektriciteit (Klimaatakkoord, 2019). 
Gemeenten spelen binnen alle vijf sectoren een centrale rol in de uitvoering van het 
Klimaatakkoord (Maas, 2019). In dit onderzoek wordt ervoor gekozen deze vijf sectoren mee 
te nemen en te scharen onder klimaatbeleid, om hiermee zo dicht mogelijk bij de 
belevingswereld van gemeenten te blijven.  

Bij de afspraken voor de sector Gebouwde omgeving hebben gemeenten een regierol in de 
transitie naar aardgasvrij wijken. Zij bepalen onder andere welke wijken als eerst van het gas 
afgaan (Rijksoverheid, 2019; VNG, z.d.-a). Voor Mobiliteit leveren gemeenten concrete 
oplossingen en maatwerk om hiermee bij te dragen aan de regionale mobiliteitsplannen. Zij 
denken bijvoorbeeld mee over de elektrische infrastructuur nodig voor elektronische 
personenauto’s, omdat in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos moeten zijn (VNG, 2020a). Voor 
de sector Industrie wordt onder andere van gemeenten verwacht dat ze kennis hebben van 
nieuwe technieken om bouw- en milieuvergunningen voor innovatieprojecten van bedrijven 
snel en goed te kunnen beoordelen (VNG, z.d.-b). Voor Landbouw en landgebruik zullen 
gemeenten onder meer boeren stimuleren tot aanleg van zonnepanelen en innovatieve 
stallen (VNG, z.d.-c). De sector Elektriciteit komt op lokaal niveau tot uiting in de Regionale 
Energie Strategieën (RES). In dertig energieregio’s werken gemeenten met maatschappelijke 
partners, andere overheden, netbeheerders, het bedrijfsleven en waar mogelijk bewoners 
samen. Dit doen zij voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie (van 
fossiele naar duurzame bronnen) en de daarvoor benodigde energie-infrastructuur 
(Rijksoverheid, 2019; VNG, z.d.-d).  

De vertaling van het Klimaatverdrag van Parijs naar het Nederlandse Klimaatakkoord, met 
daarin een grote rol voor gemeenten, is een logische inbedding in de Nederlandse 
bestuurscultuur. Geografisch is de macht geconcentreerd in Den Haag, maar Nederland heeft 
een overlegcultuur. Het politiek apparaat is een meerpartijenstelsel dat bestuurders dwingt 
tot overleg. Hierbij hebben Nederlandse bestuurders veelal de voorkeur om te streven naar 
consensus en zoveel mogelijk betrokken partijen te raadplegen voordat beleidsbeslissingen 
worden genomen (Hoetjes, 2009; Lijphart, 1975). Het is daardoor evident dat het 
Klimaatakkoord leunt op de inbreng van gemeenten, maar ook provincies, het bedrijfsleven, 
financiële instellingen en burgers. 

Ook draagt de decentralisatie naar lagere overheden bij aan de effectiviteit van het 
klimaatbeleid. Juist bij een wereldwijd probleem als klimaatverandering zijn de oorzaken en 
oplossingen ervan vaak lokaal (WUR, z.d.). Steden zijn enerzijds een grote veroorzaker van 
klimaatverandering door een hogere bevolkingsdichtheid, wat veelal resulteert in een hoog 
energieverbruik en afvalproductie. Anderzijds zijn lokale overheden een belangrijke actor bij 
maatregelen tegen klimaatverandering (Betsill & Bulkeley, 2003). Ten eerste omdat 
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Nederlandse gemeenten zeggenschap hebben over belangrijke thema’s waar innovatieve 
duurzame maatregelen kunnen plaatsvinden (zoals energie, transport, en bouwvereisten). 
Ten tweede kunnen lokale overheden kleinschalige klimaatprojecten ontwikkelen en deze 
verder verspreiden wanneer deze succesvol blijken. Tot slot kunnen gemeenten anderen 
aanzetten tot duurzame maatregelen, zowel door lobbyen bij hogere overheden of door de 
lokale gemeenschap aan te sporen tot verduurzaming. Lokale overheden zijn kortom een 
belangrijke actor in het verwezenlijken van (inter)nationaal gestelde klimaatdoelen (Betsill & 
Bulkeley, 2003). 

2.4. Uitvoeringscapaciteit onder druk 
Hoewel de grote rol weggelegd voor gemeenten past in de Nederlandse bestuurscultuur en 
effectief is om klimaatverandering tegen te gaan, betekent dit ook dat lokale overheden voor 
grote uitdagingen staan. Bij alle vijf de sectoren van het Klimaatakkoord spelen gemeenten 
een sleutelrol. Daarbij komen veel nieuwe taken op hen af, waaronder bij de energietransitie, 
klimaatadaptatie, en circulaire economie (Kerstens et al., 2020). Zij moeten bijvoorbeeld niet 
alleen beslissen over de locatie van windmolens, warmtenetten en zonneweides, ze moeten 
ook hun inwoners voorlichten, draagvlak vinden, en burgers laten meebeslissen over de 
veranderingen in hun wijk of woning (Maas, 2019). Daarnaast moeten zij ook nog 
klimaatadaptieve maatregelen nemen, bijvoorbeeld door groene daken aan te leggen op 
panden van gemeentelijk eigendom en burgers te stimuleren hun tuinen, gevels en daken te 
vergroenen. Klimaatbeleid behelst daarom veel (integrale) maatregelen op verschillende 
beleidsterreinen, bijvoorbeeld: 

• Woonbeleid: klimaatadaptief bouwen, bestaande panden verduurzamen (isolatie, 
afkoppeling aardgas), stimuleren aanleg groene daken en gevels 

• Economisch vestigingsbeleid: duurzame inkoop van goederen, duurzaam toerisme, 
stimuleren circulaire economie, recycling 

• Energiebeleid: opstellen Regionale Energie Strategie opstellen (beslissen locatie 
zonneweides, windmolens en warmtenetten) 

• Mobiliteit: stimuleren duurzame vervoersmiddelen (elektrisch rijden, laadpalen, 
deelauto’s, biobrandstoffen), aanleg fiets- en wandelpaden, stimuleren openbaar 
vervoer 

• Leefomgeving: waarborgen waterkwaliteit (drinkwater, grondwater, zoetwater), 
waarborgen luchtkwaliteit (reduceren CO2-uitstoot en stikstofuitstoot), hitteplan 
steden, faciliteren waterberging, klimaatbestendige infrastructuur 

• Landbouw en natuur: waarborgen biodiversiteit binnen en buiten de stad, 
stimuleren duurzame of natuurinclusieve boeren, duurzame voedselproductie 

Bij ondertekening van het Klimaatakkoord in 2019 bleek dat gemeenten achter de doelen van 
het Klimaatakkoord staan, maar spraken zij daarbij hun zorgen uit. Gemeentelijke budgetten 
zijn namelijk lager dan tien jaar geleden. Gemeenten vragen daarom steun van het Rijk. ‘Taak 
erbij, geld erbij! Zo simpel is het’, sprak VNG-voorzitter Jan van Zanen bij een algemene 
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ledenvergadering van de VNG na ondertekening van het Klimaatakkoord (Maas, 2019). De 
klimaatopgaven zijn voor gemeenten een extra uitdaging bij het grote takenpakket dat zij al 
hadden (Kerstens et al., 2020). Gemeenten ervaren verschillende problemen binnen het 
beleidsterrein fysieke domein, onder andere het ontbreken van specialistische kennis en 
gebrek aan financiering. Hoewel lokale bestuurders en medewerkers gemotiveerd zijn 
oplossingen te bieden aan klimaatverandering, slokt het veel van hun aandacht en capaciteit 
op (Kerstens et al., 2020).  

Het past in een trend die al langer zichtbaar is bij lokale overheden. Gemeenten kregen de 
afgelopen jaren substantieel meer taken. Sinds de jaren ’70 zijn diverse decentralisaties 
uitgevoerd waarbij taken naar gemeenten zijn overgedragen (Boogers & Reussing, 2019). 
Recent worstelen veel gemeenten met de decentralisatie in het sociaal domein in 2015, 
namelijk die van de Jeugdzorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Participatiewet 
(Van der Lee, 2019). Gemeenten lopen tegen hun grenzen aan wat betreft personele 
capaciteit en expertise (Van Dam et al., 2020). Ook kampen veel gemeenten al enkele jaren 
met budgettekorten. Van de 355 gemeenten konden 120 daarvan geen sluitende begroting 
voor 2021 maken (Ketelaar & Middel, 2021). De druk op de (uitvoering)capaciteit van 
gemeenten is relevant voor dit onderzoek, omdat dit invloed kan hebben op in hoeverre 
gemeenten in staat zijn zich aan te passen aan de gevolgen van globalisering.  

Samenvattend laat dit locushoofdstuk zien dat klimaatverandering een mondiaal probleem is 
waar wereldwijd landen afspraken over hebben gemaakt in het Parijs Klimaatverdrag. Dit 
verdrag vloeit in Nederland door in het Klimaatakkoord, waarbij gemeenten een grote rol 
spelen. Klimaatbeleid behelst daarmee talrijke maatregelen binnen verschillende 
beleidsterreinen, van woonbeleid tot economisch vestigingsbeleid en energiebeleid. De 
veelomvattendheid van klimaatbeleid stelt gemeenten voor uitdagingen. Van hen is veel 
kennis en expertise vereist, terwijl zij al langer kampen met krappe budgetten. Deze context 
is belangrijk voor het onderzoek naar de internationalisering van Nederlandse gemeenten, 
omdat de beperkte capaciteit een reden kan zijn waarom gemeenten zich niet kunnen 
aanpassen aan de gevolgen van globalisering.  
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3. Theoretisch kader 
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden is het allereerst nuttig om ons te verdiepen in de 
relevante literatuur omtrent internationalisering. Daarom ga ik ten eerste in op het begrip 
globalisering en hoe dit invloed zou kunnen hebben op overheden. Het hoofdstuk vervolgt 
met uitleg over het begrip internationalisering. Hierbij ga ik in op vier belangrijke dimensies 
van internationalisering: downloading, uploading, crossloading en organisatorische 
aanpassingen. Tot slot gaat het theoretisch kader in op de factoren die uit eerder onderzoek 
belangrijk zijn bij het proces van Europeanisering, en daarmee mogelijk ook invloed hebben 
bij internationalisering.   

3.1. Globalisering 
Wat is globalisering en hoe heeft dit invloed op overheden? 
We leven in een tijdperk van globalisering (Pierre, 2013). Het proces globalisering omvat zowel 
economische, technologische, institutionele en sociale ontwikkelingen (CBS, 2020) en is 
daarmee geen eenduidig te definiëren concept. Onderzoekers probeerden globalisering op 
verschillende manieren te definiëren. Een lastige taak, omdat het begrip al snel tekort wordt 
gedaan. Al-Rodhan en Stoudmann (2006) stelden een definitie op naar aanleiding van hun 
studie naar de definities van globalisering. Hun definitie is veelgebruikt in literatuur en volg ik 
daarom in dit onderzoek: ‘Globalization is a process that encompasses the causes, course, and 
consequences of transnational and transcultural integration of human and non-human 
activities’ (Al-Rrodan & Soudmann, 2006, p. 1). In de jaren ‘80 nam het begrip globalisering 
sterk in populariteit toe, verwijzend naar de versnelde internationalisering van de financiële 
sector. In de jaren negentig groeide het uit tot een containerbegrip waarin alle historische 
processen van toenemende interactie en connecties worden samengebracht (Abbeloos & 
Vanhoute, 2009). De veelomvattendheid van het begrip komt goed terug in de definitie van 
Al-Rodhan en Stoudmann (2006).  

Algemeen gezien verwijst globalisering naar het ‘kleiner worden van de wereld en een 
systematische reductie van grenzen’ (Abbeloos & Vanhaute, 2009, p. 1). Kapitaal, goederen, 
mensen, kennis en diensten verplaatsen zich gemakkelijk van het ene continent naar het 
andere continent. De media en de reisindustrie versterken het beeld van de wereld als een 
krimpende wereld: geen enkele plaats op de planeet is onbereikbaar en geen enkele plaats is 
vrijgesteld van de druk - en kansen - van globalisering (Pierre, 2013). Klassieke voorbeelden 
van hoe globalisering in het dagelijks leven vorm krijgt zijn de menselijke mobiliteit en de 
mogelijkheid tot wereldwijde communicatie. Bij beide ontwikkelingen spelen technologische 
ontwikkelingen een belangrijke factor (Abbeloos & Vanhaute, 2009). Daarnaast zijn veel 
hedendaagse problemen zoals veiligheid, migratie, klimaatverandering en pandemieën 
mondiale problemen die zich niet beperken tot landsgrenzen (Pierre & Peters, 2020). 

Globalisering is ook nauw verweven in klimaatbeleid, de leidende casus in dit onderzoek. 
Globalisering en met name de toenemende wereldhandel wordt gezien als één van de grote 
oorzaken van klimaatverandering door de toenemende uitstoot van broeikasgassen (O’Brien 
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& Leichenko, 2000; Esty, 1994). Tegelijkertijd kan globalisering ook meehelpen aan de 
oplossingen van klimaatverandering, door de gemakkelijke verspreiding van technologieën, 
onderzoeken en transparantie over werkende klimaatmaatregelen (Bush, 2018). 
Klimaatonderzoekers voegen zich samen in internationale, multiculturele teams (IPCC, 2014; 
IPCC, 2018), en houden contact met internationale actoren en netwerken. Klimaatbeleid is 
kortom globalisering pur sang.  

De meetbaarheid van globalisering en de precieze aard en omvang van de veranderingen als 
gevolg van globalisering zijn in wetenschappelijke literatuur sterk onderwerp van discussie 
(Peters & Pierre, 2020; Pierre, 2013). Globalisering zorgt voor meer connecties op sociaal, 
economisch, politiek en cultureel vlak en maakt overheden daardoor meer afhankelijk van 
elkaar. Overheden anno nu zijn geen soevereine natiestaat meer met duidelijke territoriale 
grenzen, nationaal beleid, een nationale economie en nationale inwoners (Sørensen, 2017).  

Op de vraag of globalisering een positieve of negatieve invloed heeft gehad op het 
functioneren van overheden, zijn grofweg drie opinies te onderscheiden (Abbeloos & 
Vanhaute, 2009; Pierre, 2013; Sørensen, 2017). De hyperglobalisten stellen dat globalisering 
een significante verzwakking van het functioneren van staten veroorzaakte. Zij zien dat staten 
een ondergeschikte rol spelen in de globaliserende wereld waarin de mondiale economie de 
regels bepaalt waaraan staten moeten voldoen. De sceptici geloven niet in het verdwijnen van 
de Staat als regulerend en organiserend instituut. Zij zien multinationale instituten zoals de 
VN, Wereldbank of Wereldgezondheidsorganisatie bestaan naast en ondersteund door 
staten. De transformisten nemen een tussenpositie aan, een positie die door wetenschappers 
veelal wordt gevolgd omdat globalisering zo’n meerduidig begrip is (Sørensen, 2017). Volgens 
deze visie creëert de huidige globalisering allerlei nieuwe economische, politieke en sociale 
omstandigheden, waarvan het nog onduidelijk is wat hiervan de invloed is op het functioneren 
en de macht van staten. De tussenpositie gaat daarbij niet uit van ‘winnen’ en ‘verliezen’, maar 
stelt dat dit tegelijkertijd kan gebeuren. Als gevolg van globalisering kunnen staten daarom 
sterker worden op het ene gebied en zwakker op het andere gebied. Zij kunnen bijvoorbeeld 
op economisch gebied erop vooruitgaan, en tegelijkertijd conflicten krijgen op het gebied van 
nationaliteit en identiteit (Sørensen, 2017).  

Al met al is er dus geen definitief antwoord op de vraag in hoeverre en op welke manier 
globalisering invloed heeft op het functioneren van nationale overheden (Pierre, 2013). Dat 
maakt het relevant om deze studie uit te voeren waarin onderzoek wordt gedaan naar in 
hoeverre globalisering heeft geleid tot een veranderende houding van gemeenten ten 
opzichte van deze globalisering, en welke factoren hierbij een rol spelen.  

3.2. Internationalisering 
Wat is internationalisering en in welke dimensies krijgt dit vorm? 
De trend van globalisering heeft zichtbare invloed op gemeentelijk niveau. De steeds 
internationaler wordende economische, culturele en politieke relaties is een opkomende 
trend in hedendaagse gemeenten en grotere steden wereldwijd (Denters & Rose, 2005; 
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Lefèvre & d’Albergo, 2007; Verhelst, 2009). Voor steden is het een uitdaging om zich aan te 
passen aan de kansen en risico’s die globalisering met zich meebrengt. Dit definieer ik in dit 
onderzoek als internationalisering.  

De totstandkoming van deze definitie leunt op de thematiek van het begrip Europeanisering, 
dat Vink en Graziano (2008, p. 7) definiëren als ‘the domestic adaption to European regional 
integration’. Met ‘the domestic adaption’ bedoelen de auteurs in brede zin een aanpassing 
van een lokale overheid aan de EU, bijvoorbeeld een organisatorische aanpassing van de 
organisatie of het opzetten van een EU-belangengroep. Met ‘the regional integration’ 
bedoelen de auteurs het ontstaan van nauwere economische en politieke banden tussen 
Europese landen (Vink & Graziano, 2008). Waar het begrip Europeanisering staat voor de 
aanpassing aan een nauwer verwantschap met de Europese Unie (Denters & Rose, 2005; Vink 
& Graziano, 2008, staat de term internationalisering voor de aanpassing aan een nauwer 
verwantschap met internationale actoren en verdragen (zoals de Verenigde Naties). 

Internationalisering is een breed begrip dat op verschillende manieren geanalyseerd kan 
worden. Als eerste wordt internationalisering gezien als de verhouding tussen een lokale 
overheid en een internationaal bestuursniveau, en de wisselwerking die tussen deze twee 
niveaus plaatsvindt. Hierbij wordt in literatuur voornamelijk gekeken naar contact dat top-
down plaatsvindt, bottom-up of tussen horizontale bestuursniveaus (Kern & Bulkeley, 2009; 
Hamedinger & Wolffhardt, 2010; Verhelst, 2019).  

Een tweede manier om internationalisering te duiden is om gebruik te maken van de typologie 
van de Europeaniseringsladder opgesteld door John (1994, 2000). Hij ziet Europeanisering 
waarin lokale besturen zich bevinden als een opklimmende ladder. Hoe meer interactie er is 
tussen EU-instituties en lokale overheden, hoe hoger een gemeente zich bevindt op de ladder. 
De ladder telt daarom negen opeenvolgende treden. Onderaan de ladder bevindt zich de 
eerste trede met de minimale fase van aanpassing aan een Europees bestuursniveau, namelijk 
het passief reageren op EU wet- en regelgeving. Europees beleid wordt hier vooral als 
verplichting gezien. De negende en hoogste trede is wanneer een lokale overheid zich het 
meest aanpaste aan de Europese Unie. Hier wordt lokaal beleid ‘meer Europees’ gemaakt, en 
mengt Europeanisering zich in de wortels van lokaal beleid. 

Een derde manier om internationalisering te duiden is middels de typologie van Goldsmith en 
Klausen (1997). Zij ontwikkelden een viertal typen van reacties op Europeanisering: besturen 
kunnen zich (i) tegenwerkend, (ii) passief, (iii) reactief en (iv) proactief gedragen. Dezelfde 
categorisatie kan worden gemaakt om de visie van een gemeente tegenover 
internationalisering te duiden.  

De rijkheid en veelzijdigheid van het begrip internationalisering is iets waar in dit onderzoek 
rekening mee wordt gehouden. Het onderzoek heeft een explorerend karakter waarbij het 
doel is om te achterhalen of bepaalde factoren een rol spelen bij de internationalisering van 
Nederlandse gemeenten. Vanwege dit explorerende karakter wordt nog niet ingegaan op de 
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mate of fase van internationalisering. Ik kies er daarom voor om in dit onderzoek 
internationalisering te analyseren middels de bottom-up, top-down en horizontale contacten 
tussen gemeenten en internationale instellingen. Daarnaast zijn er organisatorische 
aanpassingen die een gemeente kan maken. Deze vier dimensies gezamenlijk worden 
gedefinieerd als internationalisering. Ik houd vast aan deze vier dimensies, omdat deze 
gangbaar zijn en vaak worden gebruikt in wetenschappelijke literatuur (Hamedinger & 
Wolffhardt, 2010; Kern & Bulkeley, 2009; Verhelst, 2019). Vooral in deze explorerende fase 
van onderzoek is het nuttig om een gangbare definitie van internationalisering aan te houden. 
Wellicht blijkt uit dit onderzoek dat het begrip internationalisering alsnog te breed is en moet 
worden opgeknipt. Dit wordt dan te zijner tijd verantwoord, en helpt vervolgonderzoek naar 
de internationalisering van gemeenten.  

Dimensies van internationalisering  
Een manier waarop internationalisering op gemeentelijk niveau vorm krijgt, is voor een 
gemeente om zich in bepaalde vormen te verhouden tot internationale bestuursniveaus. Deze 
wisselwerking tussen lokale en internationale bestuursniveaus zoals de Verenigde Naties of 
Wereldgezondheidsorganisatie wordt gecategoriseerd in drie dimensies: de top-down 
dimensie downloading, de bottom-up dimensie uploading en de horizontale dimensie 
crossloading (Verhelst, 2019). Deze drie dimensies zijn de meest klassieke en veelgebruikte 
manier om de verhouding tussen lokaal bestuur en internationaal bestuur te schetsen (Kern 
& Bulkeley, 2009; Hamedinger & Wolffhardt, 2010; Verhelst, 2019). De dimensies zijn binnen 
de wetenschappelijke literatuur oorspronkelijk ontwikkeld om in kaart te brengen hoe 
gemeenten zich aanpassen aan de Europese Unie, geformuleerd als Europeanisering 
(Verhelst, 2019). Echter spelen dezelfde dimensies zich af bij het proces van aanpassing aan 
internationale instellingen. Daarom wordt ervoor gekozen deze drie dimensies tevens toe te 
passen binnen het proces van internationalisering.  

Downloading wordt gedefinieerd als ‘changes in policies, practices, preferences or 
participants within local systems of governance, arising from the negotiation and 
implementation of EU programmes’ (Marshall, 2005, p. 672). In dit top-down proces initieert 
het internationale niveau een relatie met lokaal bestuur (Verhelst, 2019). De Europese Unie 
doet dit door regelgeving te ontwikkelen die (mee) door lokale overheden moet worden 
uitgevoerd. Zo kunnen lokale besturen in aanmerking komen voor een EU-subsidie in de vorm 
van Europese programma’s. Lokale overheden moeten zich hierbij houden aan Europese 
beleidsdoelstellingen en procedures. Verhelst (2019) ziet downloading daarom als de meest 
zichtbare en voelbare vorm van aanpassen aan internationaal beleid. In de context van 
internationalisering is sprake van downloading wanneer internationale wet- en regelgeving 
(bijvoorbeeld EVRM-verdragen) invloed heeft op lokale overheden. Lokale overheden maken 
hierbij een vertaalslag van internationale regelgeving naar lokaal beleid, waardoor het lokale 
beleid wordt beïnvloed door internationale beleidsinput.  
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Uploading wordt gedefinieerd als ‘the transfer of innovative urban practices to the 
supranational arena, resulting in the incorporation of local initiatives in pan-European policies 
or programmes (Marshall, 2005, p. 672). Naarmate de invloed van internationale instellingen 
op lokaal niveau groeide, realiseerden lokale overheden zich dat zij er zelf goed aan deden om 
zich actiever te gaan mengen om zo het voorafgaande besluitvormingsproces te beïnvloeden 
(Verhelst, 2019). In de context van internationalisering is sprake van uploading wanneer een 
lokale overheid internationale besluitvorming probeert te beïnvloeden, bijvoorbeeld door zich 
te mengen in internationale arena’s. Echter hoeft dit niet expliciet plaats te vinden in het 
buitenland. Een gemeente kan ook door middel van netwerken of partnerschappen in de 
eigen regio of land internationale besluitvorming proberen te beïnvloeden. 

