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Voorwoord 

Het schrijven van een scriptie is een moeilijk proces, zo veel heb ik wel geleerd na het 

schrijven van drie scripties. Niet alleen vergt het inzicht in de theorieën die gelezen worden, 

je moet ook over een flinke dosis zelfdiscipline beschikken om te blijven schrijven en de 

scriptie af te ronden. De masterscriptie voor ‘Interculturele Communicatie’ heeft mij 

ongeveer een jaar gekost, maar het schrijven van mijn afstudeerscriptie voor ‘Communicatie, 

Beleid en Management’ is vele malen sneller gegaan. Enerzijds valt dit te verklaren door het 

feit dat het reeds mijn tweede masterscriptie was (en deze niet in het Italiaans hoefde), 

maar anderzijds gaat veel dank van mij uit naar de heer Mick Matthys. Zonder zijn 

professionele begeleiding en geruststellende woorden was dit onderzoek wellicht niet 

geworden wat het nu is.  

Ook wil ik graag alle leden van het buurtteam van de Camera Obscuradreef bedanken voor 

hun bereidwilligheid mee te werken aan dit onderzoek. Jullie hebben mij laten zien wat een 

fantastisch werk jullie verrichten in Overvecht en ik ben oprecht geïnspireerd geraakt door 

jullie inzet en geduld. 
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Samenvatting 

‘Doe Mee in Overvecht’ is een langdurig integraal project waarvoor verschillen 

instanties en organisaties met elkaar samenwerken ter bevordering van de leef- en 

woonomgeving van de bewoners van de wijk Overvecht. Binnen die integrale samenwerking 

passen vier buurtteams, één daarvan is doel van deze studie geworden. Het buurtteam 

Camera Obscuradreef bestaat uit jongerenwerkers, buurtbeheerders van woningcorporaties, 

wijkagenten, stadswerkers en medewerkers veiligheid van de gemeente Utrecht en andere 

welzijnswerkers. Om het werk uit te kunnen voeren en op elkaar af te stemmen houdt het 

buurtteam eens per zes weken overleg in een buurtflat. Na meerdere malen aanwezig te zijn 

geweest bij zo een overleg ben ik in tot de vraag gekomen hoe de leden van het buurtteam 

betekenis geven aan de samenwerking en in welke mate de contextuele achtergronden van 

invloed zijn. 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden heb ik een theoretisch kader opgesteld aan de 

hand van de theorieën van Weick (1995) en Heath&Bryant (1992), waarin ik de verschillende 

karakteristieken van betekenisgeving en communicatie bespreek, maar ook aandacht schenk 

aan de onderscheiden niveaus van betekenisgeving en communicatie. Bovendien beschrijf ik 

hoe betekenisgeving en inter-persoonlijke communicatie met elkaar kunnen samenhangen.  

Na het theoretisch kader voer ik in het derde hoofdstuk het empirisch onderzoek uit. Ik 

interview vijf teamleden van het buurtteam Camera Obscuradreef en werk die interviews uit 

aan de hand van hun citaten. Daarbij geef ik korte uitleg om de context van zo een citaat te 

verhelderen. 

Uit de interviews bleek dat de teamleden de betekenissen aan de integrale samenwerking 

delen, zonder dat hier expliciet over gecommuniceerd wordt. De teamleden halen 

betekenissen uit hun eigen organisaties, maar ook uit het werk. Omdat dit werk elkaar voor 

een groot deel overlapt delen de participanten interpretatieve schema’s en ook 

betekenissen.  
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Inleiding 

Al tijdens het volgen van de cursussen van de verplichte vakken in het tweede blok 

van het academisch jaar 2090-2010 werden wij, de studenten, ingedeeld in scriptiegroepjes. 

Deze groepjes zouden elkaar, onder begeleiding van een docent, kunnen helpen met het 

traject van de afstudeerscriptie. Voor mijn afstudeerscriptie voor de master ‘Interculturele 

Communicatie (Italiaans)’ heb ik een onderzoek gedaan binnen de organisatie waar ik stage 

heb gelopen tijdens de master. Voor mijn afstuderen aan de master ‘Communicatie, Beleid 

en Management’ had ik echter geen stage waarop ik kon terug vallen. Ik moest dus zelf gaan 

zoeken naar een onderwerp en eventueel een organisatie. Via een kennis kwam ik terecht bij 

Cumulus Welzijn, een organisatie die verbonden is aan een integraal samenwerkingsproject 

om de leef- en woonomgeving van de bevolking in Overvecht te verbeteren. Voor dit 

langdurige project, de ‘Sociale Wijkontwikkeling Overvecht’ (SWO) geheten, werkt Cumulus 

Welzijn samen met de gemeente Utrecht, de woningcorporaties Mitros, Portaal en Bo-Ex, de 

politie en het Bewonersplatform Overvecht.   

Ik leerde van mijn kennis dat die verschillende instanties eens per zes weken met elkaar in 

overleg gingen. In de eerste instantie leek het mij daarom erg interessant om te 

onderzoeken op welke manier dat overleg in elkaar zou zitten en welke strategische 

belangen en communicatieve technieken bij die bespreking een rol spelen. Echter, na een 

gesprek met de voorzitter van het overleg bleek dat mijn onderzoeksrichting niet van 

toepassing kon zijn op mijn onderzoeksobject. De teamleden die deelnemen aan het overleg 

zijn namelijk geen bestuurders, maar uitvoerders. De teamleden zijn organisatoren van 

gebiedsaanpakken waarmee ze zich richten op de burgers uit Overvecht om deze te bereiken 

en te betrekken ter bevordering van de kwaliteit van hun woon- en leefomgeving.1 Door 

deze aanvullende informatie werd ik gedwongen te zoeken naar een andere focus, want van 

strategisch belang was geen sprake bij het overleg. 

In overleg met mijn scriptiebegeleider, de heer Mick Matthys heb ik besloten mij te richten 

op de betekenisgeving van de teamleden aan hun werk. Daarbij ben ik benieuwd naar de 

organisatie van het buurtteam en het verloop van zo een overleg. Wat gebeurt er in het 

overleg en wat heeft het te betekenen voor de samenwerking? Wat zijn bovendien de 

                                                           
1
 Merlijn Meeus et al., Opbouwwerk in Gebiedsaanpakken Overvecht 2002-2012 (Utrecht: Cumulus Welzijn, 

2009),1. 
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teamleden voor een personen, waar zijn ze werkzaam? Om onder andere deze vragen te 

beantwoorden heb ik me verdiept in de problematiek in Overvecht en de opzet van het 

buurtteam. In het volgende hoofdstuk beschrijf ik deze, samen met mijn centrale 

vraagstelling en onderzoeksopzet. Bovendien bespreek ik in het komende hoofdstuk de 

methodologie die ik heb toegepast voor deze afstudeerscriptie. 

In het tweede hoofdstuk zal ik mijn theoretisch kader ontwikkelen en de theorieën 

bespreken die ik adequaat acht voor dit onderzoek. Vervolgens zal ik in het derde hoofdstuk 

mijn empirisch onderzoek uitwerken en de interviews die ik gehouden heb zal analyseren. 

Ten slotte zal ik in de conclusie een bondige herhaling geven van wat ik in het theoretisch 

kader heb beschreven, om vervolgens dit te koppelen aan mijn analyse. Ik zal tevens 

antwoord geven op mijn centrale vraagstelling en de andere onderzoeksvragen.   
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Hoofdstuk I. Vraagstelling en onderzoeksopzet 

1.1. ‘Doe Mee in Overvecht’ 

Zoals beschreven in de inleiding wil ik mij voor mijn afstudeerscriptie richten op 

processen van betekenisgeving en communicatie die voorkomen binnen het 

samenwerkingsverband van een team binnen de Sociale Wijkontwikkeling in Overvecht 

(SWO). Zoals uitgelegd in de inleiding ben ik via een kennis in aanraking gekomen met dit 

grootschalige project. Om onderzoek te kunnen doen had ik echter toestemming nodig van 

de voorzitter van het project, zodoende ben ik in contact gekomen met de heer Mennink. 

Naar aanleiding van een gesprek met de heer Mennink heb ik geleerd dat de SWO zich op 

verschillende niveaus afspeelt; zo is er het KopTeam, dat bestaat uit leden van de gemeente 

en vertegenwoordigers van de drie woningcorporaties te Utrecht. Dit team beslist over de 

begroting en stelt het beleid op dat door andere samenwerkingsverbanden wordt 

uitgevoerd. Aan de ene kant wordt het beleid op brede schaal uitgevoerd, in het team 

Overvecht Breed. Aan de andere kant zijn er buurtgerichte aanpakken die door vier 

buurtteams gefaciliteerd worden binnen ‘Doe Mee in Overvecht’. Het SWO is de naam voor 

het gehele project, ‘Doe Mee in Overvecht’ zich richt op de uitvoerende kant daarvan door 

de vier buurtteams. In deze scriptie zal ik mij richten op het samenwerkingsverband van de 

vier buurtteams die opereren binnen ‘Doe Mee in Overvecht’.  

1.2. Problematiek en plan van aanpak Overvecht 

Op basis van een probleemanalyse van de wijk en een inventarisatie van wat er al 

gebeurt, is een strategie ontwikkeld voor de extra aanpak die noodzakelijk is.2 Bovendien zijn 

er straatinterviews gehouden om buurtbewoners de kans te geven mee te denken over deze 

strategie, die vervolgens is uitgewerkt in meetbare doelen. Om die doelen te bereiken is een 

samenhangend pakket maatregelen ontwikkeld dat de komende jaren uitgevoerd wordt. 

Daarbij is afgesproken dat er zo min mogelijk nieuwe aanpakken worden opgesteld, maar 

door werd gegaan op de ingeslagen weg.3 De peilers waar binnen de aanpak op gelet gaat 

worden zijn wonen, werken, leren, veiligheid, integreren en gezondheid. De eerste vijf zijn 

                                                           
2
 http://www.doemeeinovervecht.nl/overdoemee/ dinsdag 6 april 2010 

3
 http://www.nicis.nl/kenniscentrum/binaries/nicis/bulk/publicaties/2007/11/wijkactieplan-overvecht.pdf, 3. 

http://www.doemeeinovervecht.nl/overdoemee/
http://www.nicis.nl/kenniscentrum/binaries/nicis/bulk/publicaties/2007/11/wijkactieplan-overvecht.pdf
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beleidspeilers die door de overheid vast zijn gesteld, het thema ‘gezondheid’ is gekozen door 

de gemeente Utrecht, vanwege de zwaarte van de problematiek in Overvecht.4  

Zoals beschreven in dit hoofdstuk speelt de SWO zich af op verschillende niveaus, de 

hierboven genoemde beleidspeilers hebben betrekking op heel Overvecht en zijn niet 

buurtspecifiek. Hoewel ik me in deze afstudeerscriptie enkel op de samenwerking van de 

buurtgerichte aanpakken richt, vind ik het noodzakelijk om kort stil te staan bij de 

problematiek in de wijk, omdat de buurtgerichte aanpakken ook geïnspireerd zijn hierop. Ik 

zal hier kort ingaan op de problematiek aangaande die verschillende thema’s:  

- Op het gebied van wonen wil de gemeente Utrecht de anonimiteit van de bewoners 

verminderen. Er staat zo een 75% aan sociale huurwoning en met name in de grote flats is er 

geen sprake van integratie en sociale cohesie.  

- De werkloosheid is nergens zo hoog in Utrecht als in Overvecht, soms tot wel drie keer zo 

hoog als in de rest van de gemeente.  

- Het opleidingsniveau is in Overvecht juist weer veel lager dan in de rest van Utrecht. Vaak 

komen kinderen op de basisschool al met een leerachterstand en gaan de autochtone 

kinderen naar school buiten de wijk. Hierdoor wordt het percentage allochtone kinderen 

steeds hoger. 

- Op het gebied van integratie liggen de problemen in de afstand tussen jongeren (voor 75% 

allochtoon) en ouderen (voor 75% autochtoon). Bovendien mixen allochtone en autochtone 

kinderen slecht.  

- Ook aan veiligheid kan nog een en ander worden verbeterd; 50% van de bewoners voelen 

zich wel eens onveilig en (huiselijk) geweld komt vaak voor. 

- De peiler gezondheid is toegevoegd omdat er in Overvecht veel overgewicht voorkomt, 

vooral bij kinderen. Tevens wordt er weinig aan sportieve activiteiten gedaan, dit 

gemiddelde ligt veel lager dan het landelijke.  

1.3. De buurtteams en probleemstelling 

Voordat ik aan mijn afstudeerscriptie begon, wist ik nog maar weinig van de structuur 

van de samenwerking binnen ‘Doe Mee in Overvecht’. Ik was op de hoogte van het bestaan 

van de buurtgerichte aanpak binnen de wijk Overvecht en dat daarvoor verschillende 

                                                           
4
 http://www.nicis.nl/kenniscentrum/binaries/nicis/bulk/publicaties/2007/11/wijkactieplan-overvecht.pdf, 7. 

http://www.nicis.nl/kenniscentrum/binaries/nicis/bulk/publicaties/2007/11/wijkactieplan-overvecht.pdf
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organisaties met elkaar samenwerken. Om een idee te krijgen van die aanpakken kreeg ik 

van mijn kennis een informatieve folder die hij had geschreven in naam van Cumulus 

Welzijn. Zo leerde ik dat er binnen de buurtaanpak ‘Good Practices’ bestaan, een soort van 

gereedschappen om de verschillende soorten problematiek te lijf te gaan en de leef- en 

woonomgeving van de buurtbewoners te verbeteren. Tevens zijn deze projecten er op 

gericht om de participatie van individuen te verhogen. Een voorbeeld van een Good Practice 

is ‘Kom je bij me spelen?’, waarbij kinderen onder toezicht van een ouder bij elkaar gaan 

spelen met een rugzakje met spelletjes. Op deze manier stimuleert men het samenspelen en 

dus ook de integratie van allochtone en autochtone kinderen. 

