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SAMENVATTING 

 
 
Achtergrond 
Het doel van dit onderzoek is het beschrijven en proberen te begrijpen van de betekenisgeving van betrokken 
actoren aan de sportief, recreatieve en pedagogische invulling van de buitenruimten alsmede de complexe 
situaties die spelen bij samenwerking tussen verschillende mensen, organisaties en hiërarchische niveaus.  
 
Methoden 
Met methoden als de draw, write & tell en semigestructureerde interviews is volgens de grounded theory 
benadering data vergaard en beschreven in de resultaten. Tien actoren uit de Provenierswijk te Rotterdam, 
afkomstig uit de sectoren basisonderwijs, welzijn en sportbuurtwerk zijn betrokken in dit onderzoek.  
 
Resultaten  
De resultaten tonen bij de pedagogische betekenissen van respondenten een viertal pedagogische waarden 
waarmee de invulling van de buitenruimten wordt beschouwd. De pedagogische waarden zijn: vrijheid, 
veiligheid, meedoen en gelijkheid. Deze waarden hebben paradoxale relaties ten opzichte van elkaar. De een 
lijkt niet zonder de ander te kunnen, afhankelijk van de context. Een ander dilemma dat in de resultaten naar 
voren komt is de vraag waar de verantwoordelijkheid ten opzichte van een kind ligt: ouders of professionals in 
de buitenruimten? Tevens komen twee organisatorische vraagstukken naar voren in de resultaten. Om de 
pedagogische betekenissen te operationaliseren in de praktijk wordt door alle respondenten verklaard dat 
wijksamenwerking daarvoor van belang is. Er bestaat echter onduidelijkheid over de coördinatie van het 
organisatiebelang en het eigen belang. Beide organisatievormen worden gemanaged, terwijl dit niet altijd 
afgestemd is. Daarnaast geven vrijwel alle respondenten aan dat het belangrijk is dat beleid is afgestemd op de 
praktijk. Hier blijkt echter dat er geen duidelijke afstemming bestaat over informatiedeling uit de praktijk. Ook 
wordt een zogenaamde managementtrechter beschreven waardoor zowel de informatie uit de praktijk naar 
het beleid, beleidsmedewerkers en politici, en van beleid naar de praktijk, de uitvoerders, vertaald moet 
worden. 
 
Conclusies 
Vier paradoxale pedagogische waarden geven antwoord op de vraag naar pedagogische betekenissen van de 
betrokken actoren binnen de onderzoeksvraag. Het implementatievraagstuk wil een nadere beschouwing 
vanuit het perspectief van de relatie tussen de verschillende actoren. Voor de communicatie tussen beleid en 
praktijk is de manager volgens zowel uitvoerders als beleidsmedewerkers verantwoordelijk. 
 
In de literatuur zijn hoofdzakelijk studies te vinden die slechts één thema bestuderen, terwijl uit dit onderzoek 
blijkt dat tussen deze thema’s  sprake is van paradoxale relaties. Dit onderzoek vormt minimaal een dialogisch 
concept waarin de strijd tussen rationaliteiten en belangen binnen de situationele context inzichtelijk zijn 
gemaakt. Op basis van dit inzicht kan in de praktijk worden gewerkt met de onderkende thematische en 
organisatieaspecten.  
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VOORWOORD 
 
 
Voor u ligt mijn afstudeerscriptie waarin gezocht is naar pedagogische en organisatorische betekenissen en 
inzichten uit de praktijk van uitvoerders, managers en beleidsmedewerkers. Dit onderzoek is de laatste 
opdracht van de tweejarige master Sportbeleid en Sportmanagement aan de Utrechtse School voor Bestuurs- 
en Organisatiewetenschap (USBO). Het onderzoeksproces is met de deskundigheid en ervaring van prof. dr. 
Annelies Knoppers begeleid. Hiervoor wil ik haar hartelijk danken. 
 
Met plezier kijk ik terug op de twee jaar studie aan de USBO. Belangrijk was de sfeer die aanwezig is bij 
interacties met docenten en studenten. De sfeer kenmerkt zich als informeel en laagdrempelig waardoor de 
oprechte interesse in en het plezier met elkaar tot uiting kwam. Dit heeft er zeker toe bijgedragen dat ik mij 
met vertrouwen en plezier een weg heb gebaand door de kennisvergaring tijdens de studie. Hiervoor wil ik 
zowel de docenten als mijn medestudenten danken.  
 