De derde manier waarop gemeenten zich kunnen aanpassen aan globalisering is door aan 
crossloading te doen. Dit betekent dat een gemeente zich mengt in samenwerkingen met 
andere internationale actoren. In zulke netwerken wisselen lokale besturen onderling 
informatie, ervaringen, middelen, innovatieve praktijken en best practices uit. Lokale 
overheden kunnen deze netwerken gebruiken om hun individuele capaciteit te vergroten, of 
collectief oplossingen te bedenken voor universele problemen (Kern & Bulkeley, 2009). 
Steden sluiten vrijwillig aan bij zulke kennisnetwerken omdat zij kennis willen delen over een 
bepaald fenomeen, of juist omdat zij willen leren (Pierre & Peters, 2020).  

Auteurs onderscheiden verschillende vormen van horizontale governance praktijken 
(Gerritsen, 2016; Kern & Bulkeley, 2009; Kern, 2014). De eerste vorm is middels bilaterale 
netwerken tussen twee steden, wat door Kern (2009, 2014) wordt gedefinieerd als city 
twinning, ook wel stedenbanden genoemd. Kern (2014) beschouwt stedenbanden als 
langdurige relaties van vrij algemene aard, die kunnen worden gebruikt als basis voor meer 
uitgewerkte vormen van samenwerking. Deze gemeentelijke partnerschappen ontstonden 
vooral in de jaren zestig, maar nemen tegenwoordig af in populariteit (Teunissen, 2020; Vader, 
2020). Het tweede type crossloading zijn transnationale netwerken waarin steden met elkaar 
samenwerken. Een voorbeeld is het Resilient Cities Network waarin het draait om wederzijds 
leren en een gezamenlijke ontwikkeling van oplossingen op (mondiale) problemen (Resilient 
Cities Network, 2020). 

De vierde vorm van internationalisering focust zich op organisatorische veranderingen en 
strategieën binnen het gemeentelijk instituut. Een gemeente kan een ambtelijk apparaat 
Internationalisering aanstellen om hiermee lokale ondernemers te kunnen adviseren over 
zakendoen in het buitenland (Den Haag, 2018a). Daarnaast kan een lokale overheid hun 
dienstverlening naar burgers aanpassen als naar aanleiding van de veranderende samenleving 
door globalisering, bijvoorbeeld middels een ‘expat centrum’ of internationale bereikbaarheid 
van de gemeentewebsite (Leiden, 2020). Een ander voorbeeld van organisatorische 
veranderingen zijn strategische beleidsdocumenten met daarin een duidelijke visie op 
internationalisering (Leiden, 2020). Tot slot kan een gemeente samenwerken binnen 
regionale of nationale samenwerkingsverbanden om hiermee zichzelf internationaal sterker 
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op de kaart te zetten of kennis uit te wisselen. In Nederland zien we verschillende soorten 
samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld die tussen de vier grootste steden (G4), tussen de 
grote steden exclusief G4 (G40) en tussen plattelandsgemeenten (P10) (Hoetjes, 2009). Een 
ander lokaal samenwerkingsverband is de triple helix constructie. Dit betreft een 
samenwerking tussen lokale overheid, onderwijs- en kennisinstellingen en het bedrijfsleven 
(Rodrigues, 2012).  

 

Figuur 1. De vier dimensies van internationalisering, gebaseerd op Hamedinger & Wolffhardt (2010), Kern & Bulkeley (2009), 
Verhelst (2019) 

Samenvattend zijn er verschillende manieren waarop een gemeente zich kan aanpassen aan 
de gevolgen van globalisering, in dit onderzoek gedefinieerd als internationalisering. Er zijn 
drie manieren waarop lokale overheden in contact kunnen staan met internationale 
instanties: de top-down dimensie downloading, de bottom-up dimensie uploading en de 
horizontale dimensie crossloading. Daarnaast kan een gemeente organisatorische 
aanpassingen maken die internationalisering stimuleren, bijvoorbeeld met een strategisch 
beleidsdocument gericht op internationalisering of aansluiten bij regionale 
samenwerkingsverbanden met dat doel. 

3.3. Achterliggende factoren 
Welke factoren zijn belangrijk bij Europeanisering, en daarmee mogelijk ook van invloed bij 
internationalisering? 
Tussen Nederlandse gemeenten lijken verschillen te bestaan in hun aanpassing aan 
globalisering: de ene gemeente is internationaal meer actief dan de ander (Aarnoudse, 2020). 
Eerder onderzoek wijst uit dat er veel factoren van invloed zijn bij hoe internationaal actief 
een gemeente is. Onderzoek ging met name over Europeanisering en dus de invloedrijke 
factoren bij aanpassing aan de Europese Unie. Dezelfde factoren zouden ook van invloed 
kunnen zijn bij de aanpassing aan globalisering, met andere woorden internationalisering.  
Verhelst (2019) stelt dat de factoren Europees bewustzijn, interesse en motivatie, en politiek 
en administratief leiderschap in grote mate invloed hebben op het Europeaniseringsproces. 
In dit onderzoek naar internationalisering ga ik daarom na of deze factoren ook invloed 
hebben op de internationalisering van gemeenten.  
 

Internationalisering

Downloading Uploading Crossloading Organisatorische 
aanpassing
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Europees bewustzijn betekent dat een gemeente op de hoogte is van Europese regelgeving 
(Verhelst, 2019). Bij een slecht Europees bewustzijn wordt Europa in één adem genoemd met 
problemen, moeilijkheden en ‘gezeur’ en blijven de kansen die Europa biedt daardoor 
onderbelicht (RoB, 2013, p. 26). Bij een hoog bewustzijn wordt er meer op zoek gegaan naar 
de beleidsruimte die een Europese instelling een gemeente kan bieden en is men zich bewust 
van de internationale herkomst van regelgeving. Hetzelfde mechanisme zou zich voor kunnen 
doen bij internationalisering, namelijk dat het internationale bewustzijn een belangrijke factor 
is bij de mate van internationalisering. Bij een laag internationaal bewustzijn zouden 
doelstellingen en verdragen van de Verenigde Naties kunnen voelen als een ver-van-je-bed-
show. Daarbij zijn gemeenten niet volledig op de hoogte van nieuwe internationale 
regelgeving. Het zou ook kunnen dat gemeenten correct handelen binnen internationale 
regelgeving, maar zich onbewust zijn van het internationale aspect dat deze regelgeving 
behelst. De implementatie van internationale verdragen (bijvoorbeeld het Parijsakkoord) naar 
nationale regelgeving (het Klimaatakkoord) zou ervoor kunnen zorgen dat gemeenten zich 
puur focussen op de correcte uitvoering van het Klimaatakkoord, zonder daarbij stil te staan 
bij de internationale componenten daarvan.  

Ook de interesse en motivatie blijkt van grote invloed bij Europeanisering (Verhelst, 2019). 
Zowel politici als het ambtelijk moet interesse en kennis over Europese zaken hebben. Bij het 
proces van Europeanisering is de motivatie van lokale besturen voor Europa op te delen in 
vier gradaties. De eerste groep is een tegenwerkend bestuur dat niet meedoet aan Europese 
projecten. De tweede groep is passief: een gemeente neemt deel aan een Europees project, 
maar doet dit omdat het moet en zij de plicht hebben om aan wetgeving te voldoen. De derde 
groep is actief. Deze gemeenten hebben interesse in Europese dossiers en de wil om bij te 
leren. De laatste groep zijn de proactieve besturen die een duidelijke visie hebben over 
Europeanisering en de leiding nemen in dit Europeaniseringsproces (Goldsmith & Klausen, 
1997; John, 2000). Net als bij Europeanisering is te verwachten dat de interesse en motivatie 
ook bij internationalisering een grote rol spelen. Een hoge interesse in internationalisering 
kenmerkt zich door een gemeente die zich aan wil passen aan globalisering omdat zij de nut 
en noodzaak hiervan inziet. Kortgezegd: gemeenten willen zich aanpassen. 

De derde factor die Verhelst (2019) noemt als invloedrijk bij Europeanisering is het politiek en 
administratief leiderschap. De Europese activiteiten van Vlaamse gemeenten werden 
grotendeels door de meest prominente actoren in de gemeente getrokken. Dit kon een 
burgemeester zijn maar ook een gemotiveerde beleidsmedewerker (Vehelst, 2019). 
Internationalisering zou evengoed kunnen afhangen van de inzet van een burgemeester, 
andere bestuurders of ambtenaren. Een gemotiveerd aanjager die inzet op 
internationalisering zou ervoor kunnen zorgen dat de gemeente zich meer aanpast aan de 
gevolgen van globalisering. Uit een enquête bij Nederlandse gemeenten blijkt dat het missen 
van een enthousiaste bestuurder die belang hecht aan internationaal beleid een 
achterliggende oorzaak zou kunnen zijn waarom een gemeente weinig aandacht heeft voor 
internationaal (Aarnoudse, 2020).  
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Welke overige factoren zouden van invloed kunnen zijn bij internationalisering?  
Er bestaan talloze andere factoren die van invloed zouden kunnen zijn bij een complex begrip 
als internationalisering. Het is belangrijk om in deze explorerende fase hiervan bewustzijn te 
hebben.  

Ten eerste blijkt uit eerder onderzoek dat de grootte van een gemeente van invloed is op hun 
internationalisering. De grootte heeft te maken met de kennis, kapitaal en capaciteit waar het 
bestuurlijk apparaat over beschikt om zich aan te kunnen passen aan de gevolgen van 
internationalisering (Aarnoudse, 2019; De Rooij, 2002). Daarnaast blijkt dat grotere 
gemeenten vaker een specifieke nota over internationale samenwerking hebben en 
gecoördineerd internationaal beleid voeren (Aarnoudse, 2019). Naar verwachting doen 
grotere gemeenten daarom meer aan internationalisering dan kleinere gemeenten. 

Ten tweede zou ook de ligging van de gemeente zou een rol kunnen spelen bij de 
internationalisering, omdat grensgemeentes al vaker te maken hebben met 
grensoverschrijdende problematiek (Winkels, 2009). Grensgemeenten zijn vaak verwikkeld in 
regionale grensoverschrijdende samenwerkingen binnen thema’s als water, energie, 
circulaire economie en ruimtelijke ontwikkeling (VNG, 2020b). Hierdoor hebben zij al meer 
ervaring met internationalisering. Dit kan een opstap zijn naar een meer proactieve houding 
in andere domeinen, bijvoorbeeld door het verankeren van de opgebouwde technische en 
politieke expertise en ervaringen (De Rooij, 2002; Marshall, 2005) en dus organisatorische 
veranderingen door te voeren. Als daarnaast de eerdere ervaringen met grensoverschrijdende 
ervaringen goed zijn, kan dit ertoe leiden dat een grensgemeente in de toekomst ook meer 
gemotiveerd is om te internationaliseren. Naar verwachting vindt daarom internationalisering 
plaats bij grensgemeenten. 

Daarnaast zouden sociaal-economische factoren een rol kunnen spelen. Het aantal burgers 
met een migratieachtergrond en het toenemend aantal internationaal georiënteerde expats 
(Hoekstra, 2018) zouden een stimulans kunnen zijn voor gemeenten om zich sterker aan te 
passen aan globalisering met het oog op goede dienstverlening voor deze burgers. Ook 
wanneer het economische karakter van een gemeente zich sterk profileert op het 
internationale toneel (binnen thema’s als energie, toerisme en digitalisering), zou dit kunnen 
leiden tot meer internationalisering.  

Ook zou het politiek apparaat van een lokale overheid een rol kunnen spelen. Het type coalitie 
aan de macht kan een rol kunnen spelen bij de mate van internationalisering. Linkse coalities 
zijn doorgaans meer toegewijd aan het uitvoeren van een sociaal gecentreerde strategie, waar 
rechtse coalities eerder een economisch gecentreerde strategie nastreven (Lefèvre & 
d’Albergo, 2007). Daarnaast zou het kunnen zijn dat een coalitie bestaande uit veel lokale 
partijen meer gericht is op lokaal beleid en daardoor minder gemotiveerd is om een 
internationale strategie na te streven. Naar verwachting zal een coalitie die bestaat uit 
voornamelijk lokale partijen minder geïnternationaliseerd zijn, omdat hier de focus meer ligt 
op de plaatselijke gemeente en regio.  



 23 

 

 

Figuur 2: Definitie van internationalisering (rechts) met daarbij de factoren die hierop mogelijk invloed hebben (links) 

Het theoretisch kader is samengevat in Figuur 2. Hierop zien we dat het begrip 
internationalisering in dit onderzoek wordt gedefinieerd middels vier dimensies: 
downloading, uploading, crossloading en organisatorische veranderingen. Daarnaast laat het 
model zien welke factoren hier mogelijk effect op hebben. De factoren die in dit onderzoek 
worden getoetst zijn ‘internationaal bewustzijn’, ‘interesse en motivatie’, en ‘politiek en 
administratief leiderschap’. De lichtgrijze cirkel om deze factoren heen toont dat er nog meer 
(onbekende) factoren een rol zouden kunnen spelen die in dit exploratieve onderzoek naar 
voren kunnen komen. De doorgetrokken rode lijnen staan voor het verwachte effect dat 
bestaat tussen de factoren en internationalisering. De onderbroken lijnen laten zien dat de 
factoren verschillende aspecten van het begrip internationalisering zouden kunnen 
beïnvloeden; in dat geval zou het begrip internationalisering in vervolgonderzoek verder 
opgeknipt moeten worden.   

Samenvattend geeft het theoretisch kader allereerst inzicht in het begrip globalisering en 
wetenschappelijke literatuur geen eenduidig antwoord heeft op welke invloed dit heeft op 
overheden. Dit geeft aanleiding om onderzoek te doen naar hoe gemeenten zich aanpassen 
aan globalisering. Dit wordt gedefinieerd als internationalisering, en krijgt vorm binnen de vier 
dimensies downloading, uploading, crossloading en organisatorische veranderingen. 
Wetenschappelijke literatuur laat zien dat allerlei factoren internationalisering kunnen 
stimuleren of afremmen. Bij het proces van Europeanisering blijken in ieder geval de factoren 
internationaal bewustzijn, interesse en motivatie en administratief leiderschap van grote 
invloed. Dit onderzoek gaat daarom na of deze factoren ook van invloed zijn op de 
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internationalisering van gemeenten. Dit wordt verder uitgelegd in het volgende hoofdstuk 
(methoden).    
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4. Methoden 
De onderzoeksvraag van dit onderzoek luidt: ‘Zijn de belangrijkste factoren van 
Europeanisering van gemeenten ook van toepassing op de internationalisering van 
gemeenten?’. Daaronder vallen de empirische deelvragen: 

i. Wat is de internationalisering van Nederlandse gemeenten? 
ii. Beïnvloeden de factoren ‘internationaal bewustzijn’, ‘interesse en motivatie’ en 

‘politiek en administratief leiderschap’ deze internationalisering en welk verband 
bestaat hiertussen? 

Als eerste geeft dit hoofdstuk inzicht in de gevalsstudies, specifiek in de geselecteerde 
casussen en het beleidsterrein waar dit onderzoek zich op richt. Daarna ga ik in op de drie 
deelvragen en de daarbij horende indicatoren die de deelvragen empirisch meetbaar maken. 
Het hoofdstuk vervolgt met een rapportage over de uitvoering van het onderzoek 
(documentanalyse en interviews). Tot slot ga ik in op mijn rol als onderzoeker.  

4.1. Gevalstudies  
Dit explorerend onderzoek is een eerste aanzet naar het kwalitatief onderzoeken van 
mogelijke oorzaak-gevolg relaties tussen de factoren ‘internationaal bewustzijn’, ‘interesse en 
motivatie’ en ‘politiek en administratief leiderschap’ en de internationalisering van 
Nederlandse gemeenten. Daarvoor zijn gevalsstudies de uitgelezen methode. Ik kies daarbij 
voor een beperkte selectie van drie gemeenten in Nederland. Een onderzoek met een ‘small 
N-comparison’ (Halperin & Heath, 2020, p. 238) heeft als groot voordeel dat de drie gevallen 
zich lenen voor een gedetailleerde analyse, en tegelijkertijd de mogelijkheid bieden voor enige 
generalisatie naar andere gemeenten in binnen- en buitenland.  

Een gevalsstudie biedt allereerst de mogelijkheid om te onderzoeken of de drie factoren een 
rol spelen de internationalisering van gemeenten, en is zodoende van grote waarde voor de 
interne validiteit van dit onderzoek (George & Bennett, 2005; Halperin & Heath, 2020). Ten 
tweede bieden casestudies mij de mogelijkheid om nieuwe variabelen en hypothesen te 
ontdekken (George & Bennett, 2005). Met gevalsstudies kan daarmee in kaart worden 
gebracht of andere factoren een rol speelden, naast de drie voorgeselecteerde factoren. Dit 
is met name in deze explorerende fase van onderzoek relevant, mede doordat 
internationalisering zo’n breed begrip is. In een enquête kan de complexiteit van factoren 
lastiger onderzocht worden. Daarom wordt expliciet gekozen een kwalitatieve gevalsstudie 
als onderzoeksmethode. Ten derde biedt een gevalsstudie de mogelijkheid om causale 
mechanismen in individuele gevallen tot detailniveau te onderzoeken (George & Bennett, 
2005), en helpt het mij daardoor te onderzoeken welk verband er bestaat tussen verschillende 
factoren en internationalisering. Tot biedt een gevalsstudie mij de mogelijkheid te 
onderzoeken of en hoe de verschillende factoren elkaar kunnen versterken. Dit geeft mij een 
beter beeld van hoe de factoren zich tot elkaar verhouden (George & Bennett, 2005; Halperin 
& Heath, 2020).  
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De geselecteerde casussen bevinden zich allen in Nederland. Dit land leent zich goed voor een 
onderzoek naar internationalisering van lokale overheden, omdat Nederland ten eerste een 
handelsland is met veel internationale connecties. De luchthaven Schiphol en de haven van 
Rotterdam stimuleren een hoge import en export, daarnaast is Nederland actief in 
verschillende internationale verbanden (bijvoorbeeld sinds 1945 lidmaatschap aan de VN). 
Met deze hoge mate van globalisering zouden naar verwachting daarom enige gevolgen 
hiervan merkbaar moeten zijn. Ten tweede lenen Nederlandse gemeenten zich goed voor dit 
onderzoek, omdat Nederlandse gemeenten relatief groot zijn. We weten uit eerder onderzoek 
dat grootte een belangrijke factor is bij de aanpassing aan globalisering (Aarnoudse, 2020; De 
Rooij, 2002). De relatieve grootte van Nederlandse gemeenten is daarom een reden om aan 
te nemen dat zij zich in enige mate aanpasten aan de gevolgen van globalisering. Dit bevordert 
de externe validiteit van dit onderzoek, omdat ik hierdoor hypothesen kan ontwikkelen die 
ook voor niet-Nederlandse gemeenten van toepassing zijn.  

Er schuilen verschillende gevaren in het selecteren van de gevallen, zoals het spanningsveld 
tussen een hoge interne validiteit versus generalisatie en een ‘selection bias’ (George & 
Bennett, 2005, p. 31). Hier moet ik als onderzoeker rekening mee houden. Dit doe ik door 
zowel gemeenten te selecteren op basis van factoren die in het theoretisch kader als relevant 
naar voren kwamen, als een diversiteit aan andere factoren. Enerzijds neem ik daarom de 
factoren ‘grootte’, ‘ligging’ en ‘sociaal-economische status’ mee in de casusselectie. Deze 
werden in het theoretisch kader benoemd als mogelijk relevant bij internationalisering. De 
gevallen zijn daarmee zoveel mogelijk representatief qua grootte, ligging en inwoners. 
Anderzijds probeer ik een zoveel mogelijk representatief beeld van Nederlandse gemeenten 
te schetsen door rekening te houden met het economisch karakter van de gemeente 
(bijvoorbeeld het hebben van een universiteit of niet) en de politieke oriëntatie van de lokale 
gemeenteraad. Dit draagt bij aan de externe validiteit van het onderzoek. Alle selectiecriteria 
meegenomen leidt dit tot de volgende gevallen om een zo correct mogelijk beeld te schetsen 
van de internationalisering van Nederlandse gemeenten.  

Casus 1: gemeente Den Haag 
De gemeente Den Haag ligt in het westen van het land en is met 546.000 inwoners één van 
de G4-gemeenten (Den Haag, 2020). Het is bekend dat grote gemeenten een groter ambtelijk 
apparaat hebben met meer expertise en financiële middelen, waardoor zij zich beter aan 
globalisering zouden kunnen aanpassen (Aarnoudse, 2020; De Rooij, 2020). Een grote 
gemeente zou bijvoorbeeld door een groot ambtelijk apparaat gemakkelijker internationale 
regelgeving kunnen implementeren. Het is daarom belangrijk om een G4-gemeente als Den 
Haag mee te nemen in de casusselectie.  

Ook wat betreft het aantal inwoners met een migratieachtergrond is Den Haag een geschikte 
casus voor dit onderzoek: dit steeg sinds 2015 (51,2%) in naar 55,7 procent in 2020 (Den Haag, 
2020). Het toenemend aantal inwoners met een migratieachtergrond zou voor de gemeente 
een reden kunnen zijn om zich beter te willen aanpassen aan de gevolgen van globalisering, 



 27 

bijvoorbeeld in haar dienstverlening naar internationale inwoners of internationale contacten 
met de landen van herkomst. 

Ook op het vlak van werkgelegenheid kan Den Haag worden gezien als een internationale 
gemeente. De vestiging van tweehonderd internationale overheidsinstanties (o.a. het 
Internationaal Gerechtshof) en NGO’s (o.a. Unicef) zouden veel internationale 
werkgelegenheid kunnen aantrekken (Den Haag, 2018b), en daarmee de gemeente 
stimuleren tot het maken van een uitgebreide beleidsvisie Internationalisering. De G4-
gemeente Den Haag is om deze redenen een geschikte casus om de internationalisering en 
onderliggende factoren te analyseren. 

De Haagse gemeenteraad bestaat uit 45 zetels, waarvan Hart voor Den Haag/Groep De Mos 
de grootste partij is met 9 zetels, gevolgd door de VVD met 7 zetels en D66 met 6 zetels (Den 
Haag, 2021). Het Haagse College van B&W bestaat uit de partijen VVD, D66, GroenLinks, CDA 
en PvdA (Binnenlands Bestuur, 2019).  