Een ander voorbeeld van een Good Practice, ‘Let’s talk’ genaamd, helpt allochtone bewoners 

om Nederlands te leren spreken en schrijven, zodat ze een (groter) deel uit gaan maken van 

de Nederlandse maatschappij.5 

Er staan in de folder een zevental Good Practices beschreven, maar in werkelijkheid bestaan 

er ruim dertig van. Voor de uitvoering hiervan werken Cumulus Welzijn, Maatschappelijk 

Werk, verschillende woningcorporaties, (kerk- en/of moskee)vrijwilligers, buurtbewoners, 

gemeentewerkers, de politie en jeugdwerk samen. Zo een integrale samenwerking is niet 

mogelijk zonder af en toe het werk onderling af te stemmen of te bespreken. Dat vindt 

plaats in het buurtteamoverleg, dat eens per zes weken worden gehouden voor de vier 

verschillende buurtteams binnen Overvecht. 

Elk buurtteam gaat eens per zes weken in overleg om met elkaar te bespreken hoe de 

projecten van de buurtteamleden vorderen en welke problemen zich er mogelijk voordoen 

bij de uitvoering van die projecten. Het overleg wordt gehouden in een buurtflat, dit zijn 

ruimtes waarin verschillende partijen activiteiten organiseren voor de buurtbewoners. Zo 

heeft elk buurtteam beschikking over een eigen buurtflat. 

De leden van de buurtteams zijn afkomstig van verschillende organisaties en instanties. Zo 

zijn er vertegenwoordigers van woningcorporaties, wijkagenten van de Politie Utrecht, 

werknemers van de Gemeente Utrecht, opbouwwerkers van Cumulus Welzijn en 

vertegenwoordigers van andere welzijn- of jeugdzorginstanties. In totaal komen er tussen de 

tien en vijftien mensen naar zo een overleg. Soms komt er een ‘extern’ persoon, oftewel 

iemand die niet daadwerkelijk deel uitmaakt van het buurtteam, maar wel betrokken is bij 

                                                           
5
 Meeus et al. (2009), 11. 
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de uitvoering van de projecten. Tevens is er bij elk buurtoverleg een notulist bij die is 

ingeschakeld vanuit een onafhankelijke organisatie. 

Tijdens de overleggen wordt er over het algemeen dezelfde structuur aangehouden; men 

begint met een kopje koffie en een officieel welkomstwoord van de voorzitter. Vervolgens 

vertelt hij welke leden van het buurtteam zich hebben afgemeld en loopt hij de notulen van 

het vorige overleg na. Op deze manier geeft hij alle buurtteamleden de mogelijkheid fouten 

of onvolledigheden aan te geven zodat deze veranderd kunnen worden in de notulen.  

Na deze officiële punten gaat men over op de inhoud van het overleg. Aan de hand van de 

drie categorieën zoals net besproken loopt de voorzitter alle projecten langs die zich op dat 

moment afspelen, waarbij de voorzitter van het overleg soms even kort uitlegt over welk 

project het gaat, omdat niet iedereen weet waar alle projecten over gaan. Vervolgens geeft 

hij het woord aan de leider van het desbetreffende project, die uitlegt in welke mate het 

project vordert en/of wat de mogelijke moeilijkheden zijn .  

Na alle punten te hebben besproken geeft de voorzitter iedereen nog een laatste kans iets 

toe te voegen aan het overleg, waarna de vergadering wordt gesloten. Soms komen daarbij 

nog punten ter sprake die tot een discussie leiden, maar dan wordt dat desbetreffende punt 

vaak door de voorzitter naar de agenda van de volgende bijeenkomst gesloten. De reden 

hiervoor is dan altijd het gebrek aan tijd.  

Gezien de uiteenlopende herkomst van de buurtteamleden, acht ik het plausibel dat zij  

verschillende belangen vertegenwoordigen en uiteenlopende betekeniskaders hanteren en 

dat deze invloed hebben op de manier van communiceren tijdens zo’n overleg. Het lijkt me 

daarom interessant om te onderzoeken wat de literatuur schrijft over de (mogelijke) invloed 

van contextuele achtergronden op de communicatie van en tussen de teamleden. 

Heath&Bryant stellen dat communicatief verkeer wordt gereguleerd door veel verschillende 

regels en normen.6 Mijn vraag is daarom: in hoeverre hebben deze regels en normen –

afkomstig van belangen en betekeniskaders- invloed op de manier van communiceren 

tijdens een buurtteamoverleg? Verloopt de communicatie op een andere manier buiten het 

moment van overleg? Ik zal mij verder moeten verdiepen in de literatuur omtrent 

communicatieve tactieken om hierop een antwoord te kunnen geven.   

                                                           
6
 Robert Heath & Jennings Bryant, Human Communication Theory and Research. Concepts Context, & 

Challenges (Hillsdale: Lawrence Elbaum Associates, 1992), 171. 
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Echter, ik acht het niet alleen mogelijk dat de manier van communiceren wordt beïnvloed 

door de uiteenlopende herkomst van de leden van het buurtteam, ik acht het ook plausibel 

dat de manier waarop deze leden tegen het werk en de samenwerking aan kijken afhankelijk 

is van hun herkomst. Volgens Karl Weick geeft een persoon achteraf betekenis aan een 

handeling en vormt hij aan de hand daarvan een beeld van de werkelijkheid. Bovendien stelt 

hij dat er niet één werkelijkheid bestaat, maar dat iedereen zijn eigen constructie van 

realiteit samenstelt.7 Daarom lijkt het me mogelijk dat de leden verschillende definities 

hanteren voor hun taken en de samenwerking in de realisatie daarvan. De ideeën van Weick 

en Heath&Bryant neem ik graag mee in mijn onderzoek en ik vraag me af hoe de leden van 

het buurtteam betekenis geven aan hun werk en welke constructies van de werkelijkheid zij 

hanteren.  

Mijn vraagstelling luidt daarom als volgt: 

 “Hoe geven de participanten aan het buurtteam overleg betekenis aan de integrale 

samenwerking en hoe worden zij daarin beïnvloed door hun contextuele achtergronden en 

betekeniskaders?” 

Om tot een antwoord van deze vraagstelling te komen wil ik aan de ene kant een 

theoretisch kader ontwikkelen, en aan de andere kant een empirisch (sociaal 

wetenschappelijk) onderzoek doen. Ik zal nu uitleggen welke de onderzoeksvragen zijn voor 

deze andere twee delen. 

1.4. Onderzoeksvragen theoretisch kader 

In het theoretisch kader wil ik zowel onderzoeken wat er in de wetenschappelijke 

literatuur geschreven is over betekenisgeving en communicatieve tactieken tijdens 

vergaderingen, als wat er over integrale samenwerkingsverbanden is gepubliceerd. De 

onderzoeksvraag voor het theoretisch kader is: 

- “Hoe verhouden de noties van betekenisgeving en communicatie zich tot elkaar en hoe 

kunnen zij in een onderzoekskader zinvol op elkaar kunnen betrokken worden? 

Hier zal ik geen expliciet antwoord op geven zoals bij het empirisch onderzoek, maar 

mijn gehele theoretisch kader zal dienen als antwoord op deze vraag. Om mij te verdiepen in 

                                                           
7
 Karl Weick, Sensemaking in Organizations (London: Sage Publications, 1995), 15. 
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de literatuur aangaande betekenisgeving maak ik gebruik van de theorie van Karl Weick. Ik 

wil hierbij benadrukken dat het deze literatuur puur voor het theoretisch kader is, geenszins 

voor het methodologische deel van mijn onderzoek. Daarvoor zal ik gebruik maken van het 

interpretatief paradigma, maar daar zal ik verder in dit hoofdstuk nog op in gaan.  

In een volgend hoofdstuk zal ik een studie van het materiaal aangaande communicatieve 

tactieken maken aan de hand van Heath&Bryant. De boeken van Weick en Heath&Bryant 

zullen voor mijn afstudeerscriptie dienen als richtsnoeren, maar ik zal ook nog andere 

literatuur raadplegen ter onderbouwing van mijn theoretisch kader.  

Aan het eind van mijn theoretisch kader zal ik een conclusie schrijven wat tevens het 

antwoord op mijn onderzoeksvraag zal zijn. Die conclusie zal ik dan gebruiken ter 

verantwoording van de verzamelde data in het empirisch onderzoek.  

 

1.5. Onderzoeksvragen empirisch onderzoek 

Als ik het theoretisch kader heb afgesloten wil ik het praktische gedeelte van mijn 

scriptie uitvoeren. Ook hiervoor heb ik enkele onderzoeksvragen opgesteld, waarbij ik mijn 

algemene vraagstelling zoals hierboven beschreven zal aanhouden als centrale 

onderzoeksvraag voor het empirisch onderzoek. De volgende vragen zullen handvaten zijn 

voor het empirisch onderzoek: 

 

- “Welke betekenissen kennen de leden van het buurtteam toe aan hun samenwerking en 

communicatie?” 

- “Welke zijn de diverse betekeniscontexten en –achtergronden in communicatie en 

samenwerking?” 

- “Hoe percipiëren de deelnemers elkaar en waar heeft dat mee te maken?” 

De manier waarop ik data zal verzamelen die tot de antwoorden van mijn onderzoeksvragen 

zullen leiden zal ik in de volgende paragraaf beschrijven. 

 

1.6. Methodologie 

 

Zoals gezegd in dit hoofdstuk volg ik in deze afstudeerscriptie het idee van Weick, dat 

iedereen eigen werkelijkheid construeert en eenieder op zijn eigen manier betekenis aan de 

wereld om zich heen geeft. In deze afstudeerscriptie is het mijn intentie om te achterhalen 
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hoe de buurtteamleden betekenis geven aan hun werk en welke de invloed is van hun 

contextuele achtergronden. Om deze, mogelijk verschillende, betekenissen te kunnen 

analyseren zal ik gebruik maken van het interpretatief paradigma, aangezien deze recht doet 

aan de complexiteit van de sociale wereld. Dit staat tegenover het positivistisch paradigma, 

die er van uit gaat dat er een objectieve en eenduidige waarheid bestaat in de wereld die te 

achterhalen valt door wetenschappelijke methoden. Een consequentie voor dit gekozen 

paradigma is ook de manier waarop ik onderzoek doe: voor een positivistisch paradigma is 

het gebruikelijk een kwantitatief onderzoek te doen, voor het interpretatieve paradigma een 

kwalitatief onderzoek. Het is mijn doel om in deze afstudeerscriptie mijn kwalitatieve 

onderzoek uit te werken, maar daarvoor moet ik wel voldoen aan een aantal eisen. Ten 

eerste heb ik mij als onderzoeker moeten richten op het begrijpen en interpreteren van 

situaties en ontwikkelingen. Aangezien de context een grote invloed heeft op die situaties 

heb ik dit ook verwerkt in mijn vraagstelling. 

Ook is het noodzakelijk voor de onderzoeker de diepte in te gaan, in tegenstelling tot de 

breedte. Om dit te realiseren heb ik verschillende methoden toegepast om gegevens te 

verzamelen. Aan de ene kant heb ik een theoretisch kader opgesteld waarin ik de theorieën 

behandel die relevant zijn voor de bespreking van de onderzoeksresultaten.  

Aan de andere kant heb ik voor het praktische gedeelte vier keer een integraal 

buurtteamoverleg bijgewoond. Tijdens dat overleg heb mij ik als passieve observant gericht 

op de communicatie tussen de verschillende partijen die tijdens het integraal overleg aan 

tafel zitten en geprobeerd op te vangen welke de betekenissen zijn die de buurtteamleden 

geven aan hun werk en de integrale samenwerking. Echter, het volstaat niet enkel bij zo een 

overleg aanwezig te zijn en op te schrijven welke betekenissen door wie worden toegekend. 

Ik heb daarom ook nog afgevaardigden van de verschillende organisaties geïnterviewd.  

Tijdens de interviews, die semigestructureerd van aard waren, wilde ik te weten komen wat 

die personen voor betekenis geven aan de samenwerking en wat zij zelf zeggen over de 

communicatie en betekenisgeving tijdens het overleg. Ik heb daarvoor gebruik gemaakt van 

een topiclijst, zodat ik wel handvaten had om op terug te vallen tijdens de gesprekken, maar 

het was niet mijn bedoeling om een lijst met vragen bij langs te lopen. Het was mijn doel om 

de geïnterviewden zo veel mogelijk te laten praten en ze slechts bij te sturen of aan te 

moedigen als het gesprek stil dreigde te vallen.  
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Om zoveel mogelijk relevante data te verzamelen heb ik vijf mensen geïnterviewd die 

verschillende functies bekleden. Ik heb met een opbouwwerker van Cumulus Welzijn 

gesproken, een jongerenwerker, een vertegenwoordiger van de woningcorporatie Portaal, 

een gebiedsbeheerder en een stadswerker van de gemeente Utrecht. De interviews zelf 

zullen geanalyseerd worden in het derde hoofdstuk, in dit hoofdstuk wil ik echter de 

methoden van het onderzoek bespreken. 

Boeije schrijft in haar boek dat een degelijk kwalitatief interview twee belangrijke 

kenmerken heeft: 1) de vragen die gesteld gaan worden gaan over de ervaringen die de 

participant heeft en 2) de interviewer is erop gespitst om de interactie tussen hem/haar en 

de geïnterviewde soepel te laten verlopen, ook als dat ten koste gaat van de topics.8 Met 

deze gedachte in mijn achterhoofd ben ik begonnen aan een topiclijst die elk van de 

geïnterviewden zou aanspreken, omdat het over belevingen en ervaringen zou gaan die ze 

gemeenschappelijk hebben. Dat wil zeggen, de belevingen en ervaringen die ze op hebben 

gedaan als lid van het buurtteam, maar ook als uitvoerder in het programma Doe Mee in 

Overvecht. Bij elk topic stelde ik een paar vragen op, niet om ze vervolgens één voor één bij 

langs te lopen, maar die eventueel zouden kunnen dienen als richtlijn tijdens het interview. 