Ook wil ik stilstaan bij de aanleiding om mijn studieloopbaan voort te zetten aan de USBO. Tijdens mijn 
afstudeeronderzoek voor mijn Hbo-opleiding Sport, Management en Ondernemen werkte ik samen met de 
onderzoekers van de Krajicek-leerstoel. Hier maakte ik kennis met de hierboven beschreven sfeer en raakte ik 
inhoudelijk geboeid door de materie die werd besproken. Hier wil ik de collega-onderzoekers, en in het 
bijzonder dr. Jeroen Vermeulen en drs. Michel van Slobbe, bedanken voor de inspiratie en het vertrouwen 
waardoor ik mijn onderwijscarrière voort zette.   
 
Speciale dank gaat uit naar prof. dr. Paul Verweel om het vertrouwen en de energie die hij mij gaf voorafgaand 
aan en tijdens de studie. 
 
Ik bedank ook de collega’s in de wijk waarmee ik ruim twee jaar met plezier heb gewerkt. Zeker dank aan de 
collega’s in de wijk die participeerden als deelnemer aan dit onderzoek. Zij hebben zich zeer open uitgelaten 
over hun betekenissen ten opzichte van de onderzoeksmaterie. 
 
Dank aan mijn familie en vrienden. Allereerst bedank ik mijn vriendin die mij tijdens de hele studie heeft 
gesteund. Ook mijn familie bedank ik voor de steun en discussies. Ook wil ik stilstaan bij het feit dat ik vrienden 
heb die mij nog steeds bellen ondanks het feit dat ik het afgelopen half jaar vaak nee geantwoord heb. Ik 
beloof dat ik mij binnenkort weer eens kom voorstellen. 
 
In het bijzonder wil ik stilstaan bij mijn zieke en in juni overleden zwager, Mark. Terugkijkend op wat hem en 
zijn naaste geliefden is overkomen wil ik hier de getoonde kracht tijdens dit proces benoemen. Hij heeft 
namelijk laten zien dat hoop en vechtlust een mens kracht en veerkracht kan geven waarvan wij zelf niet weten 
dat het in ons zit. Na iedere tegenslag was het tijd om te anticiperen op de nieuwe situatie om deze als 
vertrekpunt te nemen voor het volgende doel.  
 
Vergeleken met de uiterst droevige privégebeurtenissen  is het contrast groot geweest met de leermomenten 
op het werk en de plezierige studietijd. Heel kort dacht ik “Waar ben ik mee bezig?”, maar toch wil ik dit 
onderzoeksverslag met plezier delen met de geïnteresseerde lezer. Daarom wens ik u veel leesplezier toe! 
 
Ian Mostert 
Rotterdam, augustus 2010 
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1. INLEIDING 
 
 
1.1 Aanleiding 
Het is een landelijk verschijnsel. De laatste jaren zijn er veel initiatieven ontplooit om de jeugd in de eigen 
woonomgeving te laten sporten en spelen door pleinen beschikbaar te stellen of door deze buitenruimten te 
creëren. Bekende voorbeelden van pleinen in de met name oudere stadswijken zijn de playgrounds van de 
Richard Krajicek Foundation (circa 63; www.krajicek.nl) en de courts van de Johan Cruijff Foundation (ruim 100; 
www.cruyff-foundation.org). Bovenstaande initiatieven betreffen naast sport en spel als doel, ook duidelijk 
sport en spel als middel. De bevordering van de sociale cohesie en het tegengaan van obesitas zijn hierbij 
belangrijke doelen.  
 