Casus 2: gemeente Opsterland 
De gemeente Opsterland ligt in zuidoost Friesland en is een kleine, niet-stedelijke gemeente 
met 29.000 inwoners verspreid over zestien dorpen (Opsterland, 2020). In een klein 
gemeentelijk apparaat kan een aanjager extra belangrijk zijn als stimulans voor de 
internationaliseringsstrategie. Opsterland leent zich daarom als geschikte gemeente 
representatief voor kleine (landbouw)gemeentes om te analyseren hoe internationalisering 
in deze gemeentes vorm krijgt. Daarnaast kan een mogelijke internationale strategie van deze 
gemeente plaatsvinden via de P10 (het netwerk van grote plattelandsgemeenten), waar 
Opsterland de voorzitter van is.  

Relatief veel gevestigde bedrijven in Opsterland hebben betrekking op landbouw en bosbouw 
(Opsterland, 2015). Globalisering zou in deze gemeente vooral effect hebben op de gevestigde 
boeren die worden beïnvloed door internationale regelgeving rondom subsidies, 
duurzaamheid of export. Deze internationale regelgeving zou kunnen leiden tot meer 
bewustzijn rondom internationalisering.  

De meeste inwoners in Opsterland zijn autochtone Nederlanders: 6.4 van de inwoners heeft 
een migratie-achtergrond. Daarnaast is Opsterland een krimpgemeente. Het is daarom 
interessant om te analyseren hoe deze gemeente zich aanpast aan globalisering wanneer 
verreweg de meeste inwoners autotoon zijn en de gemeente weinig te maken heeft met 
internationale migranten (zoals expats en studenten), en wat dit betekent voor hun motivatie 
voor internationalisering.  

In de gemeenteraad van Opsterland zijn 10 van de 21 zetels van lokale partijen, en is de lokale 
partij Opsterlands Belang met zes zetels de grootste partij (Opsterland, z.d.). Deze 
samenstelling zou kunnen betekenen dat de focus vooral ligt op lokaal beleid en in mindere 
mate op internationalisering. Het College van B&W bestaat in Opsterland uit de partijen 
Opsterlands Belang, PvdA en CU (Opsterland, z.d.).  
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Casus 3: gemeente Weert 
De gemeente Weert ligt in de zuidelijke provincie Limburg en heeft 50,000 inwoners, 
waardoor het kan worden gezien als een gemiddeld kleine gemeente. Deze casus is met name 
waardevol voor het onderzoek naar internationalisering, omdat Weert dicht bij de grens van 
België ligt. Zoals beschreven in het theoretisch hoofdstuk, zijn grensgemeenten als Weert vaak 
verwikkeld in regionale grensoverschrijdende samenwerkingen (VNG, 2020b). Zo overlapt 
natuurgebied Kempen-Broek de grens van Nederland en België (Natuurmonumenten, z.d.). 
Dit zou voor de gemeente Weert een stimulans voor internationalisering kunnen zijn, omdat 
zij bijvoorbeeld al enige ervaring hebben met grensoverschrijdende onderwerpen en ze 
kunnen voortbouwen op deze ervaring, wat leidt tot meer internationalisering. Hun ervaring 
met grensoverschrijdend beleid zou ook kunnen zorgen voor meer bewustheid rondom 
internationalisering, en zodoende een aanjager van internationalisering stimuleren. De 
gemeente Weert is daarom een geschikte grensgemeente om de internationalisering en 
bijbehorende factoren te analyseren  

Van de inwoners in Weert heeft 22,2% hiervan een migratie-achtergrond, wat ongeveer 
gemiddeld is vergeleken met andere Nederlandse gemeenten (Alle Cijfers, 2021; CBS, 2021). 
In de gemeenteraad nemen lokale partijen 15 van de 29 zetels in (Weert, z.d.-a). De grootste 
partij is de lokale partij Weert Lokaal. Dit zou kunnen leiden tot meer prioriteit voor lokale 
problemen, en wellicht minder aandacht voor internationale zaken die zich buiten Weert 
afspelen. De samenstelling van het College van B&W bestaat uit VVD, Weert Lokaal en het 
CDA (Weert, z.d.-b) en kan daarmee worden gezien als een rechts college.  

4.2. Beleidsterrein klimaatbeleid 
De gevalsstudie focust zich op het beleidsterrein klimaatbeleid. Zoals staat beschreven in 
hoofdstuk 2 behelst klimaatbeleid veel (integrale) maatregelen op verschillende 
beleidsterreinen, zoals op woonbeleid, economisch vestigingsbeleid, energiebeleid, 
mobiliteit, leefomgeving, en landbouw en natuur. Omdat klimaatbeleid zo veelomvattend is, 
leent dit thema zich goed voor een onderzoek naar internationalisering, omdat er enige vorm 
van internationalisering zichtbaar zou moeten zijn.  

Daarnaast is klimaatbeleid een geschikt beleidsterrein om te kunnen analyseren welke 
factoren invloed hebben op de aanpassing aan globalisering, omdat binnen dit thema veel 
internationale samenwerking plaatsvindt. Klimaatverandering is bij uitstek een probleem dat 
zich niet beperkt tot landsgrenzen. Daarnaast bestaan er internationale klimaatverdragen 
waaraan gemeenten moeten voldoen, meest recentelijk het Parijs Klimaatverdrag (2015). Tot 
slot bestaan er verschillende internationale klimaatnetwerken waaraan lokale overheden deel 
kunnen nemen, zoals het netwerk Energy Cities. Internationaal werkt daarom op verschillende 
manieren door op gemeentelijk niveau: klimaatverandering in de breedte als internationale 
ontwikkeling, top-down middels het Parijs Klimaatverdrag, en horizontaal middels 
internationale netwerken. 
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Ook de Europese Unie oefent binnen het klimaatbeleidsterrein een sterke invloed uit op lokale 
besturen, middels verschillende klimaat- en milieunormen (Verhelst, 2019). Het voordeel 
daarvan is dat gemeenten daardoor waarschijnlijk al enig internationaal bewustzijn hebben 
omtrent het thema klimaatbeleid. Dit maakt het een goede casus om de internationalisering 
nader bij te onderzoeken. Echter is een nadeel van de hoge mate van EU-inmenging dat het 
lastiger is om internationalisering en Europeanisering volledig te scheiden. In de praktijk zal 
het gemeentelijk klimaatbeleid zowel elementen van de EU als van internationaal bevatten. 
Dit is een belemmering waar ik in de conclusie en discussie nader bij zal stilstaan.  

4.3. Deelvragen en indicatoren 
i. Wat is de internationalisering van Nederlandse gemeenten?  

De eerste deelvraag heeft als doel om de internationalisering van de casusgemeenten in beeld 
te brengen. Zoals ik beschreef in het theoretisch kader (hoofdstuk 3), meet ik 
internationalisering in dit onderzoek aan de hand van de dimensies downloading, uploading, 
crossloading en organisatorische veranderingen. Deze dimensies en de daarbij behorende 
indicatoren worden uitgewerkt in Tabel 1. Aan de hand van deze indicatoren onderzocht ik of 
er binnen de casusgemeenten internationalisering plaatsvond. De signaalwoorden hielpen mij 
in kerndocumenten zoeken naar indicatoren van internationalisering.  

Het precies formuleren van de indicatoren bevorderde de externe betrouwbaarheid van dit 
onderzoek, omdat heldere indicatoren de herhaalbaarheid en overdraagbaarheid van dit 
onderzoek waarborgen (Bryman, 2016). Hierbij was het mijn doel de indicatoren zo op te 
stellen dat in theorie een andere onderzoeker ermee aan de slag kan gaan. Ook droegen de 
indicatoren bij aan de interne validiteit van dit onderzoek (Bryman, 2016) omdat de 
indicatoren de meetlat zijn van hoe ik de vier dimensies van internationalisering meet. Het 
helder beschrijven van meetbare indicatoren is bij kwalitatief onderzoek één van de manieren 
om de interne validiteit van het onderzoek te waarborgen (Bryman, 2016).  

 
Tabel 1: Dimensies van internationalisering en bijbehorende indicatoren (op basis van Kern & Bulkeley, 2009; Verhelst, 2019) 

Dimensies Indicatoren 
Downloading - Gemeente verwijst in lokale beleidsdocumenten naar internationale verdragen (bijv. 

Parijs Klimaatverdrag) die lokaal beleid beïnvloedden 
- Gemeente verwijst in lokale beleidsdocumenten naar internationale ontwikkelingen 
(bijv. klimaatverandering) die lokaal beleid beïnvloedden 
- Gemeente verwijst in lokale beleidsdocumenten naar internationale actoren en 
bedrijven (bijvoorbeeld Verenigde Naties)  
Signaalwoorden: afspraken, regelgeving, verdrag(en), eraan houden 
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Uploading - Verslag waarin wordt verwezen naar beïnvloeding/inmengen bij 
beleidstotstandkoming internationale verdragen 
- Verslag waarin staat dat gemeente hun belangen laat weten bij gesprekken over 
uitvoering van internationale verdragen 
- Gemeente vraagt pro-actief gesprekken aan met buitenlandse actoren 
- Gemeente vraagt pro-actief gesprekken aan met actoren die gemeenten in 
internationale arena’s vertegenwoordigen (bijv. VNG-International) 
- Gemeente verwijst in lokale beleidsdocumenten naar haar profilering in het buitenland  
- Gemeente verwijst in lokale beleidsdocumenten naar haar acquisitie van internationale 
bedrijven 
Signaalwoorden: lobby, proactief, profilering, beïnvloeden, belang, aantrekken 

Crossloading - Gemeente verwijst in lokale beleidsdocumenten naar zustergemeente (bijv. 
beleidsevaluaties of strategische visie) 
- Gemeente verwijst in lokale beleidsdocumenten naar deelname internationaal 
klimaatnetwerk (bijv. Energy Cities) 
- Gemeente verwijst in lokale beleidsdocumenten naar deelname algemeen 
internationaal netwerk (bijv. City Mayors) 
- Gemeente verwijst in lokale beleidsdocumenten naar een samenwerking met een 
gemeente over de grens 
- Gemeente bezoekt of ontvangt buitenlandse delegaties 
- Gemeente doet uitwisselingen (ambtenaren, bestuurders) met gemeenten over de 
grens 
Signaalwoorden: netwerk(en), samenwerken, kennisdelen, partner, zusterstad 

Organisatorische 
veranderingen 

- Gemeente benoemt internationalisering in strategisch meerjarenplan 
- Gemeente bespreekt internationalisering in College van B&W 
- Gemeente bespreekt internationalisering in Gemeenteraad 
- Gemeente heeft aparte portefeuille internationalisering (bestuur of ambtelijk) 
- Gemeente heeft Engelstalige website 
- Gemeente heeft internationaal centrum ter dienstverlening internationale inwoners 
- Gemeente gaat triple helix samenwerking aan 
Signaalwoorden: internationaal, buitenland, dienstverlening, meertalig, expat, 
migranten, multicultureel  

 
ii. Beïnvloeden de factoren ‘internationaal bewustzijn’, ‘interesse en motivatie’ en ‘politiek 

en administratief leiderschap’ deze internationalisering? 
De tweede deelvraag focust zich op de factoren die van invloed zijn op in hoeverre een 
gemeente zich aanpast aan globalisering. Bij een complex begrip als internationalisering 
zouden veel verschillende factoren een rol kunnen spelen. Daarom keek ik allereerst naar de 
belangrijkste factoren die een rol spelen bij Europeanisering, om in dit onderzoek na te gaan 
of deze factoren ook een rol zouden kunnen spelen bij internationalisering.  

Verhelst (2019) noemde drie factoren die van cruciaal belang zijn bij Europeanisering, en 
daarom ook een belangrijke rol zouden kunnen spelen bij internationalisering van 
Nederlandse gemeenten: ‘internationaal bewustzijn’, ‘interesse en motivatie’ en ‘politiek en 
administratief leiderschap’. Dit onderzoek focust zich op deze drie factoren, hoewel ik erbij 
stilsta dat ook andere factoren een rol zouden kunnen spelen. De geselecteerde factoren en 
bijbehorende indicatoren staan in Tabel 2. 



 31 

Tabel 2: Factoren van invloed bij internationalisering en bijbehorende indicatoren (op basis van RoB, 2013; Verhelst, 2019) 

Factoren Indicatoren 
Internationaal 
bewustzijn 

- Gemeente benoemt internationale verdragen en actoren in lokale beleidsdocumenten 
- Gemeente verwijst in lokale beleidsdocumenten naar klimaatverandering als mondiale 
of wereldwijde ontwikkeling 
- Persoon spreekt met de woorden ‘logisch’, ‘uiteraard’, ‘belangrijk’ wanneer wordt 
gevraagd naar internationale dimensie van lokaal beleid 
- Gesprekken in gemeenteraad en college gaan over internationale actoren en 
ontwikkelingen 
- Gemeente geeft interne webinars over thema internationalisering  
Signaalwoorden: mondiaal, logisch, uiteraard, vanzelfsprekend, beïnvloed, belangrijk, 
bijdrage leveren, leerzaam, kansen 

Interesse en 
motivatie 

- Persoon verdiept zich in internationaal middels cursussen, webinars of nieuwsbrieven 
gericht op dit thema  
- Persoon is aangesloten bij internationaal netwerk/platform (bijv. VNG-International) 
- Persoon praat met collega’s over internationale ontwikkelingen  
- Persoon deed een internationale studie 
- Persoon woonde of werkte ooit in het buitenland 
- Persoon heeft internationaal netwerk en zet dit netwerk binnen de gemeente in 
- Persoon gaat voor de gemeente op buitenlandse reizen/uitwisselingen 
Signaalwoorden: nuttig, leuk, verdiepen, motivatie, netwerk(en), reizen, uitwisseling(en) 

Politiek en 
administratief 
leiderschap 

- Persoon geeft interne webinars of presentaties over internationalisering 
- Persoon initieert vergaderingen met internationaal als hoofdthema 
- Persoon agendeert thema internationaal binnen een (integrale) agenda of vergadering 
- Persoon benoemt in gesprekken met collega’s het nut en belang van 
internationalisering 
- Persoon legt nut en belang van internationalisering uit op andere afdelingen 
Signaalwoorden: beïnvloeden, aanjagen, opgooien, agenderen, benadrukken 

 
De deelvraag geeft tevens antwoord op welk verband er bestaat tussen de drie factoren en 
de internationalisering van Nederlandse gemeenten. Om hierachter te komen zijn interviews 
de uitgelezen methode. Dit lezen we in de volgende paragraaf (4.4).  

4.4. Uitvoering onderzoek 
Het is voor mij als onderzoeker belangrijk om zoveel mogelijk inzicht te geven in de 
dataverzameling om hiermee de betrouwbaarheid van dit onderzoek te waarborgen (Bryman, 
2016). Hieronder ga ik daarom in op de twee hoofdzakelijke stappen in dit onderzoek: de 
documentanalyse en interviews. 

Documentanalyse 
De eerste stap in het onderzoek was een documentanalyse die ik uitvoerde in de drie 
casusgemeenten. Hiermee ging ik na hoe binnen een gemeente internationalisering 
plaatsvond binnen het beleidsterrein Klimaat. De geschetste indicatoren uit Tabel 1 waren 
hierbij leidend, omdat deze indicatoren de begrippen afkomstig uit het literatuurhoofdstuk 
empirisch meetbaar maakten. Hiermee waarborg ik de interne validiteit van het onderzoek 
(Bryman, 2016). 
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Bij de documentanalyse paste ik de volgende zoekmethode toe. Leidraad per casusgemeente 
waren de raadsvergaderingen van het jaar 2020. Hierbij werden de relevante documenten 
gedownload, dat wil zeggen documenten waarin klimaatbeleid werd aangehaald. Denk daarbij 
aan een visie- of strategisch document Klimaat, het coalitieakkoord, verordeningen, en andere 
documenten met betrekking tot de raadsvergaderingen zoals bijlagen, moties en initiatieven. 
Ook werden de strategische documenten van de beleidsterreinen Wonen, Economisch 
Ontwikkelingsbeleid en Energiebeleid geanalyseerd, omdat klimaatbeleid doorwerkt binnen 
deze beleidsterreinen. Ik koos ervoor verslagen van raadscommissies niet expliciet mee te 
nemen in de documentanalyse, omdat deze onderwerpen al ter sprake kwamen in de 
raadsvergaderingen. Als ik zowel de commissieverslagen als raadsvergaderingen zou 
meenemen, bestond er risico om documenten dubbel te coderen. Alle documenten werden 
gedownload en opgeslagen in een aparte map. Het feit dat de geanalyseerde documenten 
traceerbaar en herleidbaar zijn, is belangrijk om de betrouwbaarheid van het onderzoek te 
waarborgen (Bryman, 2016).  

Zoektermen per beleidsterrein waren: 

• Algemeen: buitenland, internationaal, mondiaal, globalisering, landsgrenzen, 
klimaatverandering 

• Downloading: implementeren, afspraken, regelgeving, regels, verdrag(en), VN, 
Verenigde Naties, Parijs, klimaatakkoord, klimaatverdrag 

• Uploading: subsidie, profileren, kaart, op de kaart zetten, lobby, proactief, acquisitie 
• Crossloading: kennisdelen, kennis, delen, ondersteunen, faciliteren, netwerk, 

samenwerking, samenwerken  
• Organisatorische veranderingen: website, Engelstalig, meertalig, internationale visie, 

strategische visie, internationalisering 

In het codeerprogramma NVivo uploadde ik de documenten en codeerde ik verwijzingen naar 
de indicatoren. Zodoende kon ik het aantal verwijzingen naar uploading, downloading, 
crossloading en organisatorische veranderingen gemakkelijk tellen. Ik telde het aantal keren 
dat in documenten werd verwezen naar internationalisering. Een verwijzing naar het Parijs 
Klimaatakkoord (downloading) gold als één verwijzing, een verwijzing naar 
klimaatverandering als mondiale ontwikkeling (internationaal bewustzijn) gold als een tweede 
verwijzing. Wanneer in dezelfde alinea bijvoorbeeld meerdere keren het woord 
klimaatverandering stond telde ik dit als één verwijzing, omdat dit meer afhing van tekstuele 
opmaak dan dat er daadwerkelijk meer internationalisering was. Het aantal verwijzingen gaf 
zodoende een indicatie van of er bij een gemeente internationalisering plaatsvond: hoe meer 
verwijzingen naar de vier dimensies van internationalisering, des te meer een gemeente zich 
aanpaste aan globalisering. Naast dat deze codeermethode het mij gemakkelijker maakte de 
data te ordenen, was deze systematische codeermethode belangrijk om mijn objectiviteit als 
onderzoeker zoveel mogelijk te waarborgen (Bryman, 2016). De codeboom is toegevoegd als 
bijlage (Bijlage 1). 
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Ik poogde het aantal geanalyseerde documenten per gemeente zoveel mogelijk gelijk te 
houden. Het zou immers een vertekend beeld kunnen geven als er onevenredig meer 
documenten werden geanalyseerd, wat waarschijnlijk zou leiden tot meer verwijzingen naar 
internationale dimensies. Voor de casus Den Haag analyseerde ik 54 documenten, voor 
Opsterland 46 en voor Weert 58 stuks.  

Interviews 
Mijn tweede stap in het interview was om semigestructureerde interviews af te nemen bij alle 
drie de casusgemeenten. Vanwege de coronacrisis vonden deze interviews digitaal plaats via 
Microsoft Teams. Ook de interviews codeerde ik systematisch in NVivo om de objectiviteit van 
mij als onderzoeker zoveel mogelijk te waarborgen (Bryman, 2016). 

De interviews waren ten eerste een aanvulling op de documentanalyse, omdat ik in de 
interviews kon doorvragen op bevindingen uit de documentanalyse. Ik kon bijvoorbeeld 
vragen waarom in een beleidsdocumenten wel of niet werd verwezen naar het Parijs 
Klimaatakkoord. Ook waren de interviews bedoeld als controlerende factor ter aanvulling van 
de documentanalyse, omdat ik in de interviews kon controleren wat er in de 
beleidsdocumenten stond. Tot slot waren de interviews ook nadrukkelijk bedoeld om kennis 
op te doen over de achterliggende factoren die internationalisering al dan niet beïnvloeden. 
In interviews kon ik achterhalen hoe de factoren invloed hadden op internationalisering, 
omdat gesprekken mij inzicht boden in de achterliggende processen van beslissingen. 
Beleidsdocumenten geven tenslotte alleen een inkijkje in het daadwerkelijke beleid, en niet 
in de beslissingen die hierachter lagen.   

Het bewijs voor internationalisering zocht ik daarmee bij meerdere bronnen, namelijk in zowel 
kerndocumenten van een gemeente als in gesprekken met relevante bestuurders en 
ambtenaren. Dit definieert Bryman (2016, p. 386) als triangulatie en was belangrijk voor de 
betrouwbaarheid van het onderzoek, omdat standpunten in interviews konden worden 
verworpen of bevestigd. In lijn met het journalistieke principe ‘één bron is geen bron’ was het 
belangrijk om uitspraken te controleren bij meerdere bronnen en personen. Ook bevorderde 
triangulatie de interne validiteit van het onderzoek, omdat vooral interviews mij inzicht gaven 
in de factoren die van invloed waren bij internationalisering. Deze bleken lastig te achterhalen 
met alleen een documentanalyse. Interviews gaven mij goed de mogelijkheid om te vragen 
naar factoren en door te kunnen vragen hoe en waarom deze al dan niet invloed hadden.  

Ik nam interviews af met relevante bestuurders en ambtenaren: 

• Burgemeesters, omdat zij vaak de portefeuille Internationaal in hun bezit hebben 
• Gemeentesecretarissen, omdat zij een schakelfunctie hebben tussen het bestuurlijk 

en ambtelijk apparaat en daarmee goed zicht hebben op de eventuele strategische 
keuzes omtrent internationalisering 
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• Wethouders met de relevante portefeuilles Internationaal, Klimaat, Energie, Wonen 
en Economisch Ontwikkelingsbeleid, omdat wethouders kennis en expertise hebben 
over de strategische keuzes en beleidstotstandkoming  

• Ambtenaren binnen de thema’s Internationaal, Klimaat, Energie, Wonen en 
Economisch ontwikkelingsbeleid, omdat ambtenaren kennis en expertise hebben 
over de dagelijkse uitvoering van deze beleidsthema’s 

Zoals we hierboven kunnen zien, selecteerde ik bestuurders en ambtenaren met meer 
portefeuilles dan alleen klimaatbeleid. Dit was omdat dataverzameling van dit onderzoek 
parallel liep aan twee andere onderzoeken. Het eerste onderzoek betrof een onderzoek voor 
opdrachtgever VNG-International, waarbij een medestudent van de master Bestuur en Beleid 
en ik onderzoek deden naar het internationaal bewustzijn binnen de beleidsterreinen klimaat, 
energie, wonen en economisch ontwikkelingsbeleid. Het tweede onderzoek betrof de 
persoonlijke scriptie van de medestudent, hierbij was ik zelf niet betrokken. Hoewel het breed 
pallet aan bestuurders en ambtenaren oorspronkelijk vanuit praktische overwegingen werd 
geselecteerd, bleek het een welkome toevoeging aan dit onderzoek. Klimaatbeleid heeft 
immers ook invloed op de andere beleidsterreinen (hierover lezen we meer in hoofdstuk 2), 
waardoor het mij de gelegenheid bood om met een bredere blik klimaatbeleid te 
onderzoeken.  

In totaal interviewde ik in de gemeente Den Haag 6 respondenten, in Opsterland sprak ik 9 
respondenten en in Weert interviewde ik 7 respondenten. Voor het onderzoek voor VNG-
International sprak ik daarnaast nog met 12 respondenten uit de gemeente Enschede. Deze 
gesprekken hield ik zoveel mogelijk afzijdig van mijn onderzoek door de transcripten niet 
verder uit te werken. De invloed van de interviews in de Gemeente Enschede beperkte zich 
tot algemene inzichten en meer begrip over het proces internationalisering. 