De topics zijn: 

 Functie binnen buurtteam (zowel officieel als officieus) 

 Persoonlijke geschiedenis (vorige werkgever, vooropleidingen) 

 Begin bij buurtteam (aanwezige kennis vooraf over Doe Mee in Overvecht) 

 Huidige positie (verrassingen, voldoening, in staat om los te laten, tevredenheid, 

drijfveren) 

 Buurtteam (samenwerking met andere leden, opzet Doe Mee in Overvecht, 

uitvoering werk, relatie tussen leden buurtteam) 

 Bijeenkomsten buurtteam (frequentie, inhoud, opzet) 

 Communicatie buurtteam (tijdens overleg, buiten overleg om, bereikbaarheid) 

 ‘Moeilijkheden’ (eventuele tegenvallers, problemen) 

 ‘Sterke punten’ (wat is succes, zijn er speerpunten, welke is de persoonlijke 

motivatie) 

                                                           
8
 Hennie Boeije, Analyseren in kwalitatief onderzoek (Utrecht: Boom onderwijs, 2004), 57. 
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Aangezien ik reeds twee keer aanwezig was geweest bij een bijeenkomst van het 

buurtteam van de Camera Obscuradreef, wist ik wel de namen en de functies van de 

geïnterviewden, maar was ik niet helemaal op de hoogte van wat het werk van deze 

uitvoerders inhield. De eerste topics zijn voornamelijk bedoeld om een beeld te krijgen van 

de geïnterviewde en om het gesprek op gang te brengen. Daar ben ik dan ook elk interview 

mee begonnen en ik zal deze informatie gebruiken om een beschrijving te geven van de 

geïnterviewden. 

Zodra er eenmaal over inhoudelijke zaken zou worden gesproken ging ik er vanuit dat de 

topics door elkaar zouden lopen en ik ze niet één voor één bij langs zou kunnen lopen. 

Na de data van deze interviews te hebben verzameld en geanalyseerd, heb ik ze 

vergeleken met mijn eigen bevindingen die ik heb opgedaan tijdens het bijwonen van het 

overleg. Voor het analyseren van mijn observaties en verzamelde data ter beantwoording 

van mijn onderzoeksvragen heb ik gebruik gemaakt van een boek van Boeije, welke zij 

geschreven heeft om degelijk kwalitatief interpretatief onderzoek te kunnen doen. 9 In haar 

boek behandelt Boeije drie opeenvolgende processen voor het analyseren van interviews in 

kwalitatief onderzoek. Zo beschrijft zij het open coderen, axiaal coderen en selectief 

coderen. Het eerste proces, het open coderen resulteert in een lijst van codes, waardoor de 

data gethematiseerd en daardoor ook begrijpelijker worden.10  Tijdens het axiaal coderen is 

de onderzoeker volgens de auteur op zoek naar voorbeelden om het begrip en de code te 

kunnen illustreren.11 Dit proces wordt opgevolgd door selectief coderen, ofwel structureren, 

waarbij het gaat om het zoeken naar een relatie tussen de verschillende categorieën die zijn 

gevonden in het proces van axiaal coderen.12 

Voor mijn scriptie houd ik een andere volgorde aan. Aangezien ik van tevoren topics heb 

opgesteld voor de interviews, zal ik (een aantal van) deze categorieën ook bespreken in mijn 

analyse. De codes en categorieën zijn dus al deels bekend, mochten er echter aanvullende 

categorieën uit de interviews naar voren komen, zal ik deze ook bespreken. Al mijn 

bevindingen zal ik onderbouwen met voorbeelden en citaten van de participanten. 
                                                           
9
 Boeije (2004) 

10
 Ibidem, 85. 

11
 Ibidem, 94. 

12
 Ibidem 100. 
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Ik zal eerst de functies van de geïnterviewden ten opzichte van hun positie in het buurtteam 

uitwerken, om verder te gaan met de bespreking van het buurtoverleg, de interactie en de 

relaties tussen de leden van het buurtteam. Ten slotte zal ik de betekenissen analyseren die 

de participanten geven aan het werk wat ze doen. Deze analyse volgt in het derde 

hoofdstuk, samen met een beschrijving van de participanten. 

Met de hier beschreven manier van analyseren is het mijn doel om een kwalitatief 

onderzoek te voltooien zoals past binnen het interpretatieve kader. De methoden die ik 

zojuist heb besproken zijn mijns inziens passend om de kwaliteit van zo een onderzoek te 

waarborgen. 

Na de analyse zal ik alle data koppelen aan mijn theoretisch kader, waarna ik antwoord zal 

geven op de rest van mijn onderzoeksvragen. In een concluderend hoofdstuk zal ik het 

gehele onderzoek nog eens bij nalopen om vervolgens antwoord te geven op mijn 

vraagstelling.  

Het uitvoeren van dit onderzoek kan voor zowel het buurtteam, als andere vormen van 

integrale samenwerking relevant zijn. Niet alleen geeft het inzage in de manier waarop er 

binnen dit specifieke buurtteam gecommuniceerd wordt, uit het onderzoek zal blijken hoe 

betekenissen door de leden van het buurtteam geconstrueerd worden. Ook zal blijken in 

welke mate de contextuele achtergronden van invloed zijn, aangezien we daarvan uit gaan 

in dit onderzoek. Deze resultaten kunnen verhelderend werken voor het buurtteam omdat 

ze wellicht inzage krijgen in processen of gebeurtenissen waar ze niet bij stil zouden hebben 

gestaan zonder dit onderzoek. 

Over het algemeen zijn resultaten van een kwalitatief onderzoek niet generaliseerbaar, maar 

ik denk dat mijn onderzoek een uitzondering is. Aangezien er binnen Overvecht vier 

buurtteams, met allemaal dezelfde samenstelling, actief zijn, kunnen mijn resultaten ook 

gebruikt worden voor de overige drie buurtteams. Ook zou dit onderzoek gebruikt kunnen 

worden voor eventuele toekomstige integrale samenwerkingsverbanden, als een 

spreekwoordelijke stok achter de deur. 
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Hoofdstuk II. Betekenisgeving en (inter-persoonlijke) communicatie 

2.1. Plan van aanpak 

In het eerste hoofdstuk heb ik mijn probleem- en vraagstelling  besproken, waarbij ik 

heb verteld dat mijn focus voor deze afstudeerscriptie ligt bij de manier waarop leden van 

het buurtteam betekenis geven aan hun activiteiten en hun samenwerking. In dit hoofdstuk 

wil ik daarom graag verder in gaan op de theorie omtrent betekenisgeving. Ik zal me daarbij 

hoofdzakelijk richten op de theorie van Karl Weick, maar ik zal ook andere wetenschappers 

aanhalen. Daarna zal ik mijn focus leggen op verschillende theorieën omtrent communicatie, 

met name inter-persoonlijke communicatie. Ten slotte zal ik korte samenvatting geven die 

zal dienen als basis voor mijn analyse van de empirische data die in het tweede deel 

besproken zullen worden. 

2.2. Betekenisgeving als proces 

Om een beschrijving te maken van wat betekenisgeving is, moeten we eerst 

beginnen met te beschrijven wat het in ieder geval niet is, en dat is interpretatie. 

Interpreteren is volgens Weick het kenmerken van waarnemingen en is vaak een product. Zo 

kan je wel iemand horen zeggen dat hij een ‘interpretatie’ heeft gemaakt van iets, maar 

niemand heeft een ‘betekenisgeving’ gemaakt.13 Ook is het geven van betekenis niet 

vergelijkbaar met een metafoor. Betekenisgeving moet letterlijk opgevat worden, niet 

metaforisch.14 Waar gaat het dan wel om bij betekenisgeving? Het gaat volgens de theorie 

van Weick om het construeren en begrijpen van eenieders werkelijkheid. Betekenis wordt 

pas achteraf gegeven aan een bepaalde handeling en al terugkijkend wordt een beeld van de 

eigen werkelijkheid geconstrueerd. Om de studie van betekenisgeving als concept te 

vergemakkelijken heeft de auteur zeven karakteristieken opgesteld, waardoor het ook 

duidelijk wordt waarom betekenisgeving niet vergeleken kan worden met interpreteren, 

begrijpen of ‘attribution’ (toekennen). Ik zal de karakteristieken (kort) bij langslopen en 

uitleggen waarom het belangrijk is binnen organisaties om er rekening mee te houden: 

1. Betekenisgeving is gegrond in identiteitsconstructie; de identiteit van actoren wordt 

                                                           
13

 Weick (1995), 13. 

14
 Ibidem, 15. 
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bepaald door middel van interactie en de definitie van de eigen identiteit zal veranderen bij 

elke volgende interactie. De definitie van de identiteit van een betekenisgever verandert dus 

continu, waardoor de definitie van de context ook zal veranderen. Andersom is het ook zo 

dat door de verandering van definitie van die context, de definitie van de eigen identiteit 

zich ook aanpast. Hoe een actor de context definieert geeft dus ook aan hoe hij zichzelf 

definieert,15 waardoor het ook de interactie binnen organisaties beïnvloedt. Het individu kan 

zichzelf (namelijk) zien als een eigen entiteit, maar ook als een afgevaardigde van zijn sociale 

collectief.16 Pas na het vormen van een definitie van de eigen identiteit kan er betekenis 

worden gegeven aan handelingen.  

2. Betekenisgeving gebeurt in retrospect; één van de meest onderscheidende 

karakteristieken volgens Weick is die van retrospect. Ik heb zojuist al beschreven dat 

betekenisgeving volgt op een handeling, niet andersom. Een vraag die de auteur stelt is: 

“How can I know what we did until I see what we produced?”17 Hierdoor wil de auteur 

duidelijk maken dat binnen organisaties er rekening mee moet worden gehouden dat 

betekenisgeving pas achteraf plaatsvindt en strategisch plannen eigenlijk voorbarig zijn. 

3. Betekenisgeving stelt de omgeving vast: de voorgaande karakteristieken waren 

voornamelijk gefocust op het gedeelte ‘betekenis’ in betekenisgeving. Deze karakteristiek 

gaat voornamelijk over het construeren van die betekenis, omdat deze aanduiding inhoudt, 

dat een actor zelf een deel van de context vormt waarin hij deelneemt. De kwestie hoe er 

binnen een organisatie met elkaar wordt omgegaan kan worden verklaard door de manier 

waarop ieder die omgeving heeft gedefinieerd en er betekenis aan heeft gegeven.18 

4. Betekenisgeving is sociaal; Naast het gegeven dat betekenisgeving geen eenmalige 

handeling is, is het ook geen individuele aangelegenheid, omdat wat er intern bij een actor 

afspeelt ook invloed heeft op de interactie met anderen.19 Aangezien er binnen een 

organisatie bijna alleen maar interactie plaatsvindt, is het om zicht te krijgen op processen 

                                                           
15

 Weick (1995), 20. 

16
 J.A. Chatman, N.E. Bell, B.M Staw, The managed thought: The role of self-justification and impression 

management in organizational settings (San Francisco: Jossey Bass, 1986), 23. 

17
 Weick (1995), 27. 

18
 Ibidem, 30. 

19
 Ibidem, 39. 
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van betekenisgeving belangrijk om interactie en communicatie te onderzoeken. 

5. Betekenisgeving is continu; Hierboven heb ik al beschreven dat betekenisgeving een 

proces is dat continu doorgaat. Het heeft geen begin en geen eind. Ondanks dit gegeven, 

staat men er in een organisatie niet altijd bij stil, omdat daar geen tijd voor is. Om die 

betekenisgeving af te stemmen zijn vergaderingen of een teamoverleg noodzakelijk.  

De continuïteit van betekenisgeving is een uiterst belangrijk kenmerk voor dit onderzoek, 

aangezien het juist over zo een teamoverleg gaat. 

6. Betekenisgeving is gefocust op en door vastgestelde waarnemingen; zoals beschreven in 

het voorgaande stuk kan een actor pas betekenis geven aan iets, bijvoorbeeld een 

handeling, die is waargenomen. Daarnaast bepaalt de context in grote mate de manier 

waarop een beeld wordt geconstrueerd, daarom is betekenisgeving niet los te zien van de 

context waarin een waarneming wordt gedaan.  

Dit is een belangrijk punt om bij stil te staan voor mijn onderzoek, aangezien een deel van 

mijn vraagstelling zich focust op de contextuele achtergronden van de buurtteamleden. 

7. Betekenisgeving is eerder plausibel dan accuraat; het is inmiddels duidelijk dat ‘de’ 

waarheid niet bestaat, dat enkel eenieder zijn eigen waarheid en werkelijkheid construeert. 

Daarom is het ook niet van belang dat die werkelijkheid zeer accuraat is, maar dat zij in ieder 

geval voldoende plausibel en geloofwaardig is voor degene die haar heeft geconstrueerd.   

Met betrekking tot betekenisgeving kunnen we concluderend zeggen dat, zodra mensen 

beginnen te handelen, ze deze karakteristieken waarnemen in een bepaalde context, dat ze 

daardoor gaan nadenken over wat er is gebeurd, wat er gaande is, wat er verklaard moet 

worden en wat er gedaan moet worden.20 Dit is –kort beschreven- het proces van 

betekenisgeving. 

2.3. Betekenisgeving in organisaties 

Ik heb zojuist de kenmerken van betekenisgeving in zijn algemeenheid beschreven, 

nu wil ik wat dieper ingaan op betekenisgeving binnen organisaties. Hiervoor moeten we 

beter kijken naar het concept van een ‘organisatie’. Scott onderscheidt voor dit concept drie 

types; a) de organisatie als rationeel systeem, waarbij verschillende collectieven werken aan 

specifieke speerpunten in relatief streng geformaliseerde sociale context. b) De organisatie 
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als natuurlijk systeem, waarbij verschillende collectieven door hun gedeelde interesse een 

gezamenlijk doel nastreven en c) de organisatie als open systeem, waar steeds verschillende 

coalities ontstaan en zich ontwikkelen door middel van onderhandelingen. De structuur en 

handelingen van die coalities zijn in sterke mate afhankelijk van contextuele factoren.21 

Weick gebruikt deze drie definities om aan te geven dat, zodra het systeem verschuift van 

rationeel, naar natuurlijk, naar open, er meer ruimte ontstaat voor de context en voor 

betekenisgeving.  