In het expertrapport Olympisch Plan 2028 (Expertrapport OP2028) van het NOC*NSF wordt binnen de 
maatschappelijke bouwsteen van het plan sport bekeken vanuit een pedagogisch perspectief. Het wordt 
belangrijk geacht contexten te creëren die positieve ervaringen benadrukken, die geleid worden door goed 
geschoolde leraren, trainers en coaches en begeleid door goed geïnformeerde ouders (Expertrapport OP2028). 
Volgens het OP2028 kunnen sportleerkrachten en trainers niet alleen een pedagogisch verantwoord klimaat 
realiseren. Dit klimaat moet breed worden gedragen, door de sportketen en in de samenleving (Rutten 2007; 
Expertrapport OP2028). Volgens het rapport is een pedagogisch verantwoord sport- en opvoedingsklimaat 
nodig als basis van sportbeoefening. Dit om een context te creëren waarin een kind kan werken aan de 
weerbaarheid en de weg kan gaan naar volwassenheid. De actieve rol van het kind in het eigen 
opvoedingsproces is daarbij van groot belang. Kinderen worden verantwoordelijk voor de eigen keuzes. Ze 
moeten daarbij gesteund worden door actoren binnen de hierboven geformuleerde context. De actoren 
binnen de pedagogische context van het kind, zoals leraren, ouders en sportbegeleiders, kunnen het kind 
hierbij helpen om de hiervoor benodigde vaardigheden te ontwikkelen. Wel moeten zij op hun beurt vaardig 
zijn om dit te kunnen doen. Buisman (2004) noemt het belang dat kinderen en jongeren ruimte krijgen voor 
inspraak en groei. 
 
1.2 Context van het onderzoek: wijksamenwerking Provenierswijk 
Relatief nieuw in het sportaanbod is het openstellen van schoolpleinen voor de jeugd. Lange tijd lag de nadruk 
op veiligheid en bijbehorende ‘beheersmaatregelen’. Hekken en camera’s dienen als ontmoediging en Big 
Brother praktijken om schoolpleinen en de school te weren tegen vandalisme, hangjeugd, junkies en andere 
‘vormen van overlast’. Op meerdere plaatsen in het land worden schoolpleinen weer opengesteld, vaak in 
samenwerking met diverse partners in de wijk. Zo ook in de Provenierswijk in Rotterdam Noord. In de 
Provenierswijk zijn er diverse redenen om de schoolpleinen te openen. De beide basisscholen in de wijk 
hebben ertoe besloten de schoolpleinen open te stellen voor de wijk buiten schooltijden om, om meer 
speelruimte aan de wijk te bieden. Daarnaast circuleren geluiden in de wijk dat het onveilig is op straat 
(Tweedelijns overleg 29 april 2009 en i-WAP Provenierswijk 5 juni 2009). Volgens deze verhalen spelen veel 
kinderen of buiten zonder dat er veel op hen wordt gelet door ouders of mogen kinderen niet buiten spelen uit 
angst voor gevaar. Deze geluiden lijken wat zwart wit gesteld, maar deze beleving van bewoners is ook 
werkelijkheid voor hen. In de Provenierswijk is een pedagogische wijkvisie ontwikkeld door samenwerkende 
sociale partijen die zowel in de publieke buitenruimten als op de schoolpleinen is geïmplementeerd. Tijdens 
activiteiten wordt met een zestal omgangsvormen gewerkt die bij alle instellingen als pedagogische leidraad 
gelden. 
 
1.3 Beleid en praktijk. 
In de Provenierswijk zijn vier overlegstructuren actief die op verschillende niveaus en vanuit verschillende 
disciplines de pedagogische context van de jeugd in de wijk en het (sport)activiteitenaanbod bespreken, 
bepalen en implementeren. In het tweedelijns overleg wordt door uitvoerende partijen praktisch overleg 
gevoerd over planning en uitvoering van activiteiten waarbij de pedagogisch wijkvisie wordt geïmplementeerd. 
Daarnaast is er het Jeugd Kansen Zone overleg (JKZ) waarin management en uitvoering van de sociale 
wijkpartners bijeen komen en waarin bijvoorbeeld de pedagogische wijkvisie is ontwikkeld. Een derde overleg 
is dat van het pleinenplan waarin de openstelling en herinrichting van de schoolpleinen wordt besproken met 
de schooldirecteuren, welzijn, bewoners, deelgemeente Rotterdam Noord en de stedelijke diensten Jeugd, 
Onderwijs en Samenleving (JO&S) en Sport en Recreatie (S & R). Bijzonder is ook het feit dat bewoners zitting 
nemen in de overleggen en inbreng hebben in het ontwerp en de openstelling van de pleinen.  Een vierde 
overleg is het integraal Wijk Actie Plan (i-WAP). Dit overleg is een instrument op abstracter niveau waarin de 
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Krachtwijk Provenierswijk wordt geanalyseerd en waarin maatschappelijke organisaties integrale plannen 
ontwikkelen. 
 