De interviewvragen staan in de topiclijst (Bijlage 2). Hierin is te zien dat de interviews waren 
opgebouwd uit vragen voor drie onafhankelijke maar nauwverwante onderzoeken. De 
topiclijst was belangrijk voor de interne validiteit van dit onderzoek (Bryman, 2016), omdat ik 
hiermee systematisch de opgestelde indicatoren kon vertalen naar interviewvragen. Ook was 
de topiclijst belangrijk voor de betrouwbaarheid van dit onderzoek (Bryman, 2016) omdat bij 
wijze van spreken een andere onderzoeker de interviews zou kunnen uitvoeren. Dit zorgde 
enerzijds voor de objectiviteit van mij als onderzoeker, en anderzijds waarborgde dit de 
herhaalbaarheid van het onderzoek.  

4.5. Ethiek  
Dit onderzoek kwam tot stand in samenwerking met opdrachtgever VNG-International. VNG-
I is de organisatie voor internationale samenwerking van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG). De organisatie ondersteunt decentralisatieprocessen en faciliteert 
gemeentelijk internationaal beleid. Zo helpt VNG-I gemeenten bij de implementatie van de 
UN Sustainable Development Goals (SDG’s). Hun missie is om namens de VNG bij te dragen 
aan de versterking van democratisch lokaal bestuur wereldwijd (VNG-I, 2021).  
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Gedurende de scriptie was er een vertrouwelijke relatie met de opdrachtgever. De organisatie 
gaf ten eerste toegang tot hun netwerk met een intern e-mailadres waarmee respondenten 
gemakkelijker benaderd konden worden. Daarnaast had de organisatie inbreng bij de selectie 
van casusgemeenten. Deze werden deels geselecteerd door eerdere prettige 
samenwerkingen met VNG-I. Ook vond enkele keren digitaal overleg plaats waarbij de 
organisatie op de hoogte werd gesteld van de (voorlopige) onderzoeksresultaten. VNG-
International had geen invloed op de inhoud van dit onderzoek of de onderzoeksresultaten. 

In dit onderzoek ging ik vertrouwelijk om met de privacy van deelnemers. Respondenten 
werden allereerst intern binnen de gemeente op de hoogte gebracht van het onderzoek en 
hun eventuele deelname. Ook waren zij op de hoogte van de rol van opdrachtgever VNG-I. 
Voorafgaand aan de interviews legde ik nogmaals het doel van het onderzoek uit. 
Respondenten konden zodoende weloverwogen en geïnformeerd digitaal instemmen met het 
onderzoek. Transcripten sloeg ik op een aparte harde schijf op, en alle gegevens 
anonimiseerde ik.  

Gedurende dit onderzoek waarborgde ik zoveel mogelijk de objectiviteit van dit onderzoek. Ik 
stuurde niet op gewenste uitkomsten. De documentanalyse en interviews waren op basis van 
vooraf opgestelde indicatoren en werden gecodeerd in NVivo om zo systematisch mogelijk te 
werk te gaan.  

Samengevat was dit onderzoek een kwalitatieve gevalsstudie binnen drie Nederlandse 
gemeenten: Den Haag, Opsterland en Weert. Een gevalsstudie was de uitgelezen methode om 
onderzoek te doen naar de internationalisering van Nederlandse gemeenten en de factoren 
die dit beïnvloeden. Deze methode bood namelijk de mogelijkheid om te toetsen of de drie 
factoren internationaal bewustzijn, interesse en motivatie, en politiek en administratief 
leiderschap invloed hadden op internationalisering, en bood tevens de ruimte voor andere 
factoren om naar voren te komen. Dit werd onderzocht middels een documentanalyse en 
semigestructureerde interviews.  
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5. Resultaten 
De onderzoeksvraag van deze studie luidt: ‘Zijn de belangrijkste factoren van Europeanisering 
van gemeenten ook van toepassing op de internationalisering van gemeenten?’. Daaronder 
vallen de deelvragen: 

i. Wat is de internationalisering van Nederlandse gemeenten? 
ii. Beïnvloeden de factoren ‘internationaal bewustzijn’, ‘interesse en motivatie’ en 

‘politiek en administratief leiderschap’ deze internationalisering en welk verband 
bestaat hiertussen? 

In dit hoofdstuk presenteer ik de bevindingen en geef ik daarmee antwoord op de hoofdvraag 
en deelvragen. De bevindingen zijn op basis van documentanalyse en interviews bij drie 
Nederlandse gemeenten: Den Haag, Opsterland en Weert. Allereerst bespreek ik de 
resultaten per gemeente, daarna ga ik in op zaken die opvallen wanneer de drie gemeenten 
met elkaar worden vergeleken. 

5.1. Gemeente Den Haag 
i. Wat is de internationalisering van de gemeente Den Haag? 

Den Haag is met 546.000 inwoners de grootste casusgemeente, tevens is het één van de G4-
gemeenten in Nederland. De stad profileert zich op openbare websites en in strategische 
documenten expliciet als Internationale Stad van Vrede en Recht (Den Haag, 2020). De 
gemeente trekt veel regeringsleiders, internationale organisaties (meer dan 200), 
kenniscentra, hulporganisaties, en internationale bedrijven en studenten (Den Haag, 2020). 
Veel daarvan zijn gericht op de thema’s recht, overheidszaken, en veiligheid.  

De gemeente heeft een International Centre (Directie Internationale Zaken) om de vele 
internationale bedrijven, expats en andere arbeidsmigranten naar de stad te trekken en 
vervolgens wegwijs te maken binnen de gemeente (Den Haag, 2021b). Dit bureau voor 
internationale zaken is gevestigd in het stadhuis en heeft als doel om de stad aantrekkelijker 
te maken voor NGO’s en andere internationale organisaties, zodat medewerkers goed kunnen 
landen, een huis kunnen vinden en hun kinderen op een (internationale) school kunnen 
plaatsen. Ook moet het centrum de grote hoeveelheid buitenlandse inwoners (die wellicht 
moeite hebben met de Nederlandse taal) helpen (R2, R6). De gemeente heeft daarom ook een 
meertalige website. Het International Centre en de meertalige website zijn indicatoren van de 
organisatorische veranderingen aan globalisering die de gemeente Den Haag doet.  

Een tweede indicator van organisatorische aanpassing betreft een aparte portefeuille 
Internationale Zaken. Naast dat ambtenaren binnen verschillende beleidsterreinen op de 
hoogte moeten zijn van internationale ontwikkelingen, heeft de gemeente Den Haag een 
aparte portefeuille met 17 FTE puur op het thema Internationale Zaken. Dit kan worden gezien 
als een grote organisatorische aanpassing, zegt een wethouder met een lange loopbaan in het 
openbaar bestuur: “Ik ken eigenlijk geen andere gemeente die daar echt een apart 
dienstonderdeel voor heeft. Dat hangt echt wel samen met de Haagse internationale 
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achtergrond. Wij hebben echt een afdeling internationaal die gemeente breed zich daarmee 
bezighouden, en ook andere diensten bijstaan in internationale aspecten daarvan.” (R1) 

Uit de interviews blijken hierbij twee achterliggende factoren van belang. De eerste factor is 
de grootte van de gemeente. Een wethouder beschrijft het als een schaalkwestie dat een 
grote gemeente zich qua capaciteit een internationale afdeling kan permitteren. “Het is veel 
makkelijker om zoiets (internationalisering, red.) in een grote gemeente te organiseren, je 
hebt toch capaciteit nodig om zoiets voor elkaar te krijgen dan dat je een hele kleine gemeente 
hebt die toch al capaciteitsproblemen heeft.” (R2) 

Ten tweede speelt de internationale historie van de stad Den Haag mee. R1: “Den Haag is een 
regeringsstad. De vestiging van diplomatieke korpsen, ambassades, Buitenlandse Zaken 
brengt een heleboel protocollen en toestanden met zich mee. Daar is het een beetje mee 
begonnen, dat hoort ook echt wel bij een regeringsstad. Dat is eigenlijk de basis van dat 
Haagse internationale.” Respondent 3 bevestigt dit beeld: “Het versterkt zich, het is een 
opstapelend effect. Leiden en Delft hebben hier nu de universiteitscampus zitten, want hier 
zijn de banen, hier zijn de traineeships, zit de kennis. Dus dat is een gevolg daarvan. De 
vestigingsfactoren zijn een vermenigvuldigingsfactor.” Ook een medewerker Internationale 
Zaken legt uit dat het profiel van de stad een vliegwieleffect heeft: “We halen vooral bedrijven 
naar Den Haag die ook aan de Global Goals werken, deze idealistische kant van Den Haag heeft 
een enorm aanzuigende werking.” (R5). Deze bedrijven brengen internationale medewerkers 
die weer invloed hebben op de internationalisering van bijvoorbeeld het woonbeleid of de 
organisatorische veranderingen die de stad doorvoert.  

De lokale implementatie van de Global Goals campagne is een voorbeeld van downloading. 
Den Haag zet zich actief in voor deze Sustainable Development Goals. Dit is opgenomen in het 
coalitieakkoord (Den Haag, 2019a) en blijkt ook uit interviews. De agendering van de SDG’s 
komt zowel vanuit het college als van ambtenaren. R2: “Soms worden deze doelen vanuit het 
college geagendeerd, zo van ‘we moeten daar veel meer aandacht aan besteden’. Maar soms 
wordt het vanuit de ambtenaren zelf gepushed van ‘jongens, dit zijn belangrijke afspraken die 
we met elkaar wereldwijd maken, wat gaan wij eraan doen?’”. Het is tevens een indicator van 
organisatorische veranderingen dat deze internationale normen worden besproken in het 
college. 

Het lokale beleid is daarnaast in lijn met het Parijs Klimaatverdrag. De gemeente heeft een 
inspiratiedocument voor de coalitieperiode 2018-2022 ‘om als stad een bijdrage te kunnen 
leveren aan de 1,5-gradendoelstelling uit het Klimaatakkoord van Parijs’. Dit geeft aan dat de 
gemeente op de hoogte is van deze internationale regelgeving. In totaal wordt in de 
geanalyseerde documenten 12 keer verwezen naar internationale wet- en regelgeving, en nog 
zo’n 9 keer naar klimaatbeleid als een internationale ontwikkeling.  

Den Haag lijkt haar belangen kenbaar te maken in internationale netwerken. Dit is een 
indicator voor de dimensie uploading. De stad is voor de Verenigde Naties zichtbaar als 
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Internationale stad van Vrede en Recht (R5). R1: “Soms is er wel eens een conferentie waar 
we voor worden gevraagd een bijdrage aan te leveren, of we zorgen zelf dat we daar een voet 
tussen de deur krijgen. (…) Daar zit een stukje promotie in om te laten zien wie je bent en 
waar je als stad mee bezig bent. Je ziet ook dat er bij sommige Europese fondsen ook vaker 
internationale samenwerkingen nodig zijn om daar een beroep op te kunnen doen.” R6 zegt 
dat ze met het internationale beleid “steden en ook Den Haag een stem willen geven op het 
wereldtoneel”. Ook R5 geeft aan dat het aantrekken van fondsen een reden is om 
internationaal zichtbaar te zijn, dit is een specifieke indicator van uploading.  

Bij de totstandkoming van verdagen, zoals het opzetten van de 17 Global Goals, heeft de 
gemeente Den Haag vooralsnog geen directe invloed. R5 legt uit dat het Rijk daar delegaties 
naartoe stuurt die niet veel met gemeenten bezig zijn. R5: “Bij het uitonderhandelen van de 
SDG’s hebben wij als steden denk ik heel weinig van ons laten horen. Ik hoop dat de 
internationale koepels dat wel hebben gedaan. We praten nu wel heel actief mee, ook in 
Nederland, hoe je daar als stad invulling aan kunt geven. Maar het is dus veel meer in deze 
(late, red.) fase dan in het echt onderhandelen van de verdragen. Ik denk dat we dat wel best 
zouden willen.” 

De gemeente Den Haag doet aan crossloading. De gemeente neemt deel aan verschillende 
mondiale (klimaat)netwerken, zowel EU-netwerken (bijvoorbeeld URBACT en Eurocities) als 
internationale netwerken (100 Resilient Cities). Dit toont een nauwe verbintenis tussen 
Europeanisering en internationalisering. Netwerken zijn zowel ad-hoc, bijvoorbeeld in de 
vorm van beurzen en conferenties, als langlopend (R1). R1: “Het zijn plekken waarop je een 
heleboel mensen tegenkomt, dus je gebruikt dat altijd weer om nieuwe netwerken te maken 
en je verder te ontwikkelen.” De burgemeester is bijvoorbeeld lid van het Global Parliament 
of Mayors. De gemeente neemt tevens deel aan het 100 Resilient Cities Network. Hiervoor 
stelde de gemeente een specifiek Resilience Strategie beleidsdocument op met daarin de 
lange termijnstrategie voor een veerkrachtige stad (Den Haag, 2019b). 

Respondenten noemen verschillende redenen waarom de gemeente deelneemt aan 
internationale (klimaat)netwerken. Een eerste reden is kennisdelen naar andere steden die 
vergelijkbare problematiek hebben, vanuit een gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid 
(R1, R3). Een tweede reden is de promotie van de stad en het kenbaar maken van wie je bent 
en waar je als stad mee bezig bent (R1). Ook leiden netwerken weer tot nieuwe inspiratie, 
ideeën en netwerken, omdat vergelijkbare steden met dezelfde problematiek bezig zijn (R1, 
R2). Steden kunnen dan van elkaar leren door te kijken wat de verschillen zijn in 
verduurzaming (R3), en hoeven niet zelf weer het wiel opnieuw uit te vinden (R2). De laatste 
reden is de motivatie om als stad het voortouw te willen nemen bij ingrijpen in de klimaatcrisis 
en biodiversiteitscrisis, omdat nationale staten hierbij niet snel genoeg (kunnen) ingrijpen 
(R3). Naast deelname aan internationale netwerken, gebeurt crossloading middels de 
(internationale) organisaties die gevestigd zijn in de stad. Denk hierbij aan VN-organisaties en 
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universiteitsinstellingen. “In die zin hebben we de internationale dimensie letterlijk in onze 
stad”, zegt R3. 

De gemeente Den Haag heeft geen actieve stedenbanden meer. R1: “Op een gegeven 
moment werd dit een beetje knellend. Een soort enorme verplichtingen en ook veel 
verwachtingen vanaf de andere kant, bijna soort ontwikkelingshulp.” Kennis delen naar 
landen als Aruba of India (bijvoorbeeld de landbouwkennis van het Westland) vindt nu meer 
in ad-hoc samenwerkingen plaats, en niet meer via een verbond van langdurige zustersteden. 
Hierbij lift de gemeente Den Haag mee met internationale netwerken opgezet door VNG-
International. De gemeente maakt dan gebruik van dit internationale netwerk om haar kennis 
te delen met minder ontwikkelde landen, omdat dit de gemeente minder capaciteit kost (R5). 

De gemeente Den Haag lijkt enigszins te worstelen met hun capaciteit om te 
internationaliseren. R1 noemt het een “schaal-ding” dat een grote gemeente als Den Haag de 
capaciteit heeft om zich aan te kunnen passen aan globalisering. Echter kreeg de gemeente 
veel taken erbij de afgelopen jaren. “Het Rijk ziet gemeenten echt als hun 
uitvoeringsorganisaties, dat kost een hoop capaciteit en er zit een hoop wet- en regelgeving 
aan vast. (…) Wij hebben structureel te weinig middelen om de dingen te doen die we eigenlijk 
moeten doen van het Rijk. (…) Dus ik ben heel blij dat wij nog wel zo’n afdeling internationaal 
in stand kunnen houden, maar het budget zou eigenlijk toch groter moeten zijn gezien de 
vraagstukken die er liggen. Dus we moeten tegen steeds meer dingen nee zeggen, en dat holt 
wel uit op den duur.” (R1). 

ii. Beïnvloeden de factoren ‘internationaal bewustzijn’, ‘interesse en motivatie’ en ‘politiek 
en administratief leiderschap’ deze internationalisering en welk verband bestaat 
hiertussen? 

Internationaal bewustzijn 
De eerste factor die invloed zou kunnen hebben op de internationalisering van Nederlandse 
gemeenten is het internationaal bewustzijn. Dit betekent of bestuurders en ambtenaren op 
de hoogte zijn van internationale regelgeving en de invloed op lokaal niveau, of zij in 
documenten hiernaar verwijzen, en of zij gemeentelijk beleid in het kader zien van 
internationale ontwikkelingen (bijvoorbeeld door te verwijzen naar klimaatverandering als 
een internationale ontwikkeling).  

Bestuurders en ambtenaren in de gemeente Den Haag lijken op de hoogte van internationale 
regelgeving en de invloed hiervan op lokaal niveau. Uit de documentanalyse blijkt dat 
regelmatig wordt verwezen naar de internationale dimensie van klimaatbeleid. Er wordt 12 
keer verwezen naar wet- en regelgeving (SDG’s, Parijs), 6 keer naar internationale 
stakeholders, en 9 keer naar klimaatverandering als een internationale ontwikkeling.  

Met name voor de rechtmatigheid van lokaal beleid is het belangrijk dat bestuurders en 
ambtenaren op de hoogte zijn van internationale wetten. Hier lijken ambtenaren zich bewust 
van. R6: “Wetgeving en verdragen slaan neer in een gemeente, maar ik noem ook iets als de 
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Sustainable Development Goals die wij als gemeente omarmen.” R5: “Sinds partijen worden 
aangeklaagd die zulke verdragen niet hebben ondertekend, dat kan natuurlijk ons als 
gemeente ook overkomen. Dan kan Liesbeth van Tongeren (Haagse wethouder 
Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie, red.) binnenkort voor de rechter staan, omdat een 
milieubeweging haar aanklaagt omdat ze het Akkoord van Parijs niet kan inrichten. Die ruimte 
zou nu wel kunnen ontstaan.” 

Den Haag verbindt zich daarom aan de Global Goals van de Verenigde Naties. Deze probeert 
de gemeente te vertalen naar lokaal beleid (ook genoemd bij downloading). R5: “We hebben 
een beetje onze eigen verantwoordelijkheid om invulling te geven aan deze doelen. Deze 
SDG’s zijn ergens in de krochten van de VN afgesproken, en ze hebben ook best wel een 
onhandige set indicatoren. (…) We proberen dat te mobiliseren voor onze burgers, dus we 
proberen echt om wat wij zijn als internationale stad betekenis te laten hebben voor onze 
inwoners.” 

Een bestuurder vertelt dat hij lokaal beleid altijd nauw verbonden ziet met internationale 
ontwikkelingen, tevens een indicator van het internationaal bewustzijn. R3: “Je stapt op de 
fiets en er is een internationale organisatie en dus ook internationale medewerkers. Wij zijn 
de tweede VN-stad van de wereld, na New York. De internationale dimensie van het Haagse 
gemeentebeleid is enorm. (…) Ik kan dit werk niet zonder een internationale dimensie doen. 
Dat kan ik niet, dat bestaat niet.” Ook R2 vertelt dat de gemeente “vaak de internationale bril 
opzet”. Deze respondent heeft ook een persoonlijke interesse naar de internationale dimensie 
van lokaal beleid. Dit verklaart de respondent door zijn achtergrond in zijn studie (waarbij hij 
een Europees vergelijkende studie deed), en de internationale boeken en literatuur die hij er 
in zijn huidige functie over bijleest. Dit zijn dus tegelijkertijd indicatoren van interesse en 
motivatie.  

Daarmee stimuleert het internationaal bewustzijn de internationalisering van de gemeente 
Den Haag. De gemeente lijkt hun lokale beleid in het kader van internationale ontwikkelingen 
te kunnen zien. Bestuurders en ambtenaren zijn zich bewust van internationale regelgeving 
zoals het Parijs Klimaatakkoord en de SDG’s. Daarom vertalen ze deze naar lokaal niveau 
(downloading), onder andere omwille van de rechtmatigheid van het lokale beleid. De 
internationale instellingen (en daarmee internationale medewerkers) in de stad zorgen voor 
een hoger internationaal bewustzijn, en zorgen ervoor dat de gemeente een International 
Centre opzet (organisatorische veranderingen). 

Interesse en motivatie 
De tweede factor die invloed zou kunnen hebben op de internationalisering van Nederlandse 
gemeenten is hun interesse en motivatie. Bij een hoog interesse en bewustzijn zijn 
bestuurders en ambtenaren geïnteresseerd in internationale ontwikkelingen die spelen 
buiten de gemeente, zijn zij gemotiveerd om deel te nemen aan programma’s en netwerken, 
en hebben zij kennis en expertise van de internationale componenten van een beleidsdossier.  
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De mate waarin lokale politici en bestuurders interesse hebben in het thema internationaal in 
brede zin verschilt per persoon, zegt een bestuurder (R1): “Als wethouder is het wel handig 
als je een beetje enthousiast bent voor de portefeuilles die je hebt hè. Maar dat geldt voor elk 
beleidsterrein. (…) Ik merk ook dat het heel wisselend is. Sommigen (leden van de 
gemeenteraad, red.) zijn heel erg geïnteresseerd in het internationale aspect, en anderen veel 
minder. Dat zit soms ook een beetje in de partijen, maar dat zit soms ook in de persoonlijke 
interesse van de raadsleden.” 

Naast persoonlijke interesse komt ook de kleur en samenstelling van de gemeenteraad naar 
voren als factor die invloed heeft op de internationalisering. R2: “Een lokale partij is natuurlijk 
erg op de stad gericht, die vinden het gek als jij zo ver gaat kijken. Die stimuleren dat niet 
meteen. Het linker spectrum van de politiek, een GroenLinks of D66, zullen ook eerder het 
belang ervan zien in het kader van de grote klimaatcrisis en meer gericht zijn op van elkaar 
leren om daar stappen in te zetten.” R2: “Je bent een lokale gemeente waarbij de 
gemeentegrenzen een rol spelen en wethouders toch wel een beetje naar hun eigen 
grondgebied kijken en daarop willen scoren. We hebben een wethouder die in het Comité van 
de Regio’s zit, dat helpt, en die ziet het belang in van dat soort zaken (internationalisering, 
red.). Dat heeft ook onze burgemeester.” 

Uit een interview met een Haagse ambtenaar blijkt dat er een motivatie is om bij te dragen 
aan de oplossingen van klimaatverandering in een internationaal netwerk, een indicator van 
interesse en motivatie. R2: “Rondom de klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis vind ik dat landen, 
nationale staten, nog onvoldoende snel opereren en kunnen opereren. Wij als stedelijke 
steden en regio’s zien daar direct de problemen van, en willen daar ook actiever in zijn. Dus 
daarom net een stapje sneller kunnen gaan door kennis met elkaar te delen, je wilt niet 
allemaal steeds weer het wiel opnieuw uitvinden, maar dat ook gezamenlijk met elkaar doen. 
(…) Steden die dan wat harder lopen kunnen met elkaar ook echt een vuist maken. Als 
steden gezamenlijk kunnen we laten zien we zien dat dit een mondiale crisis is. En ook de 
steden vormen zelf een probleem, hè? Qua klimaatmitigatie, en -adaptatie. We kunnen zelf 
ook een groot deel van de oplossing zijn, juist, door toch met elkaar samen te werken.” 