Een andere omschrijving van ‘organisatie’ die ik wil bespreken is de theatermetafoor van 

Siebers, Verweel  en De Ruijter. Zij onderscheiden binnen de organisatie verschillende lagen 

waar er op verschillende manier interactie plaatsvindt. Ten eerste beschrijven ze het 

podium, waar het ‘product’ wordt gepresenteerd. Dit is de enige plek in de organisatie waar 

cliënt en organisatie bij elkaar komen en wordt gereguleerd door formele regels. Ten tweede 

onderscheiden zij de coulissen, waar interactie plaatsvindt tussen werknemers en de regels 

al minder geformaliseerd zijn. Hier worden vaak coalities gevormd en onderhouden. Ten 

slotte beschrijven ze de kleedkamers, waar één op één gesprekken plaatsvinden en 

werknemers uit hun rol kunnen stappen en kunnen handelen als persoon, niet als 

werknemer. De interactie die hier plaatsvindt is gebaseerd op menselijke drijfveren, niet op 

regels.22 Siebers et al. beschrijven hier min of meer dezelfde types die Scott onderscheidt, 

maar volgens Siebers et al. zijn deze types alledrie te vinden binnen een organisatie.  

De theorieën die ik hier besproken heb hebben betrekking op het handelen van het individu. 

Weick bespreekt in zijn boek echter ook nog de theorie van Wiley, die drie niveaus van 

handelen en betekenisgeving op een macro schaal beschrijft.  

Het eerste niveau is die van het intersubjectieve, waarbij het hebben van een bepaalde 

mening, gedachte of intentie door middel van interactie gedeeld wordt door twee of meer 

mensen. Hierdoor ontstaat er een verschuiving van het ‘ik’ naar het ‘wij’-gevoel.23 

Het tweede niveau, dat boven het niveau van interactie en intersubjectiviteit staat, is die van 

sociale structuur en algemene subjectiviteit (‘generic subjectivity’). Het handelen als individu 
                                                           
21
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bestaat op dit niveau nauwelijks meer, omdat het deel is geworden van een collectief, zoals 

bijvoorbeeld in een organisatie.24 Het geven en definiëren van betekenis door middel van 

interactie, zoals het geval is bij algemene subjectiviteit, komt op dit niveau niet meer voor. 

Integendeel, op dit niveau is het mogelijk een betekenis over te nemen van anderen binnen 

het collectief, juist omdat zij niet meer gedefinieerd hoeft te worden.  

Tenslotte beschrijft Wiley het extrasubjectieve niveau, waarbij het handelen en de interactie  

tussen individuen niet centraal staan, maar de cultuur die is ontstaan dankzij die interactie. 

Volgens Weick gaat het binnen organisaties niet zozeer om het extrasubjectieve niveau, 

maar om de wisselwerking tussen het intersubjectieve en het algemeen subjectief niveau. Hij 

bedoelt daarmee te zeggen dat binnen een organisatie betekenissen worden gedefinieerd 

door middel van interactie, waardoor andere werknemers die kunnen overnemen in het 

algemeen subjectief niveau. (Daarbij gaat volgens Weick altijd een deel van een 

gemeenschappelijke opvatting verloren, maar dat hoeft niet schadelijk te zijn voor een 

effectieve coördinatie van het handelen/werk.)25 Deze theorie omtrent de verschillende 

niveaus van betekenisgeving, en dan met name het intersubjectieve niveau, is bruikbaar voor 

mijn onderzoek, aangezien het mijn doel is te onderzoeken op welke manier de leden van 

het buurtteam betekenis geven aan hun integrale samenwerking en hoe zij daarin beïnvloed 

worden door hun contextuele achtergronden. Wordt het overleg door de leden van het 

buurtteam gezien als een mogelijkheid om met elkaar nieuwe (gezamenlijke) betekenissen 

te definiëren zoals in het intersubjectieve niveau? Of maken ze reeds deel uit van de cultuur 

van hun eigen organisatie en vertegenwoordigen zij deze opvattingen tijdens het overleg van 

het buurtteam?  

2.4. Tenslotte 

Nu ik de theorieën heb besproken die ik adequaat acht voor mijn empirisch 

onderzoek, zal ik verder gaan met de bespreking van wetenschappelijke literatuur omtrent 

‘communicatie’. Dit is noodzakelijk, aangezien communicatie het instrument is om betekenis 

te kunnen construeren in een collectieve context zoals in het buurtteamoverleg. Gezien 

communicatie een containerbegrip is, zal ik mij richten op die betekenissen die ik relevant 
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acht voor het doel van mijn onderzoek. Ik zal kort stilstaan bij communiceren in het 

algemeen, en dan dieper ingaan op inter-persoonlijke communicatie. Dit ligt in het verlengde 

van het intersubjectieve niveau van Weick, daar het gaat om een verschuiving van het 

individuele, naar een gemeenschappelijke context. Daarna zal ik in een volgende paragraaf 

een brug beschrijven tussen de twee concepten van communicatie en betekenisgeving, 

zodat ik een basis heb om op terug te vallen voor mijn empirisch verzamelde data en de 

analyse daarvan. 

2.5. Communicatie 

 Communiceren doen we allemaal, bewust of onbewust, verbaal en/of non-verbaal. 

Aangezien het een essentieel en groot deel uit maakt van ons bestaan, is het niet gek te 

bedenken dat communicatie vrij ingewikkeld in elkaar zit. Er bestaan dan ook vele definities 

van ‘communicatie’, in sociolinguïstische zin kan het omschreven worden als het uitwisselen 

van berichten op een coöperatieve en pragmatische manier.26 Daarmee wil Balboni zeggen 

dat communicatie geen eenzijdige activiteit is, maar een samenwerking tussen sprekers 

waarin we rekening houden met het effect van onze taaluitingen op de luisteraar. Echter, 

niet alleen de manier waarop iets gebracht wordt, ook de interpretatie van berichten heeft 

invloed op de samenwerking tussen sprekers en is afhankelijk van verschillende factoren. 

Om de relatie tussen betekenis, woorden en interactie nader te beschouwen bespreken 

Heath & Bryant drie theorieën: a) het representationalisme, b) het relativisme en c) een 

pragmatische theorie.27  

Het representationalisme (of referentialisme) gaat ervan uit dat woorden betekenis krijgen 

omdat ze naar objecten, gevoelens of situaties verwijzen (refereren). Één van de principes 

van deze theorie is dat mensen door ervaring refereren aan deze objecten, gevoelens of 

situaties, zoals bijvoorbeeld het benoemen van de smaak van een stuk fruit. Zo kan een 

appel worden benoemd als ‘fris’, ‘zuur’ of ‘zoet’. De ervaringen staan dan symbool voor 

objecten, gevoelens of situaties en volgens Richards is communicatie daarom slechts 
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mogelijk als men dezelfde ervaringen deelt.28 

Het relativisme gaat er echter van uit dat men betekenis geeft aan de sociale en fysieke 

realiteit doordat elke taal (elk idioom) een andere kijk op de wereld uitdrukt. Taal is, in 

tegenstelling tot zoals gesteld in het representationalisme, niet neutraal omdat zij beïnvloed 

wordt door de cultuur waarin zij gesproken wordt. Whorf stelt dat de manier waarop 

mensen communiceren in een situatie wordt beïnvloed door de definitie die door hen 

collectief of individueel wordt gegeven aan die situatie.29 

Volgens de pragmatische benadering, die ervan uit gaat dat betekenis wordt gegeven aan de 

hand van regels in interactie en de behoefte om sociale omgang te reguleren, stellen 

mensen elke keer door middel van communicatie hun interpretatieve schema’s bij. 

Interactie is zodoende een proces waarin sprekers hun gedrag coördineren door het 

toepassen van gezamenlijke interpretatieve schema’s. Deze interpretatieve schema’s 

worden ook wel inferenties genoemd volgens de theorie Scollon & Wong Scollon, waardoor 

sprekers in staat zijn de complexiteit van communicatie te bevatten.30 Deze inferenties zijn 

onder andere gebaseerd op onze ervaring en het gebruik van de taal.  

Zowel het relativisme (interactionisme) als de pragmatische benadering zijn bruikbaar in het 

onderzoek naar buurtteams, omdat ze iets zeggen over de manier waarop mensen betekenis 

geven aan taaluitingen. Het relativisme stelt dat elk idioom een andere kijk op de realiteit 

uitdrukt, dus het idioom van de buurtteams stelt de leden van het buurtteam in staat hun 

realiteit uit te drukken. De pragmatische theorie kan bruikbaar blijken omdat het uitgaat van 

gezamenlijke interpretatieve schema’s die gebaseerd zijn op ervaringen. De vraag daarbij is; 

in hoeverre delen de leden van het buurtteam interpretaties, gezien de gemeenschappelijke 

ervaringen? En als ze die niet delen of niet tot gedeelde interpretaties komen, waar heeft 

dat dan mee te maken? En omgekeerd is het de vraag of het delen van interpretatieve 

schema’s ook ervaring en communicatie erover beïnvloedt?  Zo stellen Heath & Bryant dat er 

sprake is van inter-persoonlijke communicatie als datgene wat de ene persoon doet of zegt 

effect heeft op een ander. Hierbij wil ik benadrukken dat inter-persoonlijke communicatie 

vaak face to face voorkomt, maar lang niet altijd. Veel relaties bestaan uit telefonisch of 
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schriftelijk contact, maar dit onderscheid is niet van belang voor dit onderzoek.  

In een relatie tussen twee mensen is het waarschijnlijk dat men een inschatting maakt van 

de reactie van de ander en wat voor invloed het kan hebben op de relatie. De inter-

persoonlijke communicatie tussen twee mensen wordt volgens Heath&Bryant dan ook in 

sterke mate beïnvloed door de manier waarop de sprekers hun relatie definiëren. Dit ligt op 

dezelfde lijn als wat Weick zegt over constructies van de werkelijkheid; mensen spreken met 

elkaar af wat (tijdelijk) waar is en de manier waarop mensen met elkaar communiceren 

wordt beïnvloed door percepties die zij hebben van elkaar en van hun relatie.31  

Elke relatie wordt gedefinieerd door bepaalde regels en condities, die op hun beurt weer 

worden vastgesteld door de mensen die in die relatie zitten.32 Deze stelling valt onder de 

social exchange theory, die stelt dat mensen zelf bepalen en overeenkomen wat de regels en 

gepast communicatief gedrag is om de relatie te behouden. Elke relatie is uniek, omdat er in 

de ene relatie meer (communicatief) is toegestaan dan in de andere relatie. De manier 

waarop mensen deze regels bepalen wordt verklaard in de social cognition theory.33 Deze 

theorie stelt dat mensen door middel van cognitieve processen inschatten welke 

communicatieve acties belonend en welke niet belonend zijn.  

Roloff heeft enkele normen beschreven die mensen hanteren tijdens inter-persoonlijke 

communicatie om hun relaties te kunnen onderhouden van hun relaties. Zij worden 

beschreven in het kader van de social exchange theory.34 

- de eerste is de norm van wederkerigheid (norm of reciprocity), en zegt wat over de 

kwaliteit van een respons in inter-persoonlijke communicatie. Deze norm bepaalt of de 

respons op wat de één heeft gezegd gelijk, of gelijkwaardig moet zijn. Een voorbeeld 

daarvan is de vraag of een compliment beantwoord moet worden met een ander 

compliment, of met een oprecht ‘dank je wel’. 

- de tweede norm bepaalt de lengte van tijd die toegestaan is bij de uitwisseling om 

bevredigend te zijn. In de ene relatie is het toegestaan om een brief of een sms pas na twee 

maanden te beantwoorden, maar in de andere relatie moet diezelfde brief of sms al na een 
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paar dagen worden beantwoord.  

- de derde norm gaat over regels aangaande de kwaliteit van omgang. Zo kan het voor een 

rijk persoon betaalbaar om zijn minder rijke vriend mee uit eten te nemen en te betalen, 

maar verwacht hij niet van zijn vriend om dat voor hem terug te doen. Hij neemt ook 

genoegen met een broodje als die minder rijke vriend moet betalen.  

- de vierde en laatste norm refereert aan de verwachte gevolgen van verkeer/omgang. Zo 

kan voor de één de omgang bevredigend zijn geweest en verwacht hij een vervolg, terwijl de 

ander er een ander mening op nahoudt en een volgende vorm van persoonlijk verkeer liever 

uit zou stellen.  

Deze normen stellen de regels vast in het inter-persoonlijke verkeer en verklaren waarom 

mensen iets wel of niet op prijs stellen,  wat ze verwachten van een ander of hoe lang ze 

daar de tijd voor hebben. Daarnaast hebben wetenschappers ook onderzocht welke de 

variabelen zijn die het beste de kwaliteit van een relatie kunnen aangeven. Volgens Millar en 

Rogers zijn dat de variabelen controle, vertrouwen en intimiteit. Ook zij gaan ervan uit dat 

het verkeer in een relatie tussen twee mensen een samenwerking is en de uitingen in dat 

verkeer invloed heeft op elkaar en op de relatie.35  

De variabele controle refereert naar het recht en de mogelijkheid van eenieder om in een 

relatie om acties te bepalen, bij te stellen en af te bakenen. 

Vertrouwen is een equivalent van controle; we hebben het dan over de mate van controle 

die men over zichzelf en over een ander uitoefent.  

De laatste variabele, intimiteit, wordt bepaald door de mate waarin de één de ander 

gebruikt voor zelfbevestiging en refereert naar de mate waarin partners aan elkaar gehecht 

zijn.36  

 In deze paragraaf heb ik verschillende theorieën omtrent (inter-persoonlijke) 

communicatie besproken. Zo heb ik gesteld dat het relativisme en de pragmatische theorie 

(interactionisme) zijn bruikbaar in het onderzoek naar buurtteams, omdat ze iets zeggen 

over de manier waarop mensen betekenis geven aan taaluitingen en dus iets over de 

communicatie tijdens het buurtoverleg. Daarnaast heb ik verteld dat de inter-persoonlijke 
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relatie tussen twee mensen beïnvloed wordt door de definitie die zij eraan geven. Bovendien 

zijn er regels en normen voor een inter-persoonlijke relatie. Ten slotte heb ik de variabelen 

besproken die de kwaliteit van een relatie beïnvloeden. Ik zal nu in een volgende paragraaf 

dieper ingaan op de relatie tussen communicatie en betekenisgeving. 