Tijdens de professionele betrokkenheid van de onderzoeker in de Provenierswijk bleek dat tussen beleid en 
uitvoering vaak een verschil is. Wat als beleid wordt geformuleerd komt geregeld niet aan bij de uitvoerende 
partijen en visa versa lijkt weinig informatie door te sijpelen vanuit de praktijk naar beleid. De samenwerking in 
de Provenierswijk lijkt interessant door het gegeven dat beleid en praktijk dichter bij elkaar proberen te komen 
in overlegstructuren en de uitvoering van geformuleerd beleid. Bovenstaande gegevens vormen de aanleiding 
van dit onderzoek.  
 
1.4 Relevantie van het onderzoek 
Het spelen in de buitenruimten wordt niet vaak als iets vrijblijvends en als bezigheid gezien maar als 
ondersteuning van de ontwikkeling van het kind. Daarmee wordt spelen als een pedagogisch belang gezien. 
Hier worden steeds vaker grote resultaten verwacht, maar wat zijn de betekenissen van de actoren en hoe 
expliciteren zij mogelijke implementatie van deze betekenissen? Het is relevant om in de praktijk na te gaan of 
de beleidsuitspraken overeenkomstig zijn met de uitvoeringspraktijk. Aan het samenbrengen van het 
pedagogische en organisatorische vraagstuk wordt de meerwaarde en daarmee de relevantie van dit 
onderzoek toegekend. Aangenomen wordt dat het moeilijk is om pedagogische inzichten tot uiting te brengen 
en dat hiervoor een constructieve dialoog tussen organisaties van belang is. Voor het verwezenlijken van 
pedagogische inzichten is het voor de uitvoering van belang dat organisaties op één lijn zitten. Omgekeerd kan 
het van belang zijn hoe organisaties in de praktijk samenwerken voor het verkrijgen van de pedagogische 
inzichten.    
 
De te verwerven inzichten in de samenwerking tussen verschillende organisaties en hiërarchische niveaus is 
maatschappelijk relevant om meerdere redenen. In de politiek wordt vaak gesteld dat de ‘politici weer dichter 
bij de mensen’ moeten komen. Daarnaast is in de praktijk veel kennis en ervaring aanwezig die door 
beleidsmakers vaak onbenut blijft. Hier schuilt een kans voor zowel de beleidsmakers als de uitvoerders. Een 
toenemende trend in de publieke sector is integrale samenwerking. Diverse organisaties werken samen en 
treden als eenheid naar buiten richting verschillende doelgroepen. Krachten worden gebundeld en vaak ook 
geregisseerd door een functionaris. In dit voorbeeld komen fysieke en sociale omgeving, sport en recreatie, 
welzijn en onderwijs, beleid en praktijk bij elkaar, alsmede het perspectief van de betrokkenen op de integrale 
samenwerking. Met dit onderzoek wordt getracht inzicht te bieden vanuit meerdere perspectieven van 
betekenisgeving aan sport en pedagogiek in de buitenruimten en processen bij samenwerking. Dit kan 
inhouden dat door dit onderzoek nieuwe inzichten de wetenschap zullen verrijken om toekomstig beleid en 
proces te versterken.  
 
1.5 Doel- en vraagstelling 
 
1.5.1 Doelstelling 
Hoofddoel is het beschrijven en proberen te begrijpen van de betekenisgeving aan de sportief, recreatieve en 
pedagogische invulling van de buitenruimten alsmede de complexe situaties die spelen bij samenwerking 
tussen verschillende mensen, organisaties en hiërarchische niveaus. De resultaten kunnen inzicht geven in de 
case zelf maar hieruit kan mogelijk ook lering worden getrokken voor andere gebieden. 
 