De grootte van de gemeente lijkt van invloed op de motivatie om deel te nemen aan 
internationale (klimaat)netwerken. R6: “Als je kijkt naar alle grote steden in Europa en over 
de hele wereld, dan hebben we bijna allemaal dezelfde uitdagingen als het gaat om klimaat, 
migratie of digitalisering. In soortgelijke uitdagingen kunnen steden elkaar daarin helpen door 
te delen wat nou de inzichten zijn die zijn opgedaan.” R5: “Het is geen verplichting om een 
Resilient City te worden, we hoeven helemaal niet één van die 100 steden te zijn. Het vergt 
een ambitieuze burgemeester en collega’s die heel erg gemotiveerd zijn om iets extra’s te 
doen. Daar zijn we als stad dan wel groot genoeg voor.” 

Echter blijkt ook in een grote gemeente als Den Haag een spanningsveld tussen de 
internationalisering en de capaciteit. R2: “Er is altijd wel een directeur of wethouder die zegt 
‘nou daar hebben we geen tijd voor’. Maar een andere club zegt ‘superbelangrijk om hiermee 
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door te gaan’. Het is een grote organisatie, dus het is altijd weer even afremmen en soms 
harder lopen. Er is ook altijd een te beperkte capaciteit, maar ook altijd weer genoeg mensen 
die actief willen zijn op dit vlak, dat ze enthousiast zijn en ook het grote belang ervan inzien 
om als grote stad toch op dat internationale podium actief te zijn.” 

Daarmee is de interesse en motivatie van bestuurders en ambtenaren in de gemeente Den 
Haag een stimulans voor internationalisering. De gemeente is daardoor gemotiveerd om de 
SDG’s op te pakken en te vertalen naar lokaal beleid (downloading). Met name bij het aangaan 
van internationale netwerken (crossloading) zoals het 100 Resilient City Network is het 
belangrijk dat bestuurders en ambtenaren gemotiveerd zijn om kennis te delen en 
gezamenlijk oplossingen te zoeken voor beleidsproblemen. Hierbij helpt het dat Den Haag een 
grote gemeente is met capaciteit hiervoor. De interesse en motivatie van de gemeente is 
persoonsafhankelijk, en lijkt ook te kunnen worden beïnvloed door de samenstelling van een 
gemeenteraad. Een coalitie met lokale partijen lijkt minder de noodzaak in te zien van 
internationale netwerken.  

Politiek en administratief leiderschap 
De laatste factor die invloed zou kunnen hebben op de internationalisering van Nederlandse 
gemeenten is hun politiek en administratief leiderschap, wat zich vertaalt in aanjagers binnen 
het gemeentelijk apparaat (burgemeester, bestuurders en ambtenaren). Uit interviews blijkt 
dat er binnen de gemeente verschillende personen een aanjagersfunctie hebben. 

Ten eerste is de burgemeester een actief aanjager van internationalisering, stellen 
respondenten (R1, R2, R3, R5). Het huidige College van B&W bevat een wethouder die is 
aangesloten bij het Comité van de Regio’s’, deze persoon vindt internationaal een belangrijk 
thema en zet zich hiervoor in binnen het college. Een ambtenaar (R6) ziet deze wethouder als 
een veroorzaker van een vliegwieleffect: “Als je internationaal opereert, dan word je daar wat 
actiever in. Toen kreeg hij rapporteurschap op een belangrijke mobiliteitsstrategie opgesteld 
door de Europese Commissie. Zodoende opent hij als het ware een heel netwerk, bouwt hij 
internationale contacten op en ontmoet hij veel mensen. Zo zie je dat hij steeds Europees en 
internationaal actiever wordt. Maar het blijft moeilijk om dat helemaal in te bedden in de 
organisatie, want je hebt gewoon te maken met wisselingen van een college.” 

Ook R5 (een ambtenaar) benoemt dat de wisselingen van een college kunnen zorgen voor 
inconsistentie in de internationale strategie van de gemeente. “Het vorige college, was wel 
voor mijn tijd, wilde minder met de rest van de wereld te maken hebben. Dan kunnen wij 
weinig doen. Als je dan een internationaal netwerk hebt, dan breekt dat af. En onder het 
huidig college dat wel internationaal georiënteerd is met GroenLinks en D66 zijn we dat weer 
op gaan bouwen.” 

Om de internationalisering, aangejaagd door een wethouder, te verankeren is de hulp van 
ambtenaren nodig. Zij kunnen bijvoorbeeld internationale netwerken aangaan, en het nut 
hiervan verder verspreiden binnen de organisatie. Ook ambtenaren kunnen een 
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aanjagersfunctie hebben, zegt R3: “Als een ambtenaar actief is in een internationaal netwerk, 
leidt dat snel tot contacten met andere organisaties. Dat kan dus een spillover effect hebben 
naar activiteiten op het internationale terrein.” 

Daarmee lijkt er een samenwerking nodig tussen zowel bestuurlijke als ambtelijk aanjagers 
om effectief in te kunnen zetten op internationalisering. R2: “Het is denk ik gewoon onze 
taak als ambtenarij om het college goed te informeren. Zij worden natuurlijk ook heel 
gestuurd door de onze notities. Ja, naast dat ze zelf natuurlijk ook een heel actief netwerk 
hebben als het goed is. Maar het is ook onze rol om hen daarop te agenderen. En als zij het 
belang daarvan inzien, gaan ze daar wel in mee normaal gesproken.” 

Echter is de internationale strategie van de gemeente Den Haag al redelijk verankerd, blijkt 
ook uit de resultaten bij deelvraag 1. Daarom lijkt in Den Haag een bestuurlijk aanjager van 
internationaal belangrijk, maar niet allesbepalend. R1: “Het is bij kleine gemeentes en bij 
nieuwe dingen dat het soms heel erg uitmaakt van de persoon die daarmee bezig is. Mensen 
hebben ergens een ambitie voor en gaan daarvoor lopen, die maken dat tot hun signatuur en 
dan kan er opeens wat gebeuren. Dan is het soms best wel afhankelijk van een persoon hoe 
vlot dat gaat en of er echt tijd aan wordt besteed. Dat geldt ook voor internationale contacten. 
Of er iets uitgroeit kan heel erg persoonsgebonden zijn. Maar in het algemeen zijn bij ons de 
internationale aspecten meer geïnstitutionaliseerd en verankerd. Dat het hier niet veel meer 
uitmaakt of je nou Jantje, Pietje of Klaasje bent, wel soms in de accenten.” 

Tabel 3: Schematische weergave resultaten Den Haag 

 

Samenvattend zien we in de gemeente Den Haag indicatoren van alle vier de dimensies van 
internationalisering. De gemeente is verbonden aan verschillende (Europese) 
klimaatnetwerken, zoals het 100 Resilient Cities Network. Ook is Den Haag een Global Goals 
gemeente, wat betekent dat zij de nadrukkelijk de SDG’s lokaal implementeren. In 
documenten wordt vaak verwezen naar internationale ontwikkelingen en aspecten, en het 
thema internationaal is opgenomen strategische documenten binnen de gemeenteraad en 
het College van B&W. Respondenten geven aan dat cultuur/historie van de stad als 
Internationale stad van Vrede en Recht hierbij van groot belang is en een vliegwieleffect 
creëert. Ook is de grootte van de gemeente van belang. Tot slot beïnvloeden alle drie de 

Downloading Uploading Crossloading Organisatorische aanpassingen
Internationaal bewustzijn X X X X
Interesse en motivatie X X X X
Politiek en administratief leiderschap X X X X
Grootte en capaciteit X X X X
Ligging
Imago
Samenstelling gemeenteraad X X X X
Cultuur en historie X X X X
Inwoners X
Vestigingsklimaat X X X



 44 

factoren belangrijk bij Europeanisering tevens de internationalisering van de gemeente Den 
Haag.  

5.2. Gemeente Opsterland 
i. Wat is de internationalisering van de gemeente Opsterland? 

De gemeente Opsterland is een kleine plattelandsgemeente gelegen in de provincie Friesland. 
De meeste inwoners woonachtig in de gemeente hebben een autochtone achtergrond. De 
economische bedrijvigheid in de gemeente vindt met name plaats binnen de landbouwsector. 
Hierbij komt veel internationale regelgeving kijken, met name van Europese komaf. Denk 
hierbij aan regelgeving rondom luchtkwaliteit, of de hoeveelheid export naar het buitenland. 
Echter lijkt het economisch landbouwprofiel van de gemeente niet direct te zorgen voor meer 
internationalisering binnen het gemeentelijk apparaat. Een ambtenaar vertelt: “Onze invloed 
is natuurlijk maar heel beperkt. Wij spreken als gemeente wel uit dat wij graag naar een 
duurzame vorm van landbouw willen, maar daarbij blijft het ook wel.” (R8) De economische 
bedrijvigheid en de internationale oriëntatie daarbij ligt vooral bij boeren zelf, de gemeente 
heeft hier verder niet heel veel mee te maken.  

Het economisch vestigingsklimaat werkt desalniettemin in enige mate door in de 
internationalisering van de gemeente. Het gebrek aan grote instellingen (ziekenhuizen, 
hogescholen en universiteiten, multinationals) in de gemeente lijkt ervoor te zorgen dat er in 
documenten niet naar internationale actoren wordt verwezen, omdat deze er simpelweg niet 
gevestigd zijn. R5 legt uit dat de mate van internationalisering wordt bepaald door de 
vraagstukken die er in een gemeente spelen. “Het zit hem niet in de gemeente zelf, maar 
hetgeen wat in het gebied aanwezig is. Als ik kijk naar wat er in dit gebied zit, dan zijn dat een 
aantal midden- en kleinbedrijven. Maar we hebben geen grote kennisinstellingen, hebben 
geen ziekenhuizen. Dat maakt dus dat je vanuit de inhoud niet snel op internationaal zit.” 

De gemeente Opsterland heeft dan ook weinig organisatorische veranderingen aan 
globalisering. De gemeentewebsite heeft geen Engelstalige optie, ook bestaat er geen 
internationaal loket. Burgers die de Nederlandse taal niet machtig zijn en bij het 
gemeenteloket komen, nemen vaak een vrijwilliger mee die kan vertalen, of er wordt Engels 
gesproken met een medewerker die de Engelse taal machtig is. Een reden hiervoor zou 
kunnen zijn het lage aantal inwoners met een migratieachtergrond binnen de gemeente. Voor 
hen is het immers minder relevant om een Engelstalige website te bezoeken.  

Ook heeft de gemeente geen strategische visie op Internationalisering of een apart 
beleidsdocument hiervoor. Daarnaast bestaan er geen medewerkers met een losse 
portefeuille internationaal. In plaats daarvan worden internationale aspecten van beleid al 
dan niet expliciet verwerkt in losse beleidsdocumenten of nota’s. Internationalisering kan 
immers in diverse portefeuilles naar voren komen. De grootte van de gemeente is in hoge 
mate bepalend dat er geen aparte portefeuille internationaal bestaat. Het gemeentelijk 
apparaat is een kleine organisatie waarbinnen ambtenaren verantwoordelijk zijn voor veel 
onderwerpen. R12: “Wij zijn allemaal generalisten en hebben weinig specialisten. Wij hebben 
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een energieteam en doen alles wat met energie te maken heeft. Maar ik ken grote gemeenten 
en daar heb je al een aparte afdeling voor het verduurzamen van wijken. Dat is wel een hele 
andere manier van werken”.  

Binnen een kleinere gemeente als Opsterland wordt van de ambtenaren binnen alle 
beleidsterreinen verwacht dat zij zelf op de hoogte zijn van internationale regelgeving of 
verdragen. Zij houden zichzelf op de hoogte middels nieuwssites, nieuwsbrieven, congressen, 
studies of samenwerkingen met de VNG, of hun eigen netwerk. Hierbij kan hun 
(loopbaan)achtergrond bijdragen aan de mate waarvan zij zich bewust zijn van internationale 
aspecten van hun beleidsterrein. Een buitenlands georiënteerde studie, een voormalige 
woonplaats in het buitenland, of een buitenlandse stage zorgt voor meer bewustzijn rondom 
het thema internationaal. “Dat zit er bij mij gewoon ingebakken”, zegt een beleidsambtenaar 
(R10). De invloed van de interesse en motivatie in internationaal wordt verder uitgelicht bij 
deelvraag II en deelvraag III.  

De gemeente Opsterland lijkt goed op de hoogte van de internationale regelgeving omtrent 
klimaatbeleid. Dit is een indicator voor de internationaliseringsdimensie downloading. Ten 
eerste is de gemeente sterk verbonden aan de Global Goals, opgesteld door de Verenigde 
Naties (ook wel bekend als de Sustainable Development Goals of SDG’s). Hieronder vallen 17 
doelen die tezamen moeten zorgen voor een betere en duurzamere wereld in 2030 op het 
gebied van armoede, ongelijkheid en klimaatverandering (Global Goals, z.d.).  

De huidige coalitie van het College van B&W wil hun lokale beleid plaatsen in het licht van de 
Global Goals, zeggen bestuurders in interviews. In het coalitieakkoord (opgesteld in 2018) is 
dan ook een aparte kop voor de Global Goals opgenomen. “Wij vonden deze internationale 
dimensie heel belangrijk om mee te nemen binnen de lokale politiek en het lokale beleid. Het 
is om te laten zien dat wij niet alleen maar bezig zijn voor onze inwoners hier in Beetsterzwaag 
of in of in Siegerswoude, maar dat we eigenlijk meedoen in een in een totale ontwikkeling 
waarvan wij denken dat die heel belangrijk is”, vertelt een bestuurder (R7). Ten tweede is het 
bestuurlijk en gemeentelijk apparaat sterk op de hoogte van het Parijs Klimaatakkoord. Dit 
wordt gezien als een randvoorwaarde waarbinnen wordt gewerkt, vertelt een ambtenaar 
(R12). Binnen beleidsdocumenten wordt bijvoorbeeld drie keer verwezen naar het Parijs 
Klimaatverdrag, met hierbij hoe het lokale beleid voortvloeit uit dit internationale verdrag.  

Ambtenaren zijn overwegend actief bezig met de Global Goals. Zij moeten in al hun adviezen 
naar het College van B&W de Global Goals opnemen en het beleid hieraan toetsen, blijkt uit 
interviews (R14). Dit getuigt van een hoge mate van bewustzijn van dit internationale kader. 
Tegelijkertijd worden de Global Goals en het Parijs Klimaatverdrag vooral gezien een kader 
waarbinnen zij werken. Er vindt zich ook nog een vertaalslag plaats op nationaal niveau naar 
het Klimaatakkoord. Een respondent (R10) vertelt dat het ambtelijk apparaat vooral kijkt naar 
wat er binnen Nederland gebeurt. “Ze weten dat het lokale beleid een link heeft met 
internationale akkoorden, maar ik weet niet of ze daar concreet heel erg mee bezig zijn”. Dit 
lijkt erop te wijzen dat ambtenaren zich wel bewust zijn van internationale regelgeving, maar 
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dat ze in de uitvoering zich vooral focussen op de lokale vertaalslag. Dit zou een verklaring 
kunnen zijn voor de slechts 3 verwijzingen naar het Parijs Klimaatverdrag in de documenten. 

In de gemeente Opsterland vindt uploading in beperkte mate plaats. Ambtenaren hebben 
heel gering contact met internationale actoren waarbij zij hun lokale belangen onder de 
aandacht zouden kunnen brengen. R11: “Het internationaal denken is er wel, maar de 
contacten zijn er niet of nauwelijks”. De grootte van de gemeente wordt hierbij genoemd als 
voornaamste bepalende factor. Een kleinere gemeente als Opsterland mengt zich niet snel in 
internationale arena’s. Dit laten zij over aan de grotere Nederlandse gemeenten die meer 
capaciteit en mankracht hiervoor hebben. Opsterland is daarom aangesloten en ook 
voorzitter bij het P10 netwerk, het netwerk van Nederlandse plattelandsgemeenten. De P10 
lobbyt naar de Rijksoverheid voor de belangen van de plattelandsgemeenten. De pijlen van 
de P10 zijn op dit moment nog niet gericht naar het buitenland. Uit interviews blijkt dat de 
P10 vooral nog bezig is om hun doelen en belangen kenbaar te maken naar Den Haag, het 
buitenland is dan een vervolgstap waar het netwerk nu nog niet de capaciteit voor heeft.  

Ook vindt crossloading in beperkte mate plaats binnen Opsterland. De gemeente neemt geen 
deel aan een internationaal klimaatnetwerk. Ook dit wordt gezien als meer weggelegd voor 
grotere steden. R8: “Grotere gemeenten hebben vaak meer middelen, meer mogelijkheden 
en meer mensen beschikbaar die actief kunnen zijn in internationale netwerken. Voor kleinere 
gemeenten is dit lastiger.” Kennisuitwisseling vindt met name plaats binnen de regio, 
bijvoorbeeld in het OWO-samenwerkingsverband (gemeenten Ooststellingwerf, 
Weststellingwerf en Opsterland) (Opsterland, 2019) of met andere plattelandsgemeenten 
binnen het P10-netwerk. Sommige gemeenten uit de P10 liggen dicht tegen de Belgische of 
Duitse grens aan, vanuit die hoeken sijpelt kennis uit het buitenland door naar Opsterland. 
Wel zijn er binnen de P10 verbanden met de Federation of Canadian Municipalities, de 
Canadese vereniging van gemeenten. Hier vindt kennisuitwisseling plaats tussen Opsterland 
en Canadese plattelandsgemeenten. 

Uit interviews blijkt dat directe kennisuitwisseling met andere landen nuttig zou kunnen zijn 
als de gemeente daarvan kan profiteren. Zo kan de gemeente Opsterland leren van de kennis 
die Denemarken heeft binnen het thema duurzame energie. Echter zorgt de beperkte 
capaciteit ervoor dat kennisuitwisseling met buitenlandse actoren niet plaatsvindt. R12: “Je 
hebt eigenlijk weinig tijd voor kennisuitwisseling, vergaderingen en echt ergens de diepte 
ingaan. Dat is het nadeel van heel veel taken hebben en integraal werken. Als ik kijk naar mijn 
agenda en de hoeveelheid uitnodigingen voor webinars, workshops, congressen en noem 
maar op, dan zou ik daar mijn hele dag mee kunnen vullen. Dus je bent heel selectief in 
afvragen: biedt dit mij nieuwe kennis waar ik wat mee kan? Wat is de tijdsbesteding en wat 
levert het op aan beide kanten?”.  

Een tweede argument waarom kennisuitwisseling met steden over de grens weinig 
plaatsvindt, is de vertaalslag naar lokaal. Hier lijken ambtenaren mee te worstelen, blijkt uit 
interviews. “Het is goed om de internationale context mee te nemen, maar in 
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samenwerkingsverbanden met andere steden blijkt dit toch lastig te zijn. Er zijn zulke grote 
verschillen. Frankrijk zit al heel anders in elkaar, zelfs met België is er al zo’n groot verschil”, 
zegt R13. Waar Nederlandse gemeenten zich van aardgas moeten loskoppelen, stapt 
Duitsland juist over op aardgas. Dit is een voorbeeld van wisselende regelgeving die het 
bemoeilijkt om kennis uit het buitenland toepasbaar te maken in Opsterland.  

Naast internationale netwerken kan crossloading ook plaatsvinden via stedenbanden. De 
gemeente had in het verleden stedenbanden met Palestijnse en Israëlische gemeenten, maar 
deze staan tegenwoordig op een laag pitje. Bestuurders beschrijven stedenbanden als ‘passé’ 
en ‘niet meer van deze tijd’ (R6, R7). “Dat burgemeesters en wethouders met elkaar een 
glaasje drinken en zeggen hoe belangrijk iets wel niet is. Terwijl wat je natuurlijk écht wilt in 
een netwerksamenleving is dat er contact ontstaat tussen groepen mensen die daar ook echt 
wat aan hebben.” In plaats van langdurige stedenbanden gaat de gemeente Opsterland 
daarom ad-hoc samenwerkingen aan met actoren over de grens. Deze samenwerkingen 
beperken zich tot één bepaald thema. Een voorbeeld is een samenwerkingsovereenkomst met 
de UN Habitat (VN) om kennis te delen over hoe in West-Europa wordt omgegaan met de 
verhouding stad-platteland.  

ii. Beïnvloeden de factoren ‘internationaal bewustzijn’, ‘interesse en motivatie’ en 
‘politiek en administratief leiderschap’ deze internationalisering en welk verband 
bestaat hiertussen? 

Internationaal bewustzijn 
De factor internationaal bewustzijn lijkt invloed te hebben op de internationalisering van de 
gemeente Opsterland. Bestuurders en ambtenaren moeten eerst het nut zien van 
internationaal om hier vervolgens wat mee te doen, bijvoorbeeld kennisuitwisseling met een 
actor over de grens. Het thema ‘klimaatverandering’ wordt door meerdere respondenten 
gezien als een internationale ontwikkeling waar de gemeente mee te maken heeft (R7, R9, 
R10, R11). Toch lijkt er in het internationaal bewustzijn een verschil te zijn tussen enerzijds 
bestuurders en anderzijds ambtenaren.  

Uit de interviews met bestuurders blijkt een hoge mate van internationaal bewustzijn. Zij zien 
een prominente wisselwerking tussen de gemeente en de wereld daaromheen. R7: 
“Internationale ontwikkelingen die spelen komen bij ons terug. En de andere kant op gezien 
proberen wij in Opsterland ook bij te dragen aan een betere wereld.”. Ook R8 benoemt dat 
de meeste activiteiten in de gemeente voortvloeien uit internationale regelgeving. Dit 
onderschrijft de documentanalyse. In het coalitieakkoord staat bijvoorbeeld een aparte kop 
over de Global Goals en hoe de gemeente Opsterland hieraan wil bijdragen.  

Het internationaal bewustzijn van het bestuur stimuleert de internationalisering van de 
gemeente, omdat dit bewustzijn bijdraagt aan de internationale strategie van Opsterland en 
de urgentie die zij daarbij voelen. Zij implementeren bijvoorbeeld expliciet internationale 
regelgeving (downloading), en bespreken deze binnen het College van B&W (organisatorische 
veranderingen). Opmerkelijk is dat deze internationale urgentie ook voor dubbele gevoelens 
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zorgt bij bestuurders. Internationaal heeft nogal eens een ‘decadent’ imago. Een bestuurder 
(R7): “Internationaal wordt gezien als iets extra’s, daar moet je de juiste woorden en toon 
voor vinden”. Hierbij speelt het dilemma dat de bestuurder internationaal actief wil zijn, maar 
ook genoeg prioriteit wil geven aan lokale beleidsopgaven. 

Bij ambtenaren lijkt het internationaal bewustzijn minder aanwezig dan bij de bestuurders. R8 
noemt het “geen natuurlijke houding om over de grens te kijken als een nieuw beleidsstuk 
wordt opgesteld”. R9: “Internationaal bewustzijn is niet iets waar iedereen in onze organisatie 
op zit. En dat hoeft ook niet iedereen te hebben. Het zijn vooral de mensen die dicht rondom 
het bestuur werken, die zullen dat bewustzijn hebben. Maar in de directe werkomgeving 
wordt het internationaal bewustzijn ook niet altijd van je gevraagd. Indirect zitten er 
internationale aspecten aan of wij bestrijdingsmiddelen gebruiken. Maar als je een uitkering 
verstrekt ben je gewoon gericht op de lokale uitvoering.” Internationale verdragen 
(bijvoorbeeld het Parijs Klimaatverdrag) worden dan ook niet altijd expliciet benoemd in 
beleidsdocumenten. Vaker verwijzen ambtenaren naar het nationale Klimaatakkoord dat als 
‘buffer’ fungeert tussen Parijs en de gemeente. Daarnaast lijken ambtenaren in de uitvoering 
met name te focussen op de lokale opgaven die direct voelbaar zijn, en in mindere mate met 
de internationale herkomst van dit beleid. Echter kan het zijn dat ambtenaren impliciet wel 
binnen deze internationale kaders werken, maar dit niet expliciet in documenten benoemen.  