2.4. Building bridges 

 We hebben in dit hoofdstuk kunnen lezen welke de verschillende karakteristieken 

zijn van betekenisgeving. Zo wordt betekenis pas achteraf gegeven aan een bepaalde situatie 

of handeling, en is er een wisselwerking tussen de definitie van de eigen identiteit en de 

definitie van de context. Daarnaast hebben we in de vorige paragraaf gelezen dat de relatie 

tussen twee personen beïnvloed wordt door de definitie die zij er aan geven, dit ligt dus in 

het verlengde van wat Weick heeft beschreven in zijn boek.  

Ook heb ik in dit hoofdstuk beschreven dat het geven van betekenis een sociaal en continu 

proces is. Dat wil zeggen, er is interactie voor nodig om betekenis te kunnen geven. Voor die 

interactie stellen mensen regels en normen op, bijvoorbeeld van welke kwaliteit een respons 

moet zijn of hoeveel tijd er tussen interactie mag zitten.  

Om betekenis te kunnen geven is interactie noodzakelijk. Een specifieke/bijzondere vorm 

van interactie is een vergadering of een overleg, waarin de interactie voornamelijk bestaat 

uit discussiëren en betogen. Weick stelt in zijn boek een definitie van Schwartzman voor, 

waarin een ‘meeting’ wordt gedefinieerd als een communicatieve gebeurtenis die interactie 

op specifieke wijze organiseert. Het meest typerend is een vergadering een bijeenkomst van 

drie of meer mensen die hebben afgesproken om bijeen te komen ten behoeve van een 

organisatie of groep. Doel van die bijeenkomst kan zijn om een knoop door te hakken, 

ideeën of meningen uit te wisselen, een probleem op te lossen en ga zo maar door. 

Bovendien beïnvloedt de vorm van een overleg de manier welk gedrag gewenst is. Hierdoor 

worden in vergaderingen onder andere relaties  opnieuw worden gedefinieerd of 

geproduceerd.37 Als we terugkijken naar de paragraaf over betekenisgeving lezen we dat 

Weick stelt dat er binnen een organisatie vaak geschoven wordt tussen het intersubjectieve 

en generieke niveau, waarbij een individu steeds meer deel van een collectief wordt in plaats 

van een zelfstandige actor.  
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De casus in deze afstudeerscriptie betreft het buurtteam dat verwikkeld is in de uitvoering 

van ‘Doe Mee in Overvecht’, eens per zes weken komt het team bij elkaar om in overleg te 

gaan en te checken hoe de uitvoerende projecten vorderen. Om erachter te komen in 

hoeverre de theorie van Weick ook geldt voor de bijeenkomsten van het buurtteam, welke 

de contextuele achtergronden zijn van de leden en welke communicatieve tactieken zij 

inzetten tijdens de overleggen, zal ik eerst data moeten verzamelen en analyseren. Daarmee 

zijn we aan het eind gekomen van het theoretisch kader en kunnen we verder gaan met het 

empirisch onderzoek.  
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Hoofdstuk III. Interviews en data-analyse 

3.1. Opzet empirisch onderzoek 

In het eerste hoofdstuk van deze afstudeerscriptie heb ik beschreven welke de 

probleem- en vraagstelling voor dit onderzoek is. De focus voor deze scriptie ligt op de 

betekenisgeving van de leden van het buurtteam in Doe Mee in Overvecht aan hun 

samenwerking en de communicatie tussen de verschillende leden tijdens en buiten het 

teamoverleg. Overigens heb ik besproken dat ik voor deze afstudeerscriptie een kwalitatief 

onderzoek doe aan de hand van semigestructureerde interviews. 

In het tweede hoofdstuk heb ik de basis gelegd voor een wetenschappelijke benadering. Ik 

heb daarbij verschillende thema’s betrokken, zoals het perspectief van Weick op 

betekenisgeving en verschillende theorieën omtrent (inter-persoonlijke) communicatie.  

In dit hoofdstuk zal ik verder gaan met het empirisch gedeelte van het onderzoek, aan de 

hand van verschillende interviews die zijn afgenomen bij leden van het buurtteam en de 

analyse van de gegevens die daaruit volgen. Ik zal eerst de participanten van het onderzoek 

bespreken, om vervolgens de interviews uit te werken en te bespreken. 

3.3. De participanten 

Aangezien ik de privacy van alle deelnemers van dit onderzoek wil waarborgen, heb 

ik besloten voor elke participant een pseudoniem te gebruiken.  

De eerste participant die ik zou interviewen was Ben, een jongerenwerker van Cumulus 

Welzijn. Ik had hem tijdens het overleg van het desbetreffende buurtteam al verschillende 

malen horen praten en mijns inziens had deze persoon al wat jaren ervaring in het vak en 

toen ik hem voor het interview vroeg, was hij gelijk bereid om mee te werken. We spraken af 

bij een van de buurthuizen, namelijk ‘De Bram’. Tot mijn verbazing zat niet alleen Ben daar, 

maar ook een collega uit zijn eigen team, Yunus. Ben legde mij snel uit dat hij en Yunus 

samenwerken in een team van vier jongerenwerkers van Cumulus Welzijn. Ben is daarbij 

degene die naar het overleg van het buurtteam gaat, maar ze zijn alle vier werkzaam in 

dezelfde buurt. 

Voordat Ben werkzaam is geworden bij Cumulus Welzijn, heeft hij een opleiding gedaan in 

maatschappelijke dienstverlening, en ging al gauw aan de slag als vrijwilliger. Door dit 

vrijwilligerswerk is hij getipt voor een vacature bij Portes, een andere welzijnsorganisatie in 
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Utrecht. Daar heeft hij enige tijd als jongerenwerker gewerkt, maar is op den duur gaan 

solliciteren bij Cumulus Welzijn. Hij was door zijn werk bij Portes al bekend met het 

jongerenwerk en de situatie in Overvecht. Inmiddels is Ben al 20 jaar werkzaam als 

jongerenwerker en probeert vanuit zijn functie probleemjongeren te signaleren en te 

identificeren om ze van het criminele pad te houden. Hiervoor praat hij met ze op straat en  

organiseert avonden in de buurtflat, zodat de jongeren naar hem toe kunnen komen in geval 

van problemen. Bovendien zit Ben in het JOS (Jongeren Overlast op Straat), een team die –

zoals de naam het zegt- zich bezig houdt met de overlast van jongeren op straat. 

De tweede persoon die ik heb gesproken is Steven van Portaal. Hij vertelde me van tevoren 

dat hij was gepromoveerd binnen Portaal en dat hij niet meer werkzaam was binnen het 

buurtteam, maar dat hij me wel genoeg kon vertellen over zijn tijd bij het buurtteam. 

Steven begon als elektricien bij Portaal, waardoor hij via meldingen al vaak bij de mensen in 

Overvecht thuis kwam. Hij was daarom ook al wel op de hoogte van de gebouwen, omgeving 

en de mensen in Overvecht voordat hij werkzaam werd bij het buurtteam.  

Op en duur hoorde Steven via via over een vacature als buurtbeheerder in Overvecht en 

heeft daarop gesolliciteerd, waardoor hij drie à vier jaar geleden terecht kwam in het team 

van de Camera Obscuradreef. Zijn taak als buurtbeheerder houdt in dat hij enerzijds moet 

bemiddelen met bewoners, en anderzijds af moet gaan op meldingen van bewoners. 

Technische meldingen vallen daar niet onder, die gaan naar de opzichter. Als 

buurtbeheerder is hij een eerstelijns aanspreekpunt voor de bewoners en neemt daarom 

ook deel aan verschillende bewonerscommissies, maar ook het JOS. 

Na Steven sprak ik Frank, de voorzitter van alle vier de buurtteams. Hij heeft weliswaar 

biologie gestudeerd, maar is nooit werkzaam geweest in dat vakgebied. Al tijdens zijn studie 

was hij betrokken bij vrijwilligerswerk en daarna heeft hij bij verschillende ministeries 

gewerkt als projectcoördinator en coördinerend beleidsmedewerker. Daarna is hij aan de 

slag gegaan bij een adviesbureau, maar heeft ten slotte zijn eigen consultancy bureau 

opgezet. Zijn functie binnen het buurtteam is dan ook procesmanager en consultant, hij 

coördineert de afstemming tussen de betrokken organisaties ten behoeve van de uitvoering. 

Dit houdt in dat hij voorzitter is van alle overleggen van de buurtteams, maar ook de 

uitvoerders van een afstand begeleidt in de uitvoering van hun werk. Hij is daarbij 

ingeschakeld als onafhankelijke derde partij. Nota bene, Frank wordt voor zijn functie als 

consultant binnen Doe Mee in Overvecht drie werkdagen betaald en het is voor hem dus 
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geen fulltime baan. Dit is het geval, omdat hij ook is aangesteld als consultant of 

procesmanager in andere projecten. 

Na iemand van Cumulus Welzijn te hebben gesproken, een werknemer van Portaal en de 

voorzitter van het buurtteam, besloot ik iemand te interviewen van de gemeente. Marieke is 

door de gemeente aangesteld als gebiedsmanager veiligheid. Dit betekent dat zij de regie 

heeft over de uitvoering van het beleid dat is opgesteld omtrent de veiligheid in Overvecht 

Zuid. Voordat zij werkzaam werd in Overvecht werkte Marieke als publieksdienstmanager bij 

gemeente Vleuten-De Meern. Daar was zij verantwoordelijk voor de uitvoering van alle 

diensten die bestonden voor de bewoners van Vleuten-De Meern. Dit werk was relatief 

intern gericht, en na te hebben gemerkt wat een plezier ze haalde uit het contact met 

bewoners, besloot zij te solliciteren op haar huidige functie te Overvecht. Ze wist niets af van 

de Sociale Wijkontwikkeling Overvecht, dan wel Doe Mee in Overvecht, en kende de buurt 

eigenlijk ook helemaal niet.  

Voor de uitvoering van het veiligheidsbeleid werkt Marieke samen met nog twee 

gemeentelijk ambtenaren, maar zij is de enige die deelneemt aan het overleg van het 

buurtteam.  

Als laatste heb ik gesproken met een stadswerker, genaamd Mark. Hij is werkzaam bij de 

gemeente Utrecht en is als wijkopzichter verantwoordelijk voor al het ‘groen&grijs’ binnen 

Overvecht. Dat wil zeggen, hij is verantwoordelijk voor de openbare ruimtes en het 

onderhoud daarvan. Daarvoor krijgt hij van de gemeente een budget en is hij in staat andere 

mensen in te huren voor bepaalde klussen, zoals het snoeien van een boom, of het 

repareren van een stoep.  

Voordat Mark bij de gemeente Utrecht begon, had hij al een lange geschiedenis in het 

‘groen’ erop zitten. Hij heeft de tuinbouwschool gevolgd, en na werkzaam geweest te zijn als 

stadswerker bij de gemeente Zoetermeer, heeft hij gesolliciteerd bij de gemeente Utrecht. 

Daar begon hij als stadswerker en is opgeklommen tot de functie van wijkopzichter. Dit was 

in de eerste instantie niet in Overvecht, maar in het westelijke deel van Utrecht. Hij wist van 

te voren niet veel van de situatie in Overvecht af, en de samenwerking van het buurtteam 

binnen Doe Mee in Overvecht was compleet nieuw voor hem.  

3.3. Eigen functie vs. het buurtteam 
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Voordat de buurtteamleden terecht kwamen op hun huidige positie waren zij zich 

wel bewust van de functie die ze zouden bekleden, maar uit de interviews bleek dat niet 

iedereen wist wat voor rol zij in het buurtteam zouden gaan spelen. Zo vertelde Steven, de 

beheerder van de woningcorporatie, mij tijdens het interview dat hij wel de buurt en het 

werk al kende, omdat hij daarvoor elektricien in Overvecht was. Toen hij echter solliciteren 

wist hij nog niet het fijne van ‘Doe Mee in Overvecht’ af: 

“Ik wist wel wat de functie een beetje inhield, want van te voren als je gaat solliciteren dan ga 
je toch een beetje eerst eens even kijken wat de inhoud van de functie was. Dus ik wist wel 
een beetje wat het werk inhield. En het buurtteam, he, dat is een onderdeel van. Dus, euhm, 
maar niet de hoofdtaak. Dus wat dat betreft, je weet van hoe en wat, maar niet het fijne. En 
op een gegeven moment kom je daar zelf wel achter.” 

Ook Marieke gaf in haar interview aan dat zij vanuit haar functie als gebiedsmanager 

veiligheid deel ging uitmaken van het buurtteam, zonder dat zij van tevoren op de hoogte 

was van de inhoud van die rol: 

“Vanuit het wijkbureau was ik dan gewoon degene die daar naar toe moest, dus je hoort dan 
in zo’n buurtteam thuis en dan merk je wel dat het klikt met die mensen gelijk en dat je 
afspraken met ze kunt maken.”  

Aangezien het werken in zo een buurtteam dus voor de meesten een nieuwe ervaring was, 

vroeg ik hun hoe dat proces van kennismaking verlopen is. Zoals blijkt uit het vorige citaat is 

dat geen moeilijk proces geweest, omdat het gelijk klikte met de anderen. Dit heb ik ook 

teruggevonden in de andere interviews. 