1.5.2 Vraagstelling 
 
Kernvraag 
Welke betekenissen geven actoren binnen de sectoren sport, welzijn en onderwijs in de Provenierswijk te 
Rotterdam Noord aan de organisatorische en pedagogische invulling van de sportief recreatieve buitenruimten?  

 
Toelichting op vraagstelling 
Actoren:   werknemers van verschillende hiërarchische posities en organisaties onder te  
   verdelen in de volgende sectoren. 
Sector sport:  van sportbuurtwerker tot beleidsbepaler/beleidsuitvoerder deelgemeente. 
Sector welzijn:  van jeugdwerk, directie en management tot beleidsbepaler/-uitvoerder  
   deelgemeente. 
Sector onderwijs: directies basisscholen. 



 
9 

Samen ontwikkelen 

Sportief recreatief:  betreft de activiteiten die door sportbuurtwerk, basisonderwijs en welzijn in de 
publieke buitenruimten en de activiteiten die op de schoolpleinen worden 
georganiseerd. 

Organisatorisch:  professionele en beleidsmatige processen in en tussen betreffende organisaties. 
Pedagogisch:  ontwikkeling van een kind tot volwassene in relatie met de omgeving.  
 
1.6 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt de onderzoeksaanpak, waar het onderzoeksperspectief van de onderzoeker (2.1) en de 
methodologie van het onderzoek (2.2) uitvoerig worden beschreven. Dit onderzoek is verricht volgens de 
methode van de grounded theory.  
 
Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 met een literatuurstudie beschreven welke relevante literatuur beschikbaar is 
en welke refererende begrippen aanwezig zijn die het onderzoek kunnen ondersteunen maar niet bepalen.  
 
In hoofdstuk 4 worden de resultaten gepresenteerd die ingaan op de pedagogische betekenissen van 
betrokken actoren in dit onderzoek. Vier pedagogische waarden blijken een paradoxale relatie te hebben ten 
opzichte van elkaar.  
 
De organisatorische betekenissen van respondenten worden in hoofdstuk 5 weergegeven. In de 
samenvattende conclusie worden ook in dit hoofdstuk paradoxen blootgegeven.  
 
De conclusie en reflectie is opgebouwd in vier delen, namelijk: 1. een algemene conclusie (6.1); 2. een 
diepgaandere analyse met antwoord op de hoofdvraag en een aanzet tot theorievorming (6.2); 3. een 
confrontatie met nieuwe literatuur (6.3) 4. en een reflectie van de auteur. Hier wordt getracht om nog een 
verdiepingsslag te maken na de bestudering van de conclusies, gebaseerd op de informatie uit de praktijk.  
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2. ONDERZOEKSAANPAK 
 
 

2.1 Onderzoeksperspectief 
Vanuit de ontologie, waarbij de vraag wordt gesteld wat werkelijkheid is,  schets ik mijn visie van de 
werkelijkheid. Tijdens mijn werk en eigenlijk in mijn hele leven ben ik op zoek naar discussie en dialoog. In 
termen van Deetz (2000) begeef ik mij voornamelijk in het dialogisch kwadrant. Ik houd van informele en 
persoonlijke aanpakken waarbij ik benieuwd ben naar de uniciteit van individuen (identiteiten) en de 
achterliggende beweegredenen van gedrag. Met deze kennis van verschil komen bijvoorbeeld ook de 
competenties van mensen naar voren waarmee ik in werkrelaties zoek naar kwaliteit en functionaliteit in 
organisatie en uitvoering. Een ander kwadrant waarin ik mij begeef is het interpretatieve. Zoals ik 
geïnteresseerd ben in het dialogisch kwadrant gaat mijnbelangstelling evenzeer uit naar de bottom up 
gedachte waarbij ruimte is voor meerdere waarheden. Er is überhaupt ruimte voor ‘nieuwe waarheden’. Dit 
biedt ruimte voor het kunnen uiten van een mening en daarop volgende discussie. Werkelijkheid zie ik als een 
complex en lokaal, misschien zelfs individueel fenomeen. Dit houdt in dat ik geloof in vele werkelijkheden van 
individuen, verbonden aan subjectieve ervaringen. Werkelijkheden staan niet vast