Dat ambtenaren minder internationaal bewustzijn hebben, heeft een remmende invloed op 
de internationalisering. Ambtenaren die vooral gericht zijn op de lokale aspecten van 
klimaatbeleid, zijn bijvoorbeeld minder geneigd te zijn om over de grens te kijken naar 
klimaatoplossingen (crossloading). Naast het internationaal bewustzijn is ook de capaciteit 
van een kleinere gemeente als Opsterland remmend voor de internationalisering. 
Ambtenaren moeten veel ballen tegelijkertijd hooghouden, en er zijn geen aparte 
medewerkers met alleen internationaal in hun portefeuille. R9: “Iedereen is meestal al blij als 
het werk af is. Dan wordt zo’n internationale dimensie toch weer iets extra’s waar je je op 
moet richten.” Dit belemmert ambtenaren om internationale samenwerkingen aan te gaan 
(crossloading) of hun belangen kenbaar te maken in internationale arena’s (uploading). 

Interesse en motivatie 
De tweede factor is de interesse en motivatie van bestuurders en ambtenaren. Ook deze factor 
heeft een stimulerende invloed op de internationalisering van de gemeente Opsterland. 
Zowel de burgemeester als een wethouder hebben allebei een hoge interesse in het thema 
internationaal. Bij het bestuurlijk apparaat is de interesse en motivatie in internationaal 
doorslaggevend in of er een internationale strategie wordt aangejaagd of niet. Hiermee heeft 
het direct invloed op de internationalisering van de gemeente. “Als wij hadden gezegd ‘we 
vinden er niks aan of we weten niet of we het moeten doen’, dan was het opgehouden”, zegt 
een bestuurder (R1) over de actieve strategie rondom de Global Goals. Daarmee zorgt de 
motivatie van de bestuurder dat de SDG’s actief worden geïmplementeerd in de gemeente 
(downloading).  
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Bij de interesse en motivatie van een bestuurder of medewerker is de persoonlijke loopbaan 
een achterliggende stimulans. Een bestuurder uit de gemeente Opsterland woonde 
bijvoorbeeld lang in het buitenland. Dit zorgt voor een internationaal netwerk (crossloading) 
en een bredere oriëntatie op internationaal. Ook andere internationaal georiënteerd 
bestuurders en ambtenaren deden een buitenlandse studie, liepen stage of werkten in het 
buitenland, of zijn binnen hun huidige functie verbonden aan een Europees netwerk. Het 
wordt in interviews benoemd als een ‘vanzelfsprekendheid’ dat internationaal ertoe doet, en 
dat deze interesse wordt meegenomen in hun werk. 

Politiek en administratief leiderschap 
Tot slot lijkt ook het politiek en administratief leiderschap invloed te hebben op de 
internationalisering van de gemeente Opsterland. De burgemeester van Opsterland woonde 
lang in het buitenland en heeft een groot internationaal netwerk. Deze internationale 
oriëntatie brengt hen mee de organisatie in, zowel in concrete internationale contacten 
(crossloading), maar ook door urgentie en bewustwording te creëren. Ook het College van 
B&W bevat een aanjager van internationalisering. Een wethouder is betrokken bij een 
Europees netwerk, en verspreidt deze internationale oriëntatie verder in het bestuurlijk 
apparaat. Dit zijn indicatoren van aanjagers van internationalisering binnen de organisatie. 

Daarnaast bevat ook het ambtelijk apparaat een aanjager. Deze persoon heeft een 
persoonlijke interesse in internationaal, studeerde een internationale studie en werkte ooit in 
het buitenland. Internationaal denken zit bij diegene naar eigen zeggen “erin gebakken” (R8). 
De ambtenaar geeft webinars over de Global Goals en wat ambtenaren hiermee kunnen. 
Zodoende verspreidt deze medewerker binnen de organisatie kennis over downloading, 
waarna collega’s dit oppakken en een sneeuwbaleffect ontstaat. Voor medewerkers die 
minder op de hoogte zijn van internationale regelgeving kan een collega-aanjager een 
belangrijke bron van kennis zijn. Dit is met name belangrijk in een kleinere gemeente zoals 
Opsterland, waar ambtenaren zelf worden geacht op de hoogte te zijn van 
internationalisering. Uit interviews blijkt daarom dat de aanjagers (zowel bestuurders als 
ambtenaren) een belangrijke functie hebben om bewustzijn te creëren rond van het thema 
internationaal. 

Tabel 4: Schematische weergave resultaten Opsterland 

 

Downloading Uploading Crossloading Organisatorische aanpassingen
Internationaal bewustzijn X X X X
Interesse en motivatie X X X
Politiek en administratief leiderschap X X X
Grootte en capaciteit X X X X
Ligging
Imago X X X X
Samenstelling gemeenteraad
Cultuur en historie
Inwoners X
Vestigingsklimaat X X X
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Samenvattend vindt binnen de gemeente Opsterland met name downloading plaats van het 
Parijs Klimaatverdrag en de SDG’s. Deze Global Goals zijn opgenomen in het coalitieakkoord, 
wat betekent dat de gemeente tevens organisatorische veranderingen aan globalisering 
maakte. Respondenten geven aan dat een actief internationaal bestuur (burgemeester en 
wethouder) aanjagers zijn van deze internationalisering. Dit bestuur ziet een duidelijke 
wisselwerking tussen lokaal en internationaal beleid, en hebben daarmee een hoog 
internationaal bewustzijn. Ook geven respondenten aan dat de grootte van de gemeente 
Opsterland ervan weerhoudt te doen aan uploading. Opsterland is daarom aangesloten bij 
het P10-samenwerkingsverband om zich naar hogere overheden kenbaar te maken. Echter 
gebeurt dit met name nog naar rijksniveau, en in mindere mate in internationale arena’s.    

5.3. Gemeente Weert 
i. Wat is de internationalisering van de gemeente Weert? 

De gemeente Weert is een middelgrote gemeente (ongeveer 50.000 inwoners) gelegen in de 
provincie Limburg. Deze casus werd mede geselecteerd door de ligging: Weert is een 
grensgemeente grenzend aan België. Hierbij ligt de verwachting dat de gemeente 
grensoverschrijdend samenwerkt met België. Deze samenwerking zou wellicht een stimulans 
kunnen zijn voor verdere internationalisering van deze gemeente. 

De resultaten laten zien dat de Belgische grens invloed heeft op Weert binnen de thema’s 
economisch vestigingsklimaat en ruimtelijke ordening. Zo komen er bijvoorbeeld veel Belgen 
naar de markt, en werken er inwoners over de grens (en vice versa). Uit een 
koopstromenonderzoek blijkt dat 10% van de omzet in de binnenstad afkomstig is van 
Belgische bezoekers (R21; Weert, 2020a). Ook met landschappelijke ingrepen zoals de aanleg 
van zonneparken of windturbines en beheer van natuurgebied Kempen-Broek heeft de 
gemeente Weert contact met België. Het college heeft hiervoor bijvoorbeeld lunchafspraken 
met Belgische buurgemeenten. R19: “Als wij iets gaan doen op het gebied van energie, dan 
doe je een ingreep in de ruimte. (…) Dat moet je met elkaar afstemmen, en dat is dan niet 
internationaal op mondiale schaal, maar meer echt direct met onze omgeving.”.  

Echter lijkt de grensligging van de gemeente weinig invloed te hebben op de verdere 
internationalisering van Weert. Op de bovengenoemde grensoverschrijdende thema’s na 
heeft Weert weinig contact met België. Er bestaat er geen ambtelijk netwerk voor 
kennisuitwisseling (crossloading). Een ambtenaar verantwoordelijk voor de energietransitie 
(R22) geeft aan wel eens contact te hebben gehad met Bree (net over de grens), maar dat dit 
tot niks heeft geleid. R20: “We kunnen nog veel meer contact hebben met onze Belgische 
buurgemeenten. (…) Er zit toch wel een afstand hoor, die grens is echt een afstand. Wat zonde 
is eigenlijk.” R1: “Misschien komt het ook wel doordat er maar weinig grote belangrijke steden 
liggen achter de grens in Weert, het is een vrij leeg achterland richting België. Als er nou een 
grote stad op steenworp afstand zou liggen, dan zou het veel meer voor de hand liggen dat je 
daar heel intensief mee zou optrekken. Maar dat is niet zo. (…) Het is dus beperkt.” 
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Ook met andere landen heeft de gemeente Weert geen internationale netwerken of 
stedenbanden (crossloading). De gemeente had van 2009 tot 2013 een stedenband met 
Yangzhou, China. Uit interviews blijkt dat de ervaringen hiermee overwegend negatief waren. 
R18: “Daar zijn we allemaal niet zo enthousiast over, politiek gezien, vooral economisch was 
dat.” R17: “Daar zijn we mee gestopt, want daar komt eigenlijk heel weinig uit.” R18: “Er was 
in Weert en in de raad weinig politiek draagvlak voor.” R16: “Dat was eigenlijk een flop 
geworden. Kostte veel geld, op en neer vliegen voor relaties en bijeenkomsten. Maar het heeft 
niks opgeleverd, dus dat heeft ook wel een beetje de stemming bepaald”. Het zou daarom 
kunnen dat de negatieve ervaringen van de voormalige stedenband met Yangzhou de huidige 
gemeenteraad ervan weerhoudt internationale samenwerkingen aan te gaan. De focus ligt 
daarom meer op lokale netwerken. R18: “De raad zou stimuleren om eerst kennis binnen 
Nederland op te doen, zoals in Noordoost Groningen waar ze op het gebied van energie ook 
allemaal goede dingen doen.” 

Ten tweede komt de samenstelling van de gemeenteraad ter sprake als invloedrijk op in 
hoeverre de gemeente Weert internationale netwerken opzoekt. Twee ambtenaren geven 
aan dat de raad vooral lokaal en regionaal georiënteerd is. “Weert Lokaal is toevallig ook nog 
een keer de grootste politieke partij. Je merkt toch zeker dat een gemeenteraad als Weert 
vaak nog op het detailniveau zit; wat betekent dit nu in Weert en voor de eigen inwoners.” 
(R21). Een strategisch adviseur (R16) zag kans in meer samenwerking tussen Nederlandse en 
Belgische bedrijven, waar de grens nu nog bepalend is. “We probeerden dat ook met de 
strategische visie van Weert 2020 te doorbreken. Maar we leven met een zeer behoudende 
raad die dat niet zag zitten.” 

Ten derde wordt het imago van het thema internationaal genoemd als reden voor de geringe 
mate van crossloading. Respondenten beschrijven de cultuur van Weert als “een soort eiland 
in het moeras, historisch erg op onszelf gericht” (R16), “ons-kent-ons” (R17), “doe maar 
normaal en niet te gek” (R22) en met “lokale tradities en gebondenheid” (R18). Internationaal 
lijkt te worden gezien als iets extra’s dat alleen grotere gemeenten met meer capaciteit 
kunnen nastreven. Een wethouder (R18) krijgt na een buitenlands tripje te maken met 
kritische vragen van burgers: “Zijn het geen snoepreisjes? Wat levert het op? Wat is de 
toegevoegde waarde ervan? De maatschappij is ook niet meer zo fijn he, bestuurders worden 
sowieso wat je ook doet bescheten. Dan kun je je beter bezighouden met lokale issues. (…) Ik 
denk dan mensen denken ‘Dat je maar eens in Weert blijft, dat je hier maar eens aan de 
problemen werkt’. Dat is gewoon de politieke situatie.” Ook een ambtenaar ziet internationale 
samenwerkingen als een extra toevoeging. R19: “Voor een gemeente is het luxe als je dat kunt 
permitteren (…). Er is geen maatschappelijk vraagstuk waardoor je de rust, tijd en afstand kunt 
gunnen om eens een verkennende beweging te maken naar de buurlanden of landen buiten 
de Europese Unie.”  

Ten vierde lijkt daarom de grootte en capaciteit van de gemeente een reden waarom Weert 
weinig internationale samenwerkingen aangaat. R21: “Als je dat gaat doen, dan moet je daar 
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toch wel tijd in gaan investeren”. R18: “Kennisuitwisseling kunnen op het gebied van de 
energietransitie zeer nuttig zijn. Maar dat is dan toch aan de grote trekkers en steden 
voorbehouden, denk ik.” R20: “We hebben het dan te druk met de waan van de dag. Maar we 
zouden onze kennis heel graag willen delen. Dat zou een taak van de provincie Limburg of de 
VNG moeten zijn, en dat doen ze ook wel. Maar je merkt wel dat het vaak dezelfde gemeenten 
zijn. Het zijn de gemeentes die vooruitstrevend zijn, of ze hebben juist de capaciteit om dat te 
doen.” 

Het kenbaar maken van de belangen van Weert (uploading) lijkt met name te gebeuren in 
regionaal en landelijk verband, en in mindere mate in internationaal verband. Ook gebruikt 
de gemeente haar triple helix samenwerking ‘Keyport 2020’ om zichzelf internationaal 
kenbaar te maken, met name voor de acquisitie van internationale bedrijven (Keyport, 2020). 
Ook worden soms EU-subsidies opgehaald, waarvoor de gemeente zich moet profileren (R19).  

De afgelopen jaren vond een koerswijziging plaats in de internationale profilering van de 
gemeente. In 2014 werd Weert in het Canadese Charlottetown uitgeroepen tot ‘Groenste 
regio van de wereld’, eerder werd de gemeente al bekroond met de titel ‘Groenste stad van 
Europa’ (2013) en ‘Groenste stad van Nederland’ (2012). De uitreiking van deze prijs was een 
bewuste PR-strategie om Weert positief op de kaart te zetten, aangezwengeld door het vorige 
college en burgemeester, zegt een strategisch adviseur. “Groen heeft nu vooral een 
toegevoegde waarde voor de inwoners van haar stad. Dat is een heel andere insteek 
geworden dan met het groen profileren om anderen binnen te halen. Dan zie je dat er best 
wel een grote keuzeverandering gemaakt is.” (R16).  

Op de vraag in hoeverre de gemeente anno 2021 deze internationale prijs nog aanhaalt lijken 
de respondenten verdeeld. R20: “Dit is inmiddels een aantal jaren geleden, maar we halen het 
nog steeds aan in onze profilering van de stad als je het hebt over recreatie en toerisme. Je 
staat wel op de kaart, in ieder geval nationaal en ook in België.” Een andere respondent vindt 
juist dat de internationale profilering als groene gemeente sterker mag. R21: “Daar hadden 
we veel meer mee kunnen doen. Je ziet dat het een steeds belangrijkere 
vestigingsvoorwaarde wordt voor bedrijven, dus daar zullen we ook als gemeente meer op 
moeten gaan inspelen naar de toekomst.” Het internationaal onder de aandacht brengen van 
Weert gebeurt nu met name op economisch gebied. De gemeente zet zich in om 
internationale bedrijven naar zich toe te trekken. Deze strategie staat verankerd in de 
Structuurvisie (Weert, 2013). 

De komst van internationale bedrijven zou kunnen betekenen dat (arbeids)migranten zich 
vestigen in de gemeente. Vooralsnog maakt de gemeente geen organisatorische 
veranderingen aan globalisering wat betreft een Engelstalige website of een aparte 
internationale afdeling of ambtenaar. De geringe hoeveelheid internationale inwoners zorgt 
ervoor dat hier nog geen urgentie voor is (R17). In het strategisch meerjarenplan van Weert 
wordt één keer verwezen naar ‘samenwerken tot over provincie- en landsgrenzen heen’ 
(Weert, 2021). In de Gemeenteraad komt internationalisering soms naar voren in “discussies 
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over de zusterband met China, en algemene trends en ontwikkelingen die ook internationaal 
spelen, maar niet in de zin wat het voor Weert betekent.” (R21) Het thema internationaal is 
tevens niet opgenomen in de begroting. Het lijkt er daarom op dat het thema internationaal 
niet sterk is ingebed in de organisatie, en een internationale samenwerking meer incidenteel 
is dan wordt verankerd in een visie. Het is de functie van individuele ambtenaren om alle 
trends, ook in internationale zaken, naar binnen te halen en te bepalen wat dit vervolgens 
lokaal en regionaal betekent, zegt R20. Diegene houdt zichzelf op de hoogte door vakliteratuur 
te lezen, seminars te volgen en met collega’s te sparren en kennis uit te wisselen. 

Opnieuw worden de capaciteit en grootte van de gemeente genoemd als reden waarom de 
gemeente weinig organisationele aanpassingen neemt. R18: “Wij zijn een kleine gemeente, 
veel te druk met zichzelf, omdat we te weinig FTE hebben en te weinig capaciteit hebben. Je 
mag al blij zijn dat je één of twee duurzaamheidscoördinatoren hebt, laat staan dat je er dan 
een internationalisering ambtenaar hebt” R19: “De maatschappelijke opgaven waar wij nu op 
lokale schaal mee te maken hebben zijn zo groot, deze vragen alle inzet van het lokale bestuur. 
Dat brengt veel financiële druk.” 

De uitvoering van het klimaat- en energiebeleid van de gemeente Weert vloeit voort uit het 
Parijs Klimaatverdrag. Belangrijke beleidsdocumenten verwijzen vijf keer naar internationale 
regelgeving. Een ambtenaar Klimaat en Energie geeft aan dat er een sterke koppeling is tussen 
het lokale beleid en Parijs (downloading). Echter zijn (strategische) beleidsdocumenten veelal 
geschreven met een invalshoek op lokaal en regionaal. Respondenten geven aan dat de 
internationale herkomst van beleid niet altijd relevant is. R1: “Ieder heeft het over zijn eigen 
windmolen, zijn eigen zonnepark, zijn eigen gasloos bouwen. Je ziet daar eigenlijk heel weinig 
internationaal”. Een wethouder (R3) zegt bewust te kiezen voor een vertaling naar een lokale 
aanpak: “Wij zijn keihard bezig met duurzame energieopwekking, isoleren, 
mobiliteitsreductie. En of dat nou in Parijs is afgesproken of daarvoor in Tokyo, dat wordt door 
niemand gevoeld. Wat wél wordt gevoeld is dat raadsleden vragen ‘u schrijft 49% (CO2-
reductie, red.), maar dat is helemaal niet verplicht’”. Een ambtenaar (R22) bevestigt dit: “We 
proberen het wel lokaal te houden. Dus die energietransitie proberen we niet te verkopen van 
‘We hebben het Parijsakkoord en dit is het steentje dat Weert moet bijdragen’, maar meer 
van ‘Er liggen kansen voor Weert en we willen het eerlijker maken’ (…). Naar college, raad, 
burgers en bedrijven.” 

Andere internationale beleidsinput die de gemeente Weert kan downloaden zijn de SDG’s. 
Deze komen niet naar voren in de documentanalyse en staan bijvoorbeeld niet in het 
coalitieakkoord. Een ambtenaar Klimaat en Energie (R22) zegt dat de gemeente weinig 
aandacht besteedt aan de Global Goals. Hij ziet er zelf de meerwaarde niet van in, en wordt 
ook niet daartoe gestuurd door een bestuurder. Dit lijkt echter wel het doel voor de lange 
termijn. Een beleidsadviseur zegt dat de SDG’s in de toekomst worden opgenomen in de 
omgevingsvisie. “Een belangrijke reden is dat je daarmee aansluit op het provinciale en 
rijksbeleid, want ook daar wordt dit steeds meer gehanteerd. (…) En anderzijds het besef dat 
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klimaatadaptatie gewoon noodzakelijk is en dat we veel breder moeten kijken dan naar puur 
de klassieke economische pijlers, maar dus vanuit het maatschappelijke bewustzijn dat we dat 
breder moeten gaan ontwikkelen.”  

ii. Beïnvloeden de factoren ‘internationaal bewustzijn’, ‘interesse en motivatie’ en 
‘politiek en administratief leiderschap’ deze internationalisering en welk verband 
bestaat hiertussen? 

Internationaal bewustzijn 
Het internationaal bewustzijn van de gemeente Weert is niet eenduidig. Er lijkt verschil te 
zitten in de resultaten uit interviews en documentanalyse.  

In interviews geven lokale bestuurders en ambtenaren aan niet actief bezig te zijn met 
internationalisering. R18: “Het is nooit een thema. (…) Volgens mij denkt echt niemand er 
actief over na. (…) Globalisering is natuurlijk doorgedrongen tot overal, maar dat stopt ook 
ergens bij een kleinere gemeente.” R19: “Internationaal ligt niet op het puntje van je tong.”. 
R21: “Het is misschien ook een stukje onbekendheid. Misschien liggen er wel ergens kansen, 
of dat een gemeente matcht met je economische structuur, maar ik zou het zo niet weten, 
dus het is ook kennis denk ik. (…) Onbekend maakt onbemind hoor, dat zal hierbij zeker 
spelen.” De laatste respondent geeft hiermee aan dat het lage internationaal bewustzijn een 
reden is waarom de gemeente bijvoorbeeld niet doet aan crossloading.  

Echter lijkt het thema klimaatverandering wel in internationale context te worden geplaatst, 
een indicator voor internationaal bewustzijn. R22: “Energie is niet iets lokaal, dat is juist iets 
wereldwijd, en klimaat ook.” R20: “Je kunt nog zo’n hoge klimaatambitie hebben, maar daarbij 
ben je afhankelijk van ontwikkelingen die er plaatsvinden in de wereld. (…) Dus je kunt hier 
wel zonnepanelen, zonneparken en windturbines neerzetten wat we doen als gemeente 
Weert, maar als je dan kijkt naar wat er wordt uitgestoten in Azië of waar Afrika mee bezig is, 
die zitten nog in de jaren ’60 waar wij toen inzaten. Dus dat is een heel ingewikkeld probleem”  

Ook uit de documentanalyse blijkt dat het lokale klimaatbeleid meermaals wordt gelinkt aan 
klimaatverandering als internationale ontwikkeling (17 keer). ‘Weert sluit haar ogen niet voor 
mogelijke klimaatveranderingen in de wereld’, staat bijvoorbeeld in de Structuurvisie van 
Weert (Weert, 2013, p. 13), en in een beleidsnotitie over zonneweides wordt verwezen naar 
het Parijsakkoord (Weert, 2020b, p. 8). Het bewustzijn van klimaatverandering als 
internationaal thema lijkt daarmee met name invloed te hebben op downloading, en niet op 
de andere drie dimensies van internationalisering. Het bewustzijn van internationale 
klimaatverdragen leidt tot een vertaling naar regelgeving op lokaal niveau.  