Na te hebben gevraagd over hoe de participanten bij hun huidige baan terecht waren 

gekomen, was ik benieuwd in welke mate het buurtteam deel uitmaakte van hun dagelijks 

werk. Het bleek dat door de verschillende professionele activiteiten de leden buiten de 

bijeenkomsten van het buurtteam om, niet altijd met elkaar te maken hebben, zo werd 

duidelijk tijdens het interview met de voorzitter, Frank: 

“Nou he wat belangrijk is, we hebben een samenwerking waarin elke partij gewoon z’n eigen 
werk moet doen. De buurtbeheerder doet zijn werk, de wijkagent doet zijn werk, en verder 
ontmoeten ze elkaar dan in het buurtteam en op andere momenten, zoals straks bij zo’n 
schouw.38  
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Ook de stadswerker Mark was hier vrij duidelijk over toen hij vertelde over zijn taken in relatie 
tot het buurtteam: 

“Ja de anderen van het buurtteam, ja je hebt er natuurlijk niet zo vaak mee te maken. Dus 
euh, ik ben daarbij, en ik heb mijn bijdrage erin en als er een schouw is kan ik dingen regelen 
en oplossen en dat is eigenlijk mijn werk.” 

Toch zijn er wel enkele leden van het buurtteam die vaker met elkaar in contact staan, 

omdat de taken die zij uitvoeren elkaar overlappen. Zo vertelde de jongerenwerker Ben dat 

hij met bepaalde leden uit het buurtteam nauw samenwerkt, en anderen weer niet. Hij krijgt 

vanuit zijn functie vaak te maken meldingen over jongeren die voor overlast zorgen op 

straat: 

“Kijk de keer dat je daar mee krijgt te maken, door een melding via hem ofzo, dan ga ik met 
hem daarover in conclaaf, maar de meeste die daar zitten, die zie ik bijna niet. Frank zie ik 
dan, Marieke zie ik regelmatig. Een Jan Stekelenburg, Mark niet, alleen als ie daar is. De 
wijkagent, d’r is dan nu een nieuwe, ja daar heb ik al een aantal keer contact mee gehad.” 

We kunnen uit deze citaten afleiden dat de leden uit het buurtteam hun samenwerking 

meer als een bijkomstige activiteit zien, dan als primaire taak. Een vraag die automatisch bij 

mij opkwam was welke functie het hebben van zo een buurtteam dan heeft volgens de 

participanten. Marieke legde mij uit dat het juist de overlapping en de aanvulling is van het 

werk dat de professionals uitvoeren die kenmerkend is voor het buurtteam: 

“Ja ik vind die samenwerking wel heel goed, want het vult elkaar ook aan op allerlei gebieden, 
omdat het zo’n breed team is, van gemeente, politie, stadswerkers je hebt alles er bij.” 

Frank, de voorzitter van het buurtteam, wist het mij ook uit te leggen aan de hand van de 

opzet van het buurtteam en zijn functie daarbinnen als voorzitter: 

“In de vier gebieden in Overvecht waar de grootste problemen zijn, coördineer ik de 
afstemming tussen de betrokken organisaties. Dus ik ben een spin in ’t web van professionals. 
Waar professionals de spin in ’t web van de buurtbewoners moeten zijn, he de 
buurtbeheerder die hier rondloopt, de wijkagent, de noem maar op, de opbouwwerker, daar 
ben ik de spin in ’t web van professionals. Heb ik in vier gebieden een team samengesteld (…) 
en zorg ik dat er goed samengewerkt wordt, dat er geen dingen dubbel gebeuren. Dat ze van 
elkaar weten wat ehm, wat er gebeurt, dat ze elkaar kennen, dat ze elkaar weten te vinden 
als het nodig is. De buurtteam bijeenkomsten zijn daar een belangrijk middel in” 

“Enerzijds hebben mensen hun eigen taak, en anderzijds gaat het erom dat ze elkaar weten te 
vinden wanneer het nodig is. Nou en als het niet nodig is is het ook niet nodig. He want de 
samenwerking is geen doel op zich, het moet het werk makkelijker maken.” 

We hebben nu geconstateerd dat de samenwerking van het buurtteam volgens de leden 

ervan niet an sich het doel is, maar het wel noodzakelijk is om te weten waar de ander zich 
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mee bezig houdt en om elkaar weten te vinden. Dit is, zoals gebleken is uit de citaten van 

Frank, belangrijk, omdat het werk dan niet gebeurt en ze elkaar kunnen bereiken indien 

nodig. Om die contacten te onderhouden en te weten waar iedereen zich mee bezig houdt 

wordt er eens in de zes weken overlegd. 

3.4. Het buurtteamoverleg 

We hebben net gelezen waarvoor de bijeenkomsten van het buurtteam bedoeld zijn 

volgens de voorzitter. Hier volgen citaten van de andere participanten, waaruit naar voren 

komt wat hun meningen zijn over de vergaderingen.  

Zoals verteld in een eerdere paragraaf was bij het interview met Ben nog een andere 

jongerenwerker aanwezig, Yunus. Hij heeft vroeger ook deel uitgemaakt van het buurtteam 

en legde mij uit dat, ondanks dat het contact tussen de leden van het buurtteam niet altijd 

plaatsvinden buiten de bijeenkomsten om, de vergaderingen volgens hem toch heel nuttig 

zijn:  

“Zoals Ben al zei, die vergaderingen zijn er echt voor om te weten wat er in de wijk gebeurt 
weet je, en iedereen heeft zijn eigen specialisatie. Kijk wij zijn jongerenwerkers, dus wij kijken 
naar jongeren, en de opbouwwerkers van Cumulus kijken naar de bewoners. En de jongens 
van Mitros en van Portaal kijken weer ergens anders naar, en die vergaderingen zijn er om bij 
elkaar te komen en te kijken van ‘ja hoe gaan we dat aanpakken, hoe gaan we dat doen?’” 

Ook Steven sluit zich aan bij de visie dat de bijeenkomsten bedoeld zijn om een update te 

krijgen waar iedereen mee bezig is op dat moment en hoe de zaken ervoor staan: 

“Ja je hoort dan ook van andere werkgebieden he, zoals een Ben, die spreek ik natuurlijk 
eigenlijk nooit, omdat de werktijden van Ben, die liggen meestal in de middag, namiddag en 
avonduren. Die spreek ik natuurlijk niet zo vaak als beheerder zijnde en op zo’n dag, op zo’n 
overleg, dan krijg je een heleboel ins en outs te horen. Maar ook het werk van … en euh de 
politie. Dus alle groepen waar jij informatie vandaan zou kunnen halen, die komen op zo’n 
overleg bij een.  Die informatie gebruik jij ook om, euh, bepaalde dingen te regelen. Of om 
extra alert daarop te wezen. Maar ik heb altijd een vrij nauw contact gehad met Marieke, en 
euh, de politie, dat soort euh, dat hoort allemaal tot je netwerk.  

De bedoeling van Frank om van elkaar te weten wat de ander doet is dus voor de anderen 

ook belangrijk. Marieke heeft het letterlijk over het woord ‘afstemmen’, waaruit duidelijk 

wordt dat zij het bijwerken van die contacten als een belangrijke bezigheid ziet van het 

overleg: 

“Ja ik vind het wel heel prettig, omdat je daar de wijkwerkers leert kennen dus als je elkaar 
nodig hebt weet je elkaar ook gewoon  heel snel te vinden. He de afstemming gebeurt in het 
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buurtteam, ik geloof eens per zes weken, maar als je elkaar daar buiten om nodig hebt, weet 
je elkaar gewoon heel snel te vinden.” 

Ik vroeg me af op welke wijze de voorzitter van het team bij de frequentie van eens per zes 

weken was gekomen, en of hij niet vaker, dan wel minder vaak bijeen wilde komen. Hij legde 

me uit dat hij wel tevreden was met deze frequentie: 

“Ook al omdat ik hier een buurtteam had wat eens in de maand bij elkaar kwam (…) en dat 
was misschien ook wel te vaak, dat werd ook wel eens gezegd. (…) kijk als je er nu een mist, 
dan is het gelijk 3 maanden he, gelijk 12 weken voordat je bij de volgende bent. Nou als je er 
een mist, dan vind ik wel dat je bij de volgende aanwezig moet zijn, dat vind ik wel. Ik ben zelf 
op dit moment tevreden met die frequentie van eens in de zes weken. Want als je te lang je 
eigen ding doet, ben je op een gegeven moment vergeten dat er ook nog anderen zijn die in 
de buurt dingen doen. En dat blijkt ook he, dat je het elke keer moet opfrissen. ‘wacht even, 
die heeft een heel eigen netwerk’” 

Ook de andere leden van het buurtteam waren tevreden met de bijeenkomst eens in de zes 

weken. Steven gaf daarbij een helder antwoord waaruit blijkt dat je nu eenmaal niet weet 

wanneer je iets of iemand nodig blijkt te hebben: 

“Nee deze frequentie vind ik wel mooi, want je werkt met pieken en dalen. He het ene 
moment is er gewoon heel veel te doen, en vervolgens heb je, euh, maandenlang niets. En en, 
daar moet je ook rekening mee houden.” 

We hebben nu gelezen dat de functie van dat overleg is bestaat uit het onderhouden van 

contacten en het ontvangen, dan wel geven van informatie aangaande het werk van de 

uitvoerders. De voorzitter heeft volgens zichzelf tijdens het overleg echter ook nog een 

andere rol: 

“In de reacties van mensen probeer ik bij te sturen, he, dat ik zeg ‘ik wil dat jullie dat 
kortsluiten’ of ‘ik wil niet met hoge muren praten’. Wat de één fout gedaan heeft, wat de 
ander fout gedaan heeft, nee, hoe je het samen kan oplossen. Ik probeer daar ook een heel 
duidelijke norm in te stellen, en te sturen op het team.” 

Ik vroeg hem waarom hij het nodig vond om te sturen op het team, en hij legde me uit dat 

het onderhouden van die contacten niet vanzelf gaat, omdat de professionals uit het 

buurtteam een heel vrije hand hebben om hun taken uit te voeren: 

“Het zijn vrije rollen he, wat die professionals hebben, zij eh, in de burgerlijke stand zitten ze 
bij wijze van spreken in een rijtje naast elkaar met de baas erachter. Nou je kunt nog geen 
eens in je neus peuteren bij wijze van spreken of je baas die ziet het. Nou de wijkagenten, 
maar nog meer de opbouwwerkers en de buurtbeheerders, hun bazen zijn ver weg euhm, (…) 
het collectief leren van elkaar. Het kunnen makkelijk ook eilandjes worden, en die eilandjes 
moeten met elkaar verbonden worden, en daar zie ik voor mezelf een rol in weggelegd.” 
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De professionals zijn dus heel vrij in de uitvoering van hun werk, waardoor het volgens de 

participanten heel makkelijk is om elkaar uit het oog te verliezen. Om te (blijven) weten waar 

iedereen zich mee bezig houdt, en om de contacten te verfrissen wordt er eens in de zes 

weken een overleg gehouden. Wanneer de een de ander precies nodig heeft, dat weet men 

niet aan te geven, maar die situatie kan elk moment voorkomen. Frank onderstreept dat met 

het volgende citaat: 

“Er kan er zo wat voor doen (… voorbeeld), dat weet je niet altijd van tevoren.” 

3.5. Interactie 

Nu we hebben besproken wat volgens de participanten het belang is van hun 

samenwerking en de vergaderingen, kunnen we verdergaan met de communicatie en de 

relaties tussen teamleden. We hebben al geconcludeerd dat de leden van het buurtteam 

niet allemaal heel vaak contact hebben onderling buiten de bijeenkomsten, maar over het 

algemeen is de drempel niet heel hoog om met iemand contact op te nemen, zo stelt 

Marieke: 

“Ondertussen vind je elkaar al heel snel, als je iemand nodig hebt. Dat maakt het ook wel 
hoor, een telefoontje en het gebeurt gewoon.” 

Aan het begin van deze scriptie heb ik gesteld dat ik het mogelijk achtte dat de 

uiteenlopende herkomst van de buurtteamleden invloed heeft op de manier van 

communiceren tussen de deelnemers. Ik heb daarom gevraagd tijdens de interviews of, en in 

welke mate de leden van het buurtteam dit zelf zo ervaren.  

Marieke vertelde dat in het verleden de organisatie waar een persoon werkzaam is wel 

degelijk invloed had op de vergaderingen, maar dat later deze meningen zijn veranderd: 

“Soms wel eens, dan was er een vijandige houding van de woningcorporatie ten opzichte van 

welzijn, of andersom. Kijk je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar soms prikt dat 

wel eens. Ja dat heb ik nu veel minder, en ik denk dat dat door Frank komt. Maar ook door het 

voortschrijdend inzicht van de mensen die in het buurtteam zitten.” 

Toch lazen we al eerder dat Frank van mening is dat de vrijheid en de uiteenlopende 

herkomst van de professionals wel degelijk invloed heeft op hun handelen. Het is voor hem 

een extra reden om die samenwerking te stimuleren tijdens de vergaderingen: 



 

36 
 

“Wat ik zei he, die dynamiek van de eigen organisatie, en de aansturing functioneel en 
hiërarchisch blijft plaatsvinden dat lijkt heel snel te profileren en als je te lang wacht zijn die 
anderen zo uit beeld. Dus dan wordt zo’n samenwerking heel fragiel.” 

Ook is er uit de gesprekken met werknemers van particuliere organisaties gebleken dat het 

werken met mensen van de gemeente wel degelijk anders wordt ervaren dan het werken 

met mensen van hun eigen organisatie. Zo vertelde Steven een voorbeeld van aanpak tegen 

vervuiling door de gemeente: 

“Nou kijk je hebt a) met mensen te maken, b) met een apparaat als ‘de gemeente’ te 

maken,euh, vervuiling bijvoorbeeld. Als ik een melding naar euh, de reinigingspolitie. Dus ik 

bel de gemeente op, dan wordt de melding binnen nu en 48 uur gelezen. En daarna hebben ze 

nog zeven dagen om te reageren op de melding. Dan denk ik, hartstikke leuk, maar als jij hier 

een paar vuilniszaken tegen de kolom neerzet. Dan heb je best kans, en zeker in Overvecht, 

dan heb je een heel spoor waar je kunt zien waar de ratten gelopen hebben.” 