Interesse en motivatie 
De Interesse en motivatie blijkt uit in hoeverre het politieke en ambtelijke apparaat 
geïnteresseerd is in internationale ontwikkelingen die spelen buiten de gemeente, 
gemotiveerd is om deel te nemen aan internationale programma’s en netwerken, en kennis 
en expertise heeft van internationale componenten van een beleidsdossier. Gekeken naar 
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deze indicatoren lijkt de interesse en motivatie van de gemeente Weert overwegend laag. In 
de interviews geven meerdere respondenten aan geen directe noodzaak van 
internationalisering te zien. R18: “Men ziet denk ik ook de voordelen niet echt van 
internationalisering, dat is meer voor de grotere steden met universiteiten.”. R18: “De 
behoefte is er ook gewoon misschien niet. Wij hebben hier al problemen zat, weet je wel? 
Waarom zou je een culturele uitwisselingsband moeten hebben als je niet eens goed voor de 
culturele instellingen in je eigen stad zorgt?” R21: “Er wordt geen directe noodzaak voor 
gevoeld.”. R20: “De vraag is ook: wat schiet je er mee op? Het is al heel lastig informatie delen 
in je eigen provincie, of informatie te delen tussen provincie Limburg en provincie Brabant. 
Dus de stap zetten met informatie delen met, ik noem maar wat, Oekraïne, Pakistan of 
Amerika, wie schiet daar wat mee op?”. R22 ziet geen meerwaarde in het implementeren van 
de SDG’s, tevens staan deze niet in het coalitieakkoord. 

Respondenten noemen meerdere redenen voor de lage motivatie voor internationalisering. 
R21 noemt fiscale belemmeringen, administratief gedoe en cultuurverschillen een reden om 
niet nauwer te willen samenwerken met België, maar benoemt daarbij dat dit door een gebrek 
aan kennis zou kunnen komen. “Als je nou weet van daar en daar liggen gigantische kansen, 
dan ga je er wel op focussen.” R16 noemt de emoties eromheen als reden: vragen als ‘zouden 
we dat wel doen’, ‘we hebben het in het verleden al een keer gedaan en dat ging mis’, en een 
bescheidenheid ‘wij zijn toch te klein’.  

Een andere onderliggende factor is de grootte en capaciteit van de gemeente, stellen 
meerdere respondenten. Internationaal lijkt te worden gezien als een extra taak die boven op 
de normale werkzaamheden komt. R22: “Er komen af en toe wel eens Europese projecten 
waarbij je kunt aanhaken, maar dan moet er aan de voorkant veel werk worden ingezet. (…) 
Als je ziet wat het kost en wat het oplevert, gaat het sneller en beter als je het lokaal oppakt.” 
R20: “We zijn gewoon een kleine gemeente. We staan financieel onder druk, krijgen extra 
taken en hebben minder geld. Dat geldt voor iedere gemeente. Maar met name de kleine 
gemeentes hebben het lastig. Dus dit (internationale netwerken aangaan, red.) zijn de taken 
waar je niet echt mee bezig bent”. R19: “Wij moeten nu bijvoorbeeld bezuinigen. Waar gaan 
we dat dan zoeken? Als je moet kiezen tussen of een internationale beweging maken, of een 
muziekcentrum sluiten, dan is de keuze gauw gemaakt”. Daarmee lijkt internationaal wordt 
gezien als iets dat erbij komt. R21: “Je merkt aan jezelf en aan collega’s dat we meer dan 
voldoende werk hebben, en ja als je dit erbij zou doen, dan zou je daar wel capaciteit voor 
moeten vrijmaken. (…) Een grote gemeente heeft gewoon meerdere mensen op een bepaald 
vakgebied zitten, en daar kun je ook beter dit soort zaken toebedelen denk ik.” 

Bij de aanleg van zonneweides en windmolenparken wordt bewust een lokale strategie 
nagestreefd. De gemeente probeert buitenlandse investeerders (die met behulp van 
overheidsgeld investeren en de winst meenemen naar het buitenland) zoveel mogelijk buiten 
de deur te houden. Hierbij speelt de motivatie om de opbrengst van lokaal opgewekte energie 
zoveel mogelijk laten terugvloeien binnen de gemeentegrenzen.  
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De interesse en motivatie lijkt ook in de gemeente Weert invloed te hebben op de 
internationalisering. De gemeente is niet gemotiveerd om deel te nemen aan internationale 
netwerken, met name omwille van de beperkte capaciteit. Dit weerhoudt hen ervan 
internationale arena’s op te zoeken en zichzelf daarin te profileren (uploading) of kennis uit 
te wisselen met landen over de grens (crossloading). De SDG’s zijn nog niet opgenomen in een 
coalitieakkoord of strategische visie (organisatorische veranderingen), waardoor ambtenaren 
wellicht hiervan het nut niet inzien en deze niet lokaal implementeren (downloading). De lage 
interesse en motivatie is daarmee een remmende factor voor internationalisering. 

Politiek en administratief leiderschap 
In de interviews komt naar voren dat het voor de internationalisering van een gemeente nodig 
is om binnen meerdere lagen van de gemeente een aanjager van internationalisering te 
hebben: bij de burgemeester, bij het College van B&W en binnen de ambtenaarstak. Een 
succesvolle internationalisering is daarmee sterk afhankelijk van mensen.  

De huidige burgemeester lijkt niet actief in te zetten in internationalisering, met name als 
respondenten deze vergelijken met de vorige burgemeester die aanjager was van de China-
uitwisseling.  “Toen ontstond er een soort vereenzelviging met de burgemeester die er heel 
erg voorstander was, en een wethouder Economische Zaken. Die zijn allebei weg, en dan zie 
je dat iemand anders dat weer helemaal moet verinnerlijken. Maar die hebben natuurlijk al 
die contacten en ervaringen niet, dus dan begint zo’n iemand weer helemaal opnieuw. Dan is 
het natuurlijk weer heel omslachtig, dus ik denk dat het daardoor weer op een laag pitje komt 
te staan. (…) Het komt nooit ter bespreking in de raad en is ook niet in de begroting 
opgenomen.” (R19) 

Een wethouder probeert binnen de gemeente het thema internationaal op de kaart te zetten 
door het thema te benoemen en op ad-hoc uitwisselingen te gaan. Deze wethouder zit in een 
VNG-Commissie gericht op Europa/internationaal, en heeft een persoonlijke interesse in het 
thema doordat zijn studie en vorige werkervaringen internationaal gericht waren. Deze 
wethouder ging ooit op uitwisseling naar Moldavië, daar kwam volgens de respondent geen 
vraag meer van terug vanuit de Raad of het College. “Het hangt eigenlijk een beetje aan mij, 
omdat ik in die commissie zit. Maar de rest van het college of gemeente is daar totaal niet 
mee bezig”, zegt de wethouder (R18). Internationalisering lijkt dan ook niet te worden 
opgepakt door de gemeenteraad, de rest van het college of ambtenaren. Ook een andere 
wethouder (R20) zegt dat het thema internationaal weinig aan bod komt in het College van 
B&W. Een ambtenaar (R22) vindt de wethouder die een aanjagersfunctie probeert te hebben 
juist “lokaal en resultaatgericht”. 

R16 heeft een functie als internationaal adviseur en legt uit dat een succesvolle internationale 
strategie leunt op zowel bestuurders als ambtenaren. “Er zijn bevlogen ambtenaren die wel 
degelijk dingen kunnen bereiken. Maar het hangt ook af van het mandaat dat een ambtenaar 
in zijn eentje heeft. (…) Er moet net een goede mix en match zijn waardoor iets van de grond 
komt. Een bevlogen wethouder en twee bevlogen ambtenaren, dan ontstaat er een heel 
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systeem.” Ook R18 zegt dat het afhangt van een ingebedde structuur van bestuur en 
ambtenaar. “Een wethouder kan iets willen, maar je hebt een paar gedragen ambtenaren, een 
gemeentesecretaris en een hele structuur nodig die dan zegt ‘Het is normaal dat je daarin 
participeert.’ Maar hier is het niet gedragen. Er is geen ambtenaar, geen structuur.” R22: 
“Uiteindelijk worden wij gestuurd door het college en de raad. Als die geen aandacht hebben 
voor internationale samenwerking dan gaan wij daar ook geen prioriteit aan geven (…) Het is 
niet zozeer onwil, het is meer gewoon dat het niet leeft en de meerwaarde niet duidelijk is, 
zeg maar. Dan wordt het gezien als tijdrovend en worden de prioriteiten ergens anders 
gelegd.” 

Tabel 5: Schematische weergave resultaten Weert 

 

Samenvattend zien we in de gemeente Weert weinig indicatoren van internationalisering. De 
gemeente heeft enige contacten met België, maar dit mondt niet uit in een internationale 
strategie die bijvoorbeeld wordt opgenomen in een collegeakkoord. Een wethouder zit in een 
internationale VNG-commissie en heeft daarmee enige internationale contacten, maar ook 
dit resulteert niet in verdere opname van internationalisering door de raad, het college, en 
ambtenaren. Respondenten geven aan dat meerdere factoren van belang zijn bij de beperkte 
mate van internationalisering: de grootte en capaciteit van de gemeente waardoor de focus 
noodgedwongen ligt op lokale opgaven, het imago van internationaal (met de daarbij 
negatieve associaties van het Hangzhou-stedenverband), de samenstelling van de 
gemeenteraad, het feit dat er geen strategie is verankerd, en onwetendheid over de noodzaak 
van internationale samenwerkingen. Omdat het internationaal bewustzijn niet eenduidig is bij 
uploading, crossloading en organisationele aanpassingen heb ik deze vakjes bewust 
leeggelaten.  

Downloading Uploading Crossloading Organisatorische aanpassingen
Internationaal bewustzijn X
Interesse en motivatie X X X X
Politiek en administratief leiderschap X X X X
Grootte en capaciteit X X X X
Ligging X
Imago X X X
Samenstelling gemeenteraad X X X X
Cultuur en historie X X
Inwoners X
Vestigingsklimaat X X X
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5.4. Gemeenten vergelijkend 
Zijn de belangrijkste factoren van Europeanisering van gemeenten ook van toepassing op de 
internationalisering van gemeenten? 
De factoren internationaal bewustzijn, interesse en motivatie en politiek en administratief 
leiderschap zijn van grote invloed op de Europeanisering van gemeenten (Verhelst, 2019). In 
dit onderzoek kijk ik of deze drie factoren tevens van invloed zijn bij de internationalisering 
van gemeenten in Nederland. De onderzoeksvraag van dit onderzoek luidt daarom: ‘Zijn de 
belangrijkste factoren van Europeanisering van gemeenten ook van toepassing op de 
internationalisering van gemeenten?’ De resultaten laten zien dat de drie factoren van invloed 
zijn op de internationalisering van Nederlandse gemeenten. Dit wordt samengevat in Tabel 6. 

 

Internationaal bewustzijn 
Het internationaal bewustzijn lijkt bij de gemeenten Den Haag en Opsterland invloed te 
hebben op alle de vier dimensies van internationalisering. Wanneer de gemeente 
internationaal bewustzijn heeft downloaden zij internationale (klimaat)regelgeving zoals het 
Parijs Klimaatverdrag en de SDG’s. Ook stimuleert dit crossloading wanneer een gemeente 
zich bewust is van de mondiale aspecten van klimaatverandering en hoe gemeenten 
wereldwijd hierover kennis kunnen uitwisselen. Als een gemeente zich sterk bewust is van 
internationaal en daarbij kansen ziet, kan dit ervoor zorgen dat de gemeente haar belangen 
proactief laat zien aan internationale actoren (uploading). Internationaal bewustzijn lijkt er 
ook voor te zorgen dat het thema als urgent wordt gezien, en daarom wordt besproken in de 
gemeenteraad of het College van B&W of verschijnt in een coalitieakkoord of strategisch 
beleidsplan (organisatorische veranderingen). In de gemeente Weert is het internationaal 
bewustzijn niet eenduidig. In interviews geven respondenten aan weinig met het thema bezig 

Internationaal bewustzijn Interesse en motivatie Politiek en administratief leiderschap

Gemeente Den Haag
Downloading X X X
Uploading X X X
Crossloading X X X
Organisatorische aanpassingen X X X

Gemeente Opsterland
Downloading X X X
Uploading X 
Crossloading X X X
Organisatorische aanpassingen X X X

Gemeente Weert
Downloading X X X
Uploading X X
Crossloading X X
Organisatorische aanpassingen X X

Tabel 6: Invloed factoren ‘internationaal bewustzijn’, ‘interesse en motivatie’ en ‘politiek en administratief leiderschap’ op 
internationalisering van gemeenten 
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te zijn, maar in beleidsplannen wordt verwezen mondiale klimaatverandering. Daarom is het 
in Weert onduidelijk hoe het internationaal bewustzijn invloed heeft op internationalisering. 
Alleen bij de dimensie downloading valt te concluderen dat de gemeente bewust is van het 
Parijs Klimaatverdrag en dit lokaal implementeert. 

Interesse en motivatie 
Ook de interesse en motivatie van een gemeente heeft invloed op haar internationalisering. 
Dit zien we goed terug bij de VN Sustainable Development Goals. Deze doelen zijn meer 
vrijblijvend, waardoor de interesse en motivatie van een bestuurder van groot belang is zij 
deze al dan niet implementeren. In Den Haag en Opsterland is het bestuur gemotiveerd om 
de SDG’s te implementeren, zij profileren zich beiden als Global Goal gemeente. Interesse en 
motivatie zien we terug doordat medewerkers over een internationaal netwerk beschikken 
en deze inzetten in de gemeente, een voormalige baan of studie in het buitenland deden, en 
zichzelf op de hoogte houden van internationale ontwikkelingen. In Weert is de gemeenteraad 
en het college minder gemotiveerd in het thema internationaal. Een lage interesse kenmerkt 
zich doordat respondenten internationaal beschrijven als iets extra’s, geld- en tijdrovends, en 
waarvan het nut onduidelijk is. Weert heeft daarom geen beleid omtrent de SDG’s 
(downloading). De interesse en motivatie van een gemeente heeft tevens invloed op 
crossloading en uploading: als hier geen motivatie voor is, gebeurt het ook niet.  

Politiek en administratief leiderschap 
Tot slot heeft ook het politiek en administratief leiderschap invloed op de internationalisering. 
In de gemeente Weert lijkt het ontbreken hiervan een reden te zijn voor de beperkte 
aanpassing aan globalisering. Er bestaat één wethouder die internationale connecties heeft 
en het thema internationaal meer op de kaart zou willen zetten, maar desondanks wordt het 
niet gedragen door de raad en het college. Respondenten geven aan dat er een wisselwerking 
nodig is van raad, college én ambtenaren om internationalisering in te bedden in de 
organisatie (en bijvoorbeeld organisatorische veranderingen door te voeren). In Opsterland 
daarentegen heeft het bestuur (burgemeester en wethouder) een duidelijke aanjagersfunctie. 
Zij verankerden de Global Goals in strategische beleidsdocumenten (downloading, 
organisatorische veranderingen), waardoor ambtenaren hiermee aan de slag gaan. Uploading 
wordt in mindere mate gedaan. Daardoor is het onduidelijk hoe het politiek en administratief 
leiderschap hierop invloed heeft. In Den Haag kunnen aanjagers (zowel bestuurlijk als 
ambtelijk) de internationale strategie een boost geven of wat afremmen, maar hier is het 
thema internationalisering in de loop van de jaren al sterk geïnstitutionaliseerd. Het politiek 
en administratief leiderschap heeft daarmee enigszins invloed bij een grote gemeente. Echter 
lijkt het in een kleinere gemeente als Opsterland een grotere rol te spelen.  

Andere factoren 
De opzet van deze explorerende gevalsstudie biedt ruimte voor andere factoren om naar 
voren te komen als invloedrijk bij internationalisering. Resultaten bevestigen dat ook andere 
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factoren een rol spelen bij de internationalisering. Daarbij zien we enkele verschillen tussen 
de casusgemeenten. Dit staat samengevat in Tabel 7.  

 

Zo is de grootte en capaciteit van invloed op de internationalisering van gemeenten. Den Haag 
is de grootste casusgemeente en heeft de meeste capaciteit om zich aan te passen aan de 
gevolgen van globalisering. Uit interviews blijkt dat Den Haag een portefeuille van 17 FTE op 
het thema Internationaal heeft. De gemeente kan zich daarom aansluiten bij internationale 
kennisnetwerken als het 100 Resilient Cities Network, of zich profileren in internationale 
arena’s. Respondenten uit Opsterland en Weert daarentegen geven aan dat de factor ‘grootte 
en capaciteit’ een afremmende factor op internationalisering is. Door een beperkte capaciteit 
(mankracht, geld) ligt de focus veelal op lokale beleidsopgaven die toch al uitdagend zijn. Met 
name de dimensies uploading, crossloading en organisatorische veranderingen worden gezien 
als extra taken die tijd en inspanning vereisen.  

De ligging van de gemeente is van beperkte invloed bij de grensgemeente Weert. Weert heeft 
daardoor enige contacten met Belgische gemeenten, met name binnen grensoverschrijdende 
onderwerpen zoals mobiliteit of beheer van grensoverschrijdend natuurgebied Kempen-
Broek. Echter zorgt deze samenwerking met België niet voor verdere internationalisering van 
de gemeente Weert. 

Het imago van het thema internationaal blijkt van invloed bij de gemeenten Opsterland en 
Weert. Internationaal wordt gezien als iets extra’s en kostbaars waarvoor bestuurders zich 
moeten verantwoorden. Zij moeten bijvoorbeeld duidelijk laten zien wat deelname aan een 
internationaal netwerk kost en wat het oplevert. Enkele bestuurders geven aan hiermee te 
worstelen, omdat crossloading ook ongrijpbare gevolgen heeft (‘inspiratie’), of omdat 
uploading pas op de lange termijn resultaten oplevert. In Weert wordt een voormalige 

Grootte en capaciteit Ligging Imago Gemeenteraad Cultuur en historie Inwoners Vestigingsklimaat

Gemeente Den Haag
Downloading X X X
Uploading X X X X
Crossloading X X X X
Organisatorische aanpassingen X X X X X

Gemeente Opsterland
Downloading X X
Uploading X X X
Crossloading X X X
Organisatorische aanpassingen X X X X

Gemeente Weert
Downloading X X
Uploading X X X X X
Crossloading X X X X X X
Organisatorische aanpassingen X X X X X

Tabel 7: Overige factoren van invloed op de internationalisering van gemeenten 
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stedenband met Yangzhou (China) gezien als onsuccesvol, omdat dit veel geld en capaciteit 
kostte en de opbrengsten ervan onduidelijk zijn. Deze negatieve ervaring kan ertoe leiden dat 
de huidige gemeenteraad ongemotiveerd is om opnieuw een stedenband aan te gaan of 
internationale netwerken op te zoeken. Bij het imago van internationaal kwam ook het imago 
van de EU soms ter sprake: als een gemeente EU-financiering binnensleept heeft dit juist een 
positief effect op het imago van buitenlandse samenwerking.  

De samenstelling van de gemeenteraad komt in de gemeenten Den Haag en Weert ter sprake. 
Respondenten geven aan dat een gemeenteraad met een grote lokale partij veelal meer inzet 
op een lokale/regionale strategie, en resultaten wil boeken voor de lokale inwoner. Een lokaal 
georiënteerde gemeenteraad kan daarmee invloed hebben of en hoe een gemeente de Global 
Goals implementeert (downloading), of een gemeente zich kenbaar wil maken naar 
internationale actoren (uploading), of internationale ontwikkelingen worden besproken in de 
gemeenteraad en worden vastgelegd een coalitieakkoord (organisatorisch aanpassing), of dat 
een gemeente over de grens kijkt voor oplossingen van lokale problemen (crossloading). Een 
lokale partij zal bij alle vier de dimensies van internationalisering meer behouden zijn. 

De cultuur en historie van de gemeente komt naar voren in de interviews in Den Haag en 
Weert. Den Haag profileert zich al 180 jaar als ‘Internationale stad van Vrede en Recht’. 
Respondenten zien deze historie als de bouwsteen voor alle verdere internationalisering. De 
internationale (overheids)instellingen zorgen immers voor internationale inwoners en 
bezoekers waar de gemeente zich op aan moet passen. Daardoor is de internationalisering in 
Den Haag in de loop van de jaren goed geïnstitutionaliseerd. In Weert daarentegen spreken 
respondenten over een ons-kent-ons-cultuur en bescheidenheid. Dit weerhoudt de gemeente 
er wellicht van zich internationaal kenbaar te maken, of aan te sluiten in internationale 
netwerken. 

De hoeveelheid internationale inwoners heeft met name invloed op de organisatorische 
veranderingen van een gemeente. Zo heeft Den Haag (55.7% inwoners met een migratie-
achtergrond) een Engelstalige website en een International Centre voor expats en 
internationale gasten. Bij de gemeenten Weert (22.2% migratie-achtergrond) en Opsterland 
(6.4% migratie-achtergrond) geven respondenten aan geen Engelstalige website te hebben, 
omdat zij dit niet nodig achten voor de veelal autochtone inwoners. Respondenten geven aan 
dat internationale inwoners het thema internationaal in algemene zin op de kaart kunnen 
zetten bij een gemeente. Echter is het onduidelijk of en hoe de inwoners van een gemeente 
invloed hebben op de andere drie dimensies van internationalisering.  

Tot slot kan het vestigingsklimaat van internationale bedrijven in een gemeente de 
internationalisering stimuleren. De gemeente heeft veelal een faciliterende rol bij 
internationale samenwerkingen tussen bedrijven en/of onderwijsinstellingen. De gemeenten 
Den Haag en Weert doen allebei aan een triple helix samenwerking met bedrijven en 
onderwijsinstellingen. Zij gebruiken dit netwerk om aan uploading en crossloading te doen. In 
Den Haag zorgen de vele internationale bedrijven, instellingen en universiteiten voor 
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internationale medewerkers en inwoners. Zij brengen netwerken met zich mee waarbinnen 
de gemeente vervolgens aan crossloading kan doen. In Opsterland daarentegen zitten met 
name midden- en kleinbedrijven gevestigd. Het ontbreken van grote kennisinstellingen, 
ziekenhuizen of internationale bedrijven lijkt in Opsterland te resulteren in minder uploading, 
crossloading en organisatorische veranderingen omdat bestuurders en ambtenaren vanuit de 
inhoud niet snel op internationaal zitten. Daarmee kan het ontbreken van een economisch 
vestigingsklimaat juist een remmende invloed hebben op de internationalisering.  
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6. Conclusie en discussie 
Op basis van de resultaten kunnen we enkele conclusies trekken. Allereerst geeft dit 
hoofdstuk daarom een concluderend antwoord op de hoofdvraag en deelvragen. Daarna gaat 
het hoofdstuk in op wat we precies met deze conclusies kunnen in zowel wetenschappelijke 
als maatschappelijke context. Bij de wetenschappelijke context worden aanbevelingen voor 
vervolgonderzoek gedaan in de vorm van hypothesen, en in de maatschappelijke context 
wordt een aantal aanbevelingen voor de praktijk gegeven.  

6.1. Internationalisering Nederlandse gemeenten 
De eerste deelvraag van dit onderzoek luidt: ‘Wat is de internationalisering van Nederlandse 
gemeenten?’. Concluderend kunnen we stellen dat de internationalisering van Nederlandse 
gemeenten zich met name laat zien in de dimensie downloading. De ondertekening van het 
Parijs Klimaatverdrag in 2015 heeft grote gevolgen voor gemeentelijk klimaatbeleid. Via het 
nationale Klimaatakkoord vloeit het Parijs-akkoord door naar gemeentelijk niveau, waar zij 
een vertaalslag maken en dit akkoord lokaal implementeren. In beleidsdocumenten wordt 
niet altijd expliciet verwezen naar het Parijs-akkoord, omdat de focus veelal ligt op lokale 
(klimaat)oplossingen. Desalniettemin zijn gemeenten op de hoogte van de gevolgen van het 
Parijs-akkoord en zien zij klimaatverandering als een mondiale ontwikkeling. Naast het Parijs-
akkoord downloaden enkele gemeenten ook de VN Sustainable Development Goals. Deze zien 
we echter niet bij elke casusgemeente terug.  

Gemeenten voeren daarnaast enkele organisatorische veranderingen toe naar aanleiding van 
de gevolgen van globalisering. In gemeenten waar het thema internationaal in brede zin op 
de agenda staat, wordt dit besproken door de gemeenteraad. Ook wordt internationale 
besluitvorming (zoals de Global Goals) opgenomen in het coalitieakkoord of andere 
strategische beleidsdocumenten. Het hebben van een aparte portefeuille Internationaal blijkt 
niet aan de orde voor een kleine of (middel)grote gemeente. Organisatorisch gezien wordt 
van ambtenaren verwacht zelf op de hoogte te blijven van internationale ontwikkelingen. Zij 
doen dit meestal via nieuwsbrieven, websites of via hun persoonlijk netwerk.  

Voor kennisuitwisseling of inspiratie richten gemeenten zich overwegend op de lokale regio 
of op vergelijkbare gemeenten binnen Nederland (bijvoorbeeld het P10-netwerk). 
Crossloading vindt daardoor in mindere mate plaats. Klimaatoplossingen uit het buitenland 
zijn niet altijd één op één toepasbaar, waardoor het lastiger is deze toe te passen binnen een 
eigen gemeente. Ook wordt een buitenlands netwerk veelal ervaren als tijdrovender. 
Stedenbanden met steden in het buitenland worden grotendeels als passé gezien. 
Desondanks hebben gemeenten enig contact met landen over de grens, bijvoorbeeld voor 
kennisuitwisseling. Dit gebeurt dan vaker in een ad-hoc netwerk binnen één bepaald thema 
in plaats van via een langdurige zusterstad, of via de connecties van internationale bedrijven. 
Een netwerk als het 100 Resilient Cities Network kan nuttig zijn voor inspiratie, 
kennisuitwisseling en een internationaal netwerk.  
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Tot slot vindt de dimensie uploading in beperkte mate plaats binnen internationale context. 
Gemeenten zijn weinig bezig om zichzelf pro-actief internationaal op de kaart te zetten. Dit 
lijkt meer te gebeuren in Europese context, bijvoorbeeld wanneer een gemeente aanspraak 
wil doen op een EU-subsidie. Als een gemeente wel haar belangen onder de aandacht wil 
brengen in internationale sferen, is dit veelal gericht op de acquisitie van internationale 
bedrijven. Ook kan de gemeente hiervoor haar triple-helix constructie gebruiken. De 
gemeente kan hiervoor zichzelf kenbaar maken door het netwerk van bedrijven en 
kennisinstellingen te gebruiken, mochten deze zijn gevestigd in de gemeente.  

6.2. Factoren van invloed 
Er blijken verschillende factoren van invloed op een complex begrip als internationalisering. 
In dit onderzoek kijk ik allereerst of drie factoren die belangrijk bleken bij het proces van 
Europeanisering (Verhelst, 2019) ook invloed hebben op de internationalisering van 
gemeenten. Deze factoren zijn opgenomen in de tweede deelvraag: ‘Beïnvloeden de factoren 
‘internationaal bewustzijn’, ‘interesse en motivatie’ en ‘politiek en administratief leiderschap’ 
deze internationalisering en welk verband bestaat hiertussen?’. We kunnen concluderen dat 
de bovengenoemde factoren de internationalisering beïnvloeden. Conceptueel staan deze 
factoren los van elkaar, maar in de praktijk hangen de factoren samen. Dit wordt weergeven 
in Figuur 3.  

 

Figuur 3. Proces van de drie factoren van invloed bij internationalisering 

In lijn met het gezegde ‘onbekend maakt onbemind’ is het internationaal bewustzijn (‘het 
weten’) allereerst nodig om het thema internationaal bij een gemeente op de kaart te zetten. 
Klimaatbeleid is nauw verbonden met internationale ontwikkelingen en regelgeving, 
waardoor bestuurders en ambtenaren veelal internationaal bewustzijn hebben omtrent 
klimaatbeleid. De interesse en motivatie (‘het willen’) van een gemeente is vervolgens nodig 
om gemotiveerd te zijn iets met internationalisering te doen, door bijvoorbeeld SDG’s te 
implementeren of aan te sluiten bij een internationaal netwerk. De interesse en motivatie kan 
sterk verschillen per bestuurder of ambtenaar. Het politiek en administratief leiderschap (‘het 
doen’) is daarom tevens van invloed in hoeverre daadwerkelijk uitvoering wordt gegeven aan 
internationalisering. Internationalisering blijkt in grote mate afhankelijk van individuele 
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personen. Deze personen hebben vervolgens ook een persoonlijke interesse en motivatie 
voor dit thema. Een gemotiveerde burgemeester of wethouder kan fungeren als aanjager, 
waardoor internationalisering breder wordt opgepakt binnen een gemeente en uitmondt in 
een concrete strategie.  

Dit leidt tot het antwoord op de onderzoeksvraag: ‘Zijn de belangrijkste factoren van 
Europeanisering van gemeenten ook van toepassing op de internationalisering van 
gemeenten?’. Ja, de belangrijkste factoren van Europeanisering van gemeenten zijn ook van 
toepassing op de internationalisering van gemeenten. Dit laat zien dat de concepten 
Europeanisering en internationalisering nauwe banden hebben. De drie factoren zijn alle drie 
stimulerende factoren voor internationalisering, en gezamenlijk nodig voor een succesvolle 
aanpassing aan globalisering. Het kan immers zijn dat een gemeente zich bewust is, dat ze 
geïnteresseerd zijn, maar dat ze geen leiderschap tonen om hier is mee te doen. Het 
ontbreken van één of meerdere factoren zal leiden tot minder internationalisering.  

6.3. Overige verklaringen 
De verwachting bij dit onderzoek was dat tevens andere factoren een rol zouden spelen bij 
internationalisering. De resultaten van dit onderzoek bevestigen deze verwachting. Ten eerste 
komt in dit onderzoek de grootte en capaciteit van een gemeente naar voren, net als bij 
Europeanisering (De Rooij, 2002). Ook dit komt overeen met mijn verwachtingen (zie inleiding, 
hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3). Grotere gemeenten hebben overwegend meer mankracht en 
financiële middelen om zich aan te kunnen passen aan de gevolgen van globalisering, en 
kunnen zich bijvoorbeeld gemakkelijker aansluiten bij een internationaal netwerk. Ook het 
imago van internationaal blijkt een verklaring voor (het gebrek aan) internationalisering. Een 
negatief imago van het thema internationaal (decadent, iets extra’s, niet nuttig) kan een 
belemmering zijn voor de internationalisering. Daarnaast blijkt de samenstelling van de 
gemeenteraad relevant. Een gemeenteraad gedomineerd door lokale partij(en) lijkt een meer 
lokale strategie na te leven. Een vierde verklaring voor internationalisering is de cultuur en 
historie van een stad. Een internationale strategie is er niet zomaar, maar kan voortbouwen 
op een jarenlange traditie en cultuur. Tot slot kan het economisch vestigingsklimaat, 
bijvoorbeeld de vestiging van een internationaal georiënteerde universiteit, ervoor zorgen dat 
de gemeente gemakkelijker internationale netwerken opzoekt. 

De twee factoren die in dit onderzoek minder naar voren komen als verklarend voor de 
internationalisering is ten eerste de ligging van een gemeente. Dit lijkt niet direct te zorgen 
voor meer internationalisering. Ten tweede lijkt de samenstelling van inwoners niet direct 
verklarend voor meer internationalisering, behalve in mogelijke Engelstalige dienstverlening 
naar internationale inwoners toe.  

6.4. Hypothesen en vervolgonderzoek 
Eén van de doelen van dit exploratieve onderzoek is om op basis van de resultaten nieuwe 
hypothesen te genereren (Halperin & Heath, 2020). De laatste theoretische deelvraag luidt: 
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‘Welke hypothesen zouden op grond van de empirische resultaten geformuleerd kunnen 
worden?’. Op basis van de resultaten stel ik de volgende hypothesen op:  

• Als een gemeente internationaal bewustzijn heeft, dan leidt dit tot meer 
internationalisering 

• Als een gemeente interesse en motivatie heeft, dan leidt dit tot meer 
internationalisering 

• Als een gemeente op politiek en administratief niveau internationalisering najaagt, 
dan leidt dit tot meer internationalisering  

• Grotere gemeenten hebben meer internationalisering dan kleine gemeenten 
• Als er een negatief imago heerst van het thema internationaal, dan zorgt dit voor 

minder internationalisering 
• Als een lokale partij de grootste is in een gemeenteraad, dan zorgt dit voor minder 

internationalisering 
• Gemeenten met een sterke lokale cultuur hebben minder internationalisering 
• Gemeenten met een universiteit hebben meer internationalisering dan gemeenten 

zonder universiteit  

Het is het waard om deze hypothesen te toetsen, omdat uit dit onderzoek blijkt dat de 
bovengenoemde factoren invloed hebben op internationalisering. Hierbij zijn er echter nog 
geen sterke aanwijzingen of (i) de ene factor een grotere invloed heeft dan de andere factor 
en (ii) welke dimensie van internationalisering nu meer of minder wordt bepaald door 
verschillende factoren. De hypothesen geven desalniettemin een goede indicatie van de 
relevantie van factoren, en kunnen fungeren als basis voor vervolgonderzoek. Daarbij moet 
de onderzoeker met enkele dingen rekening houden. 

Allereerst: Europeanisering en internationalisering blijken nauw aan elkaar verweven. In 
interviews met respondenten werden ze regelmatig in één adem genoemd, waardoor ik goed 
moest doorvragen of werd gedoeld op de Europese Unie of breder internationaal. Deze 
verwevenheid is dan ook een tekortkoming aan dit onderzoek dat zich expliciet richt op 
internationalisering. Vooral in de casus klimaatbeleid, een beleidsdomein dat sterk wordt 
beïnvloed door EU-regelgeving, is het lastig om de twee concepten volledig te scheiden. Dit 
zal wellicht enig effect op de resultaten hebben gehad. 

Ten tweede is internationalisering een breed concept. Dit gaf ik al aan in de inleiding en 
methoden, en wordt bevestigd in dit onderzoek. Ook toekomstig vervolgonderzoek moet dit 
reflecteren. In dit onderzoek koos ik ervoor om internationalisering te meten aan de hand van 
de vier dimensies downloading, uploading, crossloading en organisatorische veranderingen. 
Deze methodiek is veelgebruikt in de wetenschap, en was dan ook in de exploratieve fase van 
onderzoek een logische keuze. Vervolgonderzoek zou het concept internationalisering en de 
mate waarop gemeenten zich aanpassen aan globalisering kunnen meten door het framework 
van de Europeaniseringsladder van John (1994, 2002) te lenen en te vertalen naar 
internationalisering.  
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De Europeaniseringsladder telt vier fasen met negen opeenvolgende treden. Onderaan de 
ladder bevindt zich de minimale fase van aanpassing aan een Europees bestuursniveau, 
namelijk het reageren op EU wet- en regelgeving (John, 1994, 2002). Dit is voor gemeenten 
de eerste stap tot aanpassing aan de Europese Unie. Dit lijkt overeen te komen met de 
resultaten van dit onderzoek naar internationalisering, omdat gemeenten het meest doen aan 
de dimensie downloading. Dit zou betekenen dat de Europeaniseringsladder tevens 
toepasbaar is bij internationalisering. Hierbij spelen echter twee complicaties.  

De eerste complicatie is dat de hoogste trede van Europeanisering niet één op één 
overeenkomt met de resultaten van dit onderzoek naar internationalisering. De laatste fase 
van de Europeaniseringladder, en dus de volledige dimensie van Europeanisering, is wanneer 
een gemeenteraad het lokale beleid meer Europees maakt (John, 1994, 2002). Als we dit 
vertalen naar internationalisering komt dit het meest overeen met de dimensie 
organisatorische veranderingen. Echter laten de resultaten van dit onderzoek niet zien dat de 
organisatorische aanpassing van een gemeente de ‘hoogste’ mate van aanpassing aan 
globalisering betreft. Het is slechts één van de vier dimensies van internationalisering, zonder 
dat dit een ‘hoge’ of ‘lage’ aanpassing betreft. Dit leidt ons tot de tweede complicatie, namelijk 
dat een conceptuele ladder een automatisch een opstapeling veronderstelt. Gebruik van de 
internationaliseringsladder zou dus betekenen dat gemeenten de stap van downloading 
(trede 1) moeten nemen voordat zij organisatorische veranderingen kunnen maken. De 
resultaten van dit onderzoek laten dit niet direct zien, omdat hier de dimensies los van elkaar 
worden gezien. Vervolgonderzoek dient in de onderzoeksopzet rekening te houden met deze 
twee obstakels. Desalniettemin betekenen de complicaties met name dat er nog veel valt te 
leren en ontdekken over de internationalisering van gemeenten.  

De tweede factor waar vervolgonderzoek rekening mee dient te houden, is dat conclusies van 
dit onderzoek afhankelijk zijn van het beleidsterrein en onderzoekssetting. Het was een 
logische keuze om dit onderzoek te focussen op Nederlandse gemeenten. Echter kunnen de 
resultaten afwijken wanneer hetzelfde onderzoek wordt uitgevoerd in andere landen met een 
andere bestuurlijke setting, bijvoorbeeld een federaal stelsel. Daarnaast kunnen de resultaten 
afwijken wanneer onderzoek wordt gedaan naar een ander beleidsdomein, bijvoorbeeld het 
sociaal domein waarbij internationale mensenrechtverdragen een rol spelen. Dit geeft reden 
tot vervolgonderzoek naar andere landen en andere beleidsterreinen.  

6.5. Praktijkaanbevelingen  
Naast de wetenschappelijke aanbevelingen vloeit ook een aantal maatschappelijke 
aanbevelingen uit de conclusies van dit onderzoek.  

De resultaten laten zien dat het politiek en administratief leiderschap een stimulans kan zijn 
van gemeentelijke internationalisering. Voor succesvolle internationalisering is het belangrijk 
om bestuurders mee te krijgen die gemotiveerd zijn zich aan te passen aan globalisering. De 
VNG doet er goed aan bestuurders (burgemeesters, wethouders, raadsleden) te betrekken, 
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hen een platform te geven en bewustzijn te creëren over de kansen die internationalisering 
biedt. Dit doet de VNG nu al, mijn advies is dan ook om dit voort te zetten.  

Daarnaast blijkt het internationaal bewustzijn bij te dragen aan de internationalisering. 
Internationalisering is meer dan stedenbanden, en vloeit binnen een gemeente op allerlei 
manieren door. Het is dan ook waardevol om dit bewustzijn te creëren. Concreet zou dit 
kunnen op het gebied van de Global Goals. Nog niet elke gemeente is zich bewust van deze 
doelen. Ik raad daarom VNG-I aan hun bewustzijnscampagne Gemeenten4GlobalGoals (VNG, 
z.d.-e) voort te zetten en eventueel uit te breiden. Deze campagne kan helpen om de ietwat 
ongrijpbare doelen van de Verenigde Naties om te zetten in lokale wet- en regelgeving, en 
helpt om internationaal bewustzijn te creëren bij gemeenten.  

De resultaten laten daarnaast zien dat gemeenten worstelen met hun beperkte capaciteit en 
middelen om zich aan te kunnen passen aan de gevolgen van globalisering. Met name bij 
kleinere gemeenten (< 50.000 inwoners) lijkt dit het geval. De VNG zou kleinere gemeenten 
kunnen begeleiden hoe internationalisering door meerdere mensen kan worden gedragen in 
een organisatie, zodat de werkdruk zoveel mogelijk wordt verspreid. Daarnaast adviseer ik de 
VNG haar lobbycampagne naar de Rijksoverheid voor meer financiële middelen voort te 
zetten.  

Specifiek de dimensie uploading is voor kleinere gemeenten een uitdaging, omdat zij hiervoor 
niet de grootte en capaciteit hebben. Kleinere gemeenten zouden meer regionaal kunnen 
samenwerken (bijvoorbeeld het P10-verband) om gezamenlijk zichtbaar te zijn in 
internationale arena’s. Daarnaast zou ik VNG-International willen adviseren nog meer een 
faciliterende rol in te nemen bij de totstandkoming van internationale ad-hoc 
samenwerkingen. Gemeenten kunnen het als een drempel ervaren om zelf internationale 
samenwerking op te zoeken, laten de resultaten zien. VNG-International kan daarom een 
samenwerkingsverband opzetten waar gemeenten slechts nog te hoeven aanhaken. Hierdoor 
kan de VNG de drempel voor gemeenten verlagen en internationale kennisuitwisseling 
stimuleren.   

Tot slot kunnen we concluderen dat de beloftes van politicoloog Benjamin Barber in 
Nederland tegenvallen. ‘Burgemeesters zullen de wereld regeren’ luidt zijn pleidooi (Barber, 
2013). In Nederland blijken gemeenten feitelijk gezien veel bezig te zijn met lokale opgaven 
en niet de Rijksoverheid te kunnen compenseren. Nog in grote mate maakt de nationale 
overheid een vertaalslag van internationaal naar gemeentelijk niveau en zijn gemeenten 
afhankelijk van het Rijk. Dit betekent echter niet dat gemeenten machteloos zijn. Vooral op 
klimaatgebied kunnen gemeenten een grote bijdrage leveren aan oplossingen (Betsill & 
Bulkeley, 2003), beschreef ik al in hoofdstuk 2. Resultaten laten zien dat gemeenten veel 
kennis en capaciteit in huis hebben en in staat zijn vele ballen tegelijk hoog te houden. Ter 
afsluiting zou ik daarom gemeenten adviseren de Rijksoverheid meer te prikkelen. Op lokaal 
niveau kunnen daadkrachtig klimaatmaatregelen worden genomen en kunnen lokale 
overheden vooroplopen. Gemeenten zouden dit meer kunnen laten zien aan de nationale 
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overheid, met als doel om meer regie te krijgen. Zij mogen dan niet de wereld regeren, maar 
zij kunnen wel daadkrachtig klimaatbeleid opzetten en uitvoeren.   
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Bijlage 1: Codeboom 
• Crossloading 

o Internationale netwerken 
o Stakeholders 
o Stedenbanden 

• Downloading 
• Factoren van invloed 

o Capaciteit 
o Cultuur en historie 
o Economisch vestigingsklimaat 
o Grootte 
o Imago 
o Interesse en motivatie 
o Internationaal bewustzijn 
o Inwoners 
o Ligging 
o Politiek en administratief leiderschap 
o Samenstelling gemeenteraad 
o Strategie  

• Internationale ontwikkelingen 
• Organisatorische veranderingen 
• Uploading  



 80 

Bijlage 2: Topiclijst 
Thema  Vragen  
Onderzoek VNG International  
Gemeentelijke visie op 
internationale dimensie beleid 

- Wat verstaat geïnterviewde zelf onder internationale dimensie van 
beleid?  
- Vervolgvraag of daar ook verschillend wordt gedacht binnen de 
eigen gemeentelijke organisatie  
  

Kennis over internationale 
dimensie van lokale 
beleidsopgaven 

- Vraag om per beleidsopgave te vragen wat de internationale 
dimensie daarvan is (Klimaatbeleid, Energiebeleid, Woonbeleid, 
Economisch ontwikkelingsbeleid)  
-  Vervolgens per aspect van de beleidsopgaven dat nog niet is 
genoemd, vragen of dat ook herkenbaar is   

Factoren bepalend of 
gemeente meer of minder 
bewust is van internationale 
dimensie  

- Vraag hoe geïnterviewde persoonlijk weet heeft van internationale 
dimensie van beleid (studie, vakbladen?)  
- Vraag hoe zijn/haar gemeente/beleidsafdeling zich informeert over 
internationale dimensie van beleid. Rol VNG en VNG-I  
- Vraag hoe internationaal beleid organisatorisch is vormgegeven: 
een aparte eenheid of uitgesmeerd of alle afdelingen?  
- Vraag of een gemeente zich pro-actief opstelt tegenover 
internationale actoren, zo ja hoe  
- Vraag of er personen zijn die het vooral trekken (bepaalde 
ambtenaren; wethouders – welke kleur? Hoe lang zittend?)  
- Vraag of samenstelling bevolking (migrantenachtergrond) van in 
vloed is  
- Vraag of karakter bedrijfsleven (internationale concurrerend) van 
invloed is   
- Vraag of ligging (grensgemeente) van invloed is  
  

Scriptie Eveline: kennisdeling van gemeenten naar internationale context  
Hoe ziet kennisdeling door 
gemeenten bij de 
beleidsterreinen er in de 
praktijk uit  

-  Deelt u of de gemeente kennis over de inhoud van beleid of de 
toegepaste beleidsinstrumenten met internationale actoren?   
-  Middels: Conferenties, overleggen, bezoeken, publicaties of 
trainingen?  

Motieven van gemeenten om 
kennis te delen  

- Om welke reden deelt u kennis?  
- Indicatoren afgaan:  

• Altruïsme: om een ander te helpen en er niks voor 
terug te krijgen   
• Uitwisseling: zodat beiden voordeel behalen   
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• Onderscheiding: om aandacht naar de gemeente te 
trekken en imago te veranderen   

Motieven van gemeenten om 
geen kennis te delen  

- Om welke reden deelt u geen kennis?  
- Indicatoren afgaan:  

• Prioriteit: geen beleid, geen trekker   
• Capaciteit: geen tijd en geld voor   
• Machtsmiddel: om eigen voordeel te behalen   

Scriptie Vera: gemeentelijke aanpassing aan globalisering, specifiek klimaatbeleid  
Downloading (top-down)  - Welke klimaatverdragen zijn voor jullie het belangrijkst? 

- Hoe blijft een gemeente op de hoogte van internationale 
regelgeving en verdragen rondom klimaatbeleid?   
- Waarom is dat voor jullie als gemeente relevant?   

Uploading (bottom-up)  - Brengen jullie wel eens lokale gemeentelijke belangen onder de 
aandacht in buitenlandse netwerken?   
- Hoe profileren jullie jezelf als gemeente in het buitenland?   
- Wat is het doel daarvan?    
- Gaan jullie wel eens pro-actief op zoek naar internationale 
samenwerkingen?  

Crossloading (horizontaal)  - Neemt de gemeente deel aan internationale klimaatnetwerken? 
Waarom wel/niet?  
- Bezoeken jullie of ontvangen jullie wel eens buitenlandse delegaties 
op klimaatgebied?  

Organisationele aanpassingen  - Aparte portefeuille internationalisering?  
-  Hoe wordt het personeel op de hoogte gehouden van internationale 
verdragen, regelgeving en ontwikkelingen?  
- Hoe houden jullie als gemeente rekening met de dienstverlening en 
communicatie naar internationale inwoners?  

Factoren van invloed op de 
mate van aanpassing aan 
globalisering  

- Waarom willen jullie je als gemeente aanpassen aan de gevolgen 
van globalisering?  
Indicatoren afgaan:  

• Internationaal bewustzijn  
• Interesse en motivatie  
• Ambtenaar/bestuurder als aanjager  

 