Echter, Steven heeft ook laten weten dat hij dankzij zijn goede contact met Marieke van de 

gemeente wel weer eerder het een en ander gedaan krijgt:  

“En daar heb ik altijd veel moeite mee gehad *de gemeente+ en daar heb ik altijd tegen 

geageerd, he euh, ook tegen Marieke hoor. Euh, tegen Marieke gezegd, joh en Marieke zei 

joh, als dat volgende keer weer voorkomt, geef mij dan maar een belletje, want dan ga ik 

zorgen, en dat gebeurde ook he, zo was dat wel. Als ik een belletje gaf dan gebeurde dat euh 

ook.”  

Bij Ben en Yunus vertelden mij tijdens het interview dat zij een discrepantie zagen tussen de 

beleidsmakers en uitvoerders. Dit verschil wordt als negatief ervaren, omdat zij het gevoel 

hebben dat hun werk niet begrepen wordt door de mensen die het beleid opstellen: 

“Er worden beslissingen genomen van achter een bureautje, en dan denk ik ‘he kom eens 

even weg van achter je bureautje, kom eens even hierheen, kom eens even mee, kom eens 

even met ons praten, kom eens met de buurtbewoners praten’.” 

“En je zei net al ‘ik hoor een bittere ondertoon’ maar ik denk, dat is nu continu zo, want je 
hebt gewoon constant van die mensen die van achter hun bureau uit het boekje werken, en 
wij, wij werken op straat en je werkt met je hart en je maakt dingen mee, en dat is heel 
anders dan zo’n theorieboekje bij de hand nemen en de stappen doornemen.” 

Toch geldt ook voor Yunus en Ben dat dankzij de relatie die ze met de gemeente hebben 

opgebouwd, in dit geval Marieke van het wijkbureau Overvecht, de samenwerking toch 

soepel kan verlopen: 

“Kijk bepaalde partijen die werken hier in de gebiedsaanpak, kijk die werken gewoon goed. Ik 
bedoel eh, mijn andere collega ook, de connectie met het wijkbureau [Marieke], Yunus ook, 
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die is perfect. Maar dat is allemaal afhankelijk, het is allemaal persoonsgebonden, als je 
begrijpt wat ik bedoel. Eerst een vertrouwensband opbouwen, en dan kun je alles met elkaar 
doen, en dan deel je ook alles met elkaar.” 

We kunnen nu concluderen dat er door de participanten wel een verschil wordt ervaren in 

het werken met de ene instantie of de andere. Meestal wordt het werken met de gemeente 

lastig gevonden, maar aan de andere kant is het volgens de geïnterviewden wel belangrijk 

met wie je precies te maken hebt. De persoonlijke band die wordt opgebouwd met iemand 

van het buurtteam prevaleert dus boven de instantie met wie je te maken hebt in het werk.  

Nu we hebben achterhaald in welke mate de leden van het buurtteam samenwerken en 

welke de functie zijn van het overleg, beschouwen we de uitvoering van hun werk nader. 

3.6. De uitvoering van het buurtteam 

In de uitvoering van het werk hebben de geïnterviewden niet alleen met het 

buurtteam te maken, maar vooral met de bewoners. Uiteindelijk zet iedereen zich in voor de 

verbetering van de woon- en leefomgeving van de bewoners te Overvecht, en het is de 

uitvoering daarvan waar de professionals zich voornamelijk mee bezig houden. Tijdens de 

interviews heb ik gemerkt dat er met veel inzet en passie wordt gewerkt, al gaat dit lang niet 

altijd even makkelijk. Zo vertelde Steven tijdens het interview over het feit dat sommige 

bewoners zich wel eens verwaarlozen: 

“Ja kijk sommige dingen blijven altijd lastig he, overlast situaties, maar ook eh, mensen die 
zichzelf verwaarlozen. Vooral ouderen die, zichzelf verwaarlozen. Je ziet op een gegeven 
moment een oude mevrouw lopen, die je al drie keer in dezelfde trui hebt zien lopen. En dat 
dan een aantal weken achter elkaar, ja dat is leuk natuurlijk, maar je zal je toch ook een keer 
moeten verschonen. En als je dan bij die mevrouw aan de deur komt en de neusvleugels die 
euh (snuift) sluiten zich, dan ga je aan de bel trekken, dat soort dingen.” 

Hij vertelde ook nog over een keer dat zijn collega is bedreigd en vervolgens drie maanden 

thuis heeft gezeten en in therapie heeft gezeten om het trauma te kunnen verwerken: 

“Het naarste gevoel heb ik gehad over mijn collega die in, een boxgang stond en bedreigd 
werd. Want, je zit dan opgesloten, je hebt maar één uitgang, en als jij bedreigd wordt op dat 
moment is dat een zeer zeer zeer onprettige situatie.” 

Na het horen van deze en andere voorbeelden wilde ik graag weten of de leden van het 

buurtteam over de mogelijkheid beschikken om deze ervaringen in hun werk te delen of te 

verwerken. Zo legde Marieke mij uit dat zij samen met haar twee collega’s op het wijkbureau 

Overvecht een kamer deelt waarin alle informatie en gebeurtenissen met elkaar gedeeld 
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worden. Frank vertelde me dat hij zijn ervaringen onder andere thuis deelt, maar dat het ook 

wel eens voorkomt dat de ontlading plaatsvindt tijdens het buurtoverleg. In het volgende 

citaat vertelt hij over twee mannen die even met elkaar zaten te ‘dollen’, na een heftige 

situatie op straat: 

“En eigenlijk vind ik dat dan ook wel weer een compliment, dat ze het dan bij zo’n buurtteam 
doen. Ze ontladen even met wat humor en wat scherpe grapjes, en dat vind ik prima. Daarna 
pak ik de agenda weer op.”  

Wat betreft zijn eigen ontlading vertelde hij me dat zijn ervaringen soms wel gedeeld 

worden met het buurtteam, maar dat hij ook wel thuis kan ontladen: 

“ Weet je ik ben ook heel betrokken bij wat er gebeurt, soms hoor je dingen die je wel mee 
neemt. Ik breng het in bij het overleg, of buiten de bijeenkomst heb ik het er met mensen 
over, en ik deel het in de privé sfeer. Ik kan daar verder wel mee omgaan hoor, maar ik word 
hierdoor wel geraakt. En het zou ook slecht zijn hoor, als je daar niet door geraakt wordt. En 
die geraaktheid, dat is gelijk ook weer een drijfveer om vooruit te komen. Tenminste bij werkt 
het zo wel. Anders wordt het heel iets instrumenteels, en zo zit ik niet in elkaar, en zo wil ik 
ook niet werken. En dat is het mooie van mijn werk, ik zie het bij die buurtbeheerders, bij die 
wijkagenten, die jongerenwerkers, die opbouwwerkers, het zijn eigenlijk allemaal heel 
betrokken mensen.” 

Uit dit citaat van de voorzitter blijkt dus dat hij wel degelijk heel betrokken is bij het werk en 

de gebeurtenissen in Overvecht, maar dat hij die betrokkenheid juist als stimulans ziet om 

door te gaan. Hij is ook van mening dat bij anderen die betrokkenheid aanwezig is, net als 

Marieke: 

“Dat is de kracht voor mij van de mensen in het gebied, de betrokkenheid en de 
bevlogenheid.” 

Ondanks de moeilijkheden die de uitvoerders op hun pad tegen komen in Overvecht, blijken 

ze dus heel betrokken te zijn bij hun werk. Deze betrokkenheid wordt gevoed door de 

successen die de leden van het buurtteam behalen, zo blijkt uit het voorbeeld dat Ben mij 

vertelde tijdens het interview. Hij vertelde over een groep jongens die zich met criminele 

zaken bezig hield, maar dat ze met de jongerenwerkers daarmee in dialoog zijn gegaan en 

uiteindelijk hebben ze die jongens op het rechte pad weten te krijgen. Het gaat zelfs zo goed 

met die jongeren, dat ze zelfstandig activiteiten organiseren in een buurthuis. Zijn blijheid 

blijkt wel uit het volgende citaat: 

“Want een aantal van die jongens in dat team zaten in de criminaliteit en als je dan nu ziet 
hoe ze functioneren, ja dat is toppie.”  
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Voor Steven, die vaak op meldingen afgaat in zijn werk als beheerder, is het een succes als 

het rustig is wat betreft meldingen: 

“Ik vind een groot succes de, betrekkelijke rust die er is weergekeerd op de Camera Obscura-
dreef, en euh, omstreken he. We zijn daar, er is daar onwijs veel onrust geweest door euh 
jongerengroepen die daar allemaal dingen uitvraten. Dus, dat is voor mij een kenmerk van 
een succes.” 

Na het lezen van deze citaten blijkt dat de geïnterviewden zich wel eens in lastige en heftige 

situaties begeven, en dat ze daar een soort uitlaatklep voor nodig hebben. Deze vinden ze 

vaak thuis, of op het werk zelf bij hun collega’s. Echter, deze geraaktheid die ze tonen in 

combinatie met de (kleine) successen die ze behalen zijn voor de leden van het buurtteam 

ook een drijfveer om verder te werken en benoemen ze als de kracht van het buurtteam. 

3.7. De integrale samenwerking 

We hebben in een voorgaande paragrafen kunnen lezen dat de uitvoerders van het 

buurtteam professionals zijn, die relatief vrij zijn in (de uitvoering van) hun werk. Omdat de 

uitvoering van hun taken primair is, blijkt de integrale samenwerking in de vorm van het 

buurtteam daar ‘slechts’ een deel van uit te maken. De geïnterviewden blijken in hun werk 

niet altijd met de andere leden van het buurtteam te maken te hebben, toch zijn er 

momenten waarop het werk van de een, het werk van de ander kan overlappen. Om te 

zorgen dat het werk in die gevallen niet dubbel gebeurt is het nodig om het contact met 

elkaar af te stemmen en informatie uit te wisselen. Deze informatie kan gaan over feiten, 

maar ook over verhalen en ervaringen. Voor die uitwisseling van informatie en het 

afstemmen van contacten is het buurtoverleg bedoeld. De geïnterviewden hebben laten 

weten dat ze de frequentie van eens in de zes weken een goede balans vinden, omdat er op 

sommige momenten niet zo veel aan de hand is, en het andere moment juist wel. De inhoud 

van de vergaderingen gaven ze ook aan te waarderen, omdat men elkaar dan weet te vinden 

op de momenten als het er op aan komt.  

Hoewel de voorzitter van het buurtteam aangaf dat de dynamiek van hun eigen organisaties 

wel terug te vinden is bij de leden van het buurtteam, is hier niet veel van te merken tijdens 

het overleg. We hebben al gelezen dat er enige frictie bij de leden van het buurtteam 

aanwezig is in de samenwerking met verschillende instanties. Zo waren Ben, Yunus en 

Steven vrij duidelijk over het feit werken met (werknemers van) de gemeente nog wel eens 
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voor frustraties kan zorgen, omdat die organisatie op een andere manier te werk gaat dan zij 

zouden willen. Ze vinden dat de mensen die de regels en het beleid maken te ver van de 

werkelijkheid staan, waardoor ze het gevoel krijgen niet te worden begrepen als uitvoerder. 

Toch blijkt uit de citaten van de interviews dat, zodra het om werken met individuen gaat, er 

een andere mening op na wordt gehouden. Ben gaf namelijk aan wel goed te kunnen 

samenwerken met Marieke van de afdeling veiligheid bij de gemeente Utrecht. Dit wordt 

verklaard door de persoonlijke banden die zij hebben opgebouwd door het verlenen van 

gunsten aan elkaar. 
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Conclusie 

In deze afstudeerscriptie heb ik beschreven dat ik via een kennis bekend raakte met 

de Sociale Wijkontwikkeling Overvecht, waarvan ‘Doe Mee in Overvecht’ een deel 

uitmaakte. Voor de realisatie van dit grootschalige project werken er in Overvecht vier 

buurtteams die elk bestaan uit (een samenstelling van) werknemers van verschillende 

organisaties, van woningcorporatie tot gemeente tot welzijnsorganisatie. Om het werk af te 

stemmen op elkaar en op de hoogte te blijven van eenieders werk wordt er een keer in de 

zes weken in een buurtflat overleg gepleegd. Gezien de verschillende herkomst van de leden 

van het buurtteam achtte ik het plausibel dat er verschillen zouden zijn in de manier waarop 

deze mensen hun taken en de uitvoering daarvan definiëren. Ik vroeg mij daarom af hoe de 

leden van het buurtteam betekenis geven aan de integrale samenwerking en in welke mate 

hun contextuele achtergronden daar invloed op hebben. Ik ging er daarbij van uit, aan de 

hand van de theorie van Weick, dat betekenis door middel van communicatie gedefinieerd 

wordt, waardoor (inter-persoonlijke) communicatie ook een centrale rol zou spelen in deze 

afstudeerscriptie.  

Om tot een antwoord op de centrale vraagstelling te komen heb ik mijn onderzoek in twee 

delen gesplitst; aan de ene kant wilde ik een theoretisch kader ontwikkelen, aan de andere 

kant een empirisch onderzoek voltrekken. In het theoretisch kader heb ik hoofdzakelijk twee 

thema’s besproken, te weten betekenisgeving en communicatie. Aan de hand van de theorie 

van Karl Weick heb ik besproken welke de karakteristieken zijn van betekenisgeving. 

Hoofdzakelijk kunnen we stellen dat betekenis pas achteraf wordt gegeven aan een situatie, 

en dat de definitie van de eigen identiteit en de definitie van de context in wisselwerking is.39 

Verder heb ik verschillende theorieën besproken die een perspectief bieden op het handelen 

van het individu binnen een organisatie. Ten slotte heb ik aan de hand van de theorie van 

Wiley drie verschillende niveaus van betekenisgeving besproken. Daarbij heb ik uitgelegd dat 

voor mijn onderzoek het intersubjectieve en het algemeen subjectief niveau van belang zijn, 

omdat ze verklaren hoe mensen betekenissen aannemen of definiëren door middel van 

interactie. Bovendien lichten deze niveaus toe dat er een verschuiving is van een individuele, 

naar een gemeenschappelijke context.40 Of deze verschuiving ook plaatsvindt bij de leden 
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 Weick (1995), 20. 
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 Ibidem, 72. 
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van het buurtteam zal blijken later in deze conclusie.  

In het hoofdstuk aangaande communicatie heb ik verschillende theorieën besproken die de 

relatie tussen betekenis, woorden en interactie verklaren. Zo heb ik het verschil beschreven 

tussen het referentialisme, het relativisme en een pragmatische benadering, waarbij die 

laatste twee nuttig kunnen zijn voor de beantwoording van mijn onderzoeksvragen, omdat 

zij iets zeggen over het delen van interpretatieve schema’s.  Ook dit zal verder in deze 

conclusie nog worden toegelicht. 

Om betekenis te kunnen geven is interactie noodzakelijk. Voor dat inter-persoonlijke verkeer 

moet men vaststellen wat voor relatie zij hebben. Elke relatie wordt gedefinieerd door 

bepaalde regels en condities, die op hun beurt weer worden vastgesteld door de mensen die 

in die relatie zitten. Zo heb ik aan de hand van de social exchange theory uitgelegd, dat 

mensen regels en normen opstellen, bijvoorbeeld van welke kwaliteit een respons moet zijn 

of hoeveel tijd er tussen interactie mag zitten.41 Ten slotte heb ik de variabelen besproken 

die de kwaliteit van een relatie kunnen beïnvloeden. 

Na het theoretisch kader ben ik begonnen met mijn empirisch onderzoek. Ik heb vijf 

buurtteamleden bereid gevonden om een interview te geven, die ik op semigestructureerde 

wijze heb afgenomen. Ik heb daarvoor van te voren een topic lijst opgesteld, zodat ik geen 

vaste volgorde had, maar wel richtlijnen had met onderwerpen die ik wilde bespreken.  

In de analyse van de interviews heb ik geconcludeerd dat de uitvoerders van het buurtteam 

professionals zijn, die relatief vrij zijn in (de uitvoering van) hun werk. Omdat de uitvoering 

van hun taken primair is, blijkt de integrale samenwerking in de vorm van het buurtteam 

daar ‘slechts’ een deel van uit te maken. De geïnterviewden blijken in hun werk niet altijd 

met de andere leden van het buurtteam samen te moeten werken, toch zijn er momenten 

waarop het werk van de een, het werk van de ander kan overlappen. Om te zorgen dat het 

werk in die gevallen niet dubbel gebeurt is het nodig om het contact met elkaar af te 

stemmen en informatie uit te wisselen. Deze informatie kan gaan over feiten, maar ook over 

verhalen en ervaringen. Voor die uitwisseling van informatie en het afstemmen van 

contacten is het buurtoverleg bedoeld. De leden van het buurtteam vonden over het 

algemeen niet dat het overleg iets toevoegde aan hun dagelijkse werk, toch vond men het 

overleg nuttig om de contacten te onderhouden en te weten waar iedereen mee bezig was. 
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Ze gaven daarbij aan dat men vaak niet weet wanneer ze elkaar nodig zouden hebben, dus 

nemen ze liever het zekere voor het onzekere. 

Hoewel de voorzitter van het buurtteam aangaf dat de dynamiek van hun eigen organisaties 

wel terug te vinden is bij de leden van het buurtteam, is hier niet veel van te merken tijdens 

het overleg. Er zijn wel participanten geweest die aan hebben gegeven het lastig te vinden 

om samen te werken met instellingen als de gemeente, omdat ze vinden dat de regels van 

het beleid hun belemmeren in de uitvoering van het werk. Echter, als het de samenwerking 

tussen individuen betreft, waren de teamleden milder in hun mening. Dit kwam, omdat er 

vaak een persoonlijke band werd opgebouwd in de loop der tijd. 

Nu de onderwerpen van het theoretisch kader en de resultaten van het empirisch 

onderzoek weer kort besproken zijn, wil ik antwoord geven op mijn onderzoeksvragen: 

- “Welke betekenissen kennen de leden van het buurtteam toe aan hun samenwerking?” 

Zoals is gebleken uit de analyse is voor de leden van het buurtteam hun samenwerking niet 

het doel an sich, maar maakt het deel uit van hun takenpakket. Toch hecht men belang aan 

de samenwerking, omdat het werk anders dubbel gedaan kan worden of projecten juist mis 

kunnen lopen. Men heeft elkaar nodig in de uitvoering van het werk, maar het moment 

waarop is nooit van tevoren aan te geven. Om dit te realiseren is het volgens iedereen 

noodzakelijk om het buurtoverleg bij te wonen, zodat men op de hoogte is van elkaars 

activiteiten. De betekenissen die worden toegekend aan het overleg en aan de 

samenwerking zijn wel dezelfde, maar zij worden niet door middel van interactie (opnieuw) 

gedefinieerd. Er is dus geen sprake van een intersubjectief niveau zoals beschreven in de 

theorie van Wiley, maar van een algemeen subjectief niveau, omdat de betekenissen 

worden over- of aangenomen, en niet opnieuw worden gedefinieerd.42 Dat het mogelijk is 

om betekenissen aan of over te nemen heeft te maken met het feit dat de teamleden voor 

een deel dezelfde interpretatieve schema’s hebben. In het theoretisch kader heb ik uitgelegd 

dat volgens de pragmatische benadering interpretatieve schema’s gebaseerd zijn op 

ervaringen. Nu delen de teamleden ervaringen, maar verschillen de interpretatieve schema’s 

wel van elkaar, omdat ze door hun verschillende werk andere ervaringen hebben. Iedereen 

heeft te maken met een andere context, waar ik nu verder op in zal gaan. 
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- “Welke zijn de diverse betekeniscontexten en –achtergronden?” 

Zoals ik heb beschreven in de zeven karakteristieken van betekenisgeving, heeft de manier 

waarop er betekenis wordt gegeven aan bepaalde situaties of handelingen te maken met de 

manier waarop de context gedefinieerd wordt. Als we dit koppelen aan het buurtteam zien 

we dat de participanten van verschillende organisaties afkomstig zijn. We hebben te maken 

met een buurtbeheerder van de woningcorporatie, een werknemer van Stadswerken van de 

gemeente Utrecht, een jongerenwerker van Cumulus Welzijn, een gebiedsmanager 

veiligheid van de gemeente Utrecht en de voorzitter van het buurtteam, tevens aangesteld 

door de gemeente Utrecht. Het gaat hier dus om zowel particuliere organisaties, als semi-

overheid, als de gemeente. Toch blijkt uit de interviews dat de leden tegen het 

samenwerken met individuen anders aankijken. Dat wil zeggen, voor hun gevoel werken ze 

samen met een persoon, niet met een instantie. Zo bleek er wel frictie te zijn in het werk 

tussen jongerenwerkers en de gemeente, maar was dit niet zo in het werken met een 

specifiek persoon van de gemeente, omdat er tussen hen een vertrouwensband was 

ontstaan. 

In het theoretisch kader heb ik de theorie van Scott beschreven, waarin hij verschillende 

concepten van een organisatie weergeeft. De samenwerking van het buurtteam valt te 

beschouwen als een natuurlijk systeem, waarbij verschillende collectieven hetzelfde doel 

nastreven.43 Ook de teamleden ervaren dit zo: iedereen streeft ernaar de woon- en 

leefomgeving van de bewoners van Overvecht te verbeteren, maar er zit geen (sterk) 

geformaliseerde structuur in. Het nastreven van hetzelfde doel gebeurt echter, zoals ik net al 

heb uitgelegd, zonder een continue herdefiniëring van het doel of de context. We kunnen 

concluderen dat men verwacht van elkaar met hetzelfde bezig te zijn, zonder dat de context 

en het doel expliciet besproken worden. De context wordt niet (steeds opnieuw) 

gedefinieerd, deze verschilt van persoon tot persoon, maar dat doet er blijkbaar niet toe, 

aangezien het accent op de interactie en communicatie op de informele inter-persoonlijke 

relatie ligt. 

- “Hoe percipiëren de deelnemers elkaar en waar heeft dat mee te maken?” 
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Omdat de leden van het buurtteam professionals zijn die zelfstandig hun werk uitvoeren, 

voelen ze geen hiërarchie in de samenwerking. Ook de voorzitter van het team heeft 

uitgelegd dat de hiërarchie terug te vinden is binnen hun eigen organisatie, maar dat de 

teamleden op dezelfde hoogte staan van elkaar. Uitzondering is de voorzitter zelf, hij neemt 

een hogere positie in en die wordt ook erkend door de leden van het buurtteam. Deze 

positie neem hij in, omdat hij de teamleden wil sturen in hun samenwerking. Uit de 

interviews bleek dat de participanten deze sturing als prettig ervaren, omdat er in het 

verleden wel eens een gebrek was aan coördinatie. Ook bleek uit de interviews dat er 

vroeger ook sprake was van een vijandige houding ten opzichte van elkaar, maar dat dit nu 

minder is dankzij de begeleiding van de voorzitter en persoonlijke relaties tussen de 

teamleden. Men heeft dus de perceptie van elkaar aangepast, niet omdat daar expliciet bij 

stil is gestaan, maar omdat er een zekere vertrouwensband is ontstaan in de loop der jaren. 

 Nu de onderzoeksvragen beantwoord zijn kunnen we antwoord geven op de centrale 

vraagstelling: 

“Hoe geven de participanten aan het buurtteam overleg betekenis aan de integrale 

samenwerking en hoe worden zij daarin beïnvloed door hun contextuele achtergronden?” 

Na het beantwoorden van de onderzoeksvragen kunnen we concluderen dat de leden van 

het buurtteam vrijwel dezelfde betekenissen geven aan de integrale samenwerking, zonder 

dat deze betekenissen expliciet bediscussieerd worden in het overleg. De betekenissen 

worden dus niet toegekend door middel van interactie tussen de teamleden, maar op een 

andere manier. Elk teamlid haalt zijn of haar betekenissen deels uit de eigen organisatie, en 

deels uit het werk zelf. Kortom, elke participant geeft betekenis aan de hand van zijn eigen 

context. Omdat de betekenissen die in de diverse contexten gehanteerd worden niet 

dermate uiteenlopen, is het niet noodzakelijk dat deze opnieuw gedefinieerd worden. De 

interpretatieve schema’s komen voor een groot deel overeen, waardoor de teamleden 

impliciet betekenissen van elkaar kunnen accepteren en overnemen, zonder dat daar een 

herdefiniëring voor nodig is. Er is dus blijkbaar impliciet een consensus gegroeid tussen de 

vertegenwoordigers van de instellingen die samenwerken in Overvecht. Dit kan aan de ene 

kant komen doordat er reeds een consensus aanwezig was tussen de participerende 

organisaties, wat in lijn is met een van de kenmerken van betekenisgeving volgens Weick. Hij 
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schrijft dat betekenisgeving gegrond is in identiteitsconstructie, dat wil zeggen dat hoe 

iemand zijn de context definieert, invloed heeft op hoe hij de context definieert. Zo kan een 

actor zichzelf als entiteit beschouwen, of als afgevaardigde van zijn collectief. Dit kan 

bijvoorbeeld een organisatie betreffen. De kwestie hoe er binnen een organisatie met elkaar 

wordt omgegaan kan worden verklaard door de manier waarop ieder die omgeving heeft 

gedefinieerd en er betekenis aan heeft gegeven. 44 

Een andere mogelijkheid kan zijn dat de vertegenwoordigers vanuit hun context zo weinig 

belang hechten aan de formele functie van het overleg dat ze een debat over een 

gezamenlijke betekenisgeving niet belangrijk vinden. Dit valt te verklaren aan de hand van 

de verschillende niveaus van betekenisgeving van Wiley die ik beschreven heb in mijn 

theoretisch kader, die van intersubjectiviteit, algemene subjectiviteit en extrasubjectiviteit. 

Wat betreft de integrale samenwerkingsvorm zoals in Overvecht kunnen we spreken van 

algemene subjectiviteit, aangezien de betekenissen geaccepteerd worden van elkaar en er 

geen sprake is herdefiniëring van betekenissen of betekeniskaders.45 

Het buurtoverleg is bedoeld om informatie uit te wisselen en contacten te onderhouden, 

maar niet om betekenissen of de context opnieuw te definiëren. Tenminste, zo ervaren de 

teamleden het. 
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Discussie 

In deze afstudeerscriptie is het mijn doel geweest onderzoek te doen naar de integrale 

samenwerking van het buurtteam van de Camera Obscuradreef binnen ‘Doe Mee in 

Overvecht’. In de conclusie heb ik antwoord gegeven op mijn onderzoeksvragen en de 

centrale vraagstelling. Het is gebleken dat de betekenissen die de teamleden aan hun 

integrale samenwerking geven (deels) overeenkomen, zonder dat daar expliciet over 

gecommuniceerd wordt. Tevens heb ik kunnen stellen dat de contextuele en 

betekenisachtergronden wel degelijk van invloed zijn op de wijze waarop de teamleden 

betekenis geven aan hun integrale samenwerking. In dit geval is er sprake van impliciete 

consensus die niet geleid heeft tot discussies en het zoeken naar een nieuwe noemer van 

waaruit men gemeenschappelijk kon spreken. Om de vraag te beantwoorden of dit 

uitzonderlijk is of algemeen geldt zou er verder onderzoek moeten worden gedaan onder 

meer teams of teamleden. 

Tevens wil ik hier nogmaals benadrukken dat het geenszins mijn doel is geweest om 

normatieve uitspraken te doen over de manier waarop er wordt samengewerkt binnen het 

buurtteam of een oordeel te vellen waarop er betekenis wordt gegeven daaraan. Mijn doel 

is simpelweg geweest om te achterhalen hoe de teamleden daar zelf over dachten. Uit mijn 

onderzoek is gebleken dat de teamleden in een wijk als Overvecht vanuit een sterk 

gemeenschappelijk betekeniskader communiceren dat gericht is op de verbetering van 

kwaliteit van leef- en woonomgeving van de bewoners van Overvecht. Het is gebleken dat 

dit betekeniskader de communicatie vergemakkelijkt, maar over de specifieke inhoud en 

aard van dat betekeniskader zou nog verder onderzoek kunnen worden gedaan.  
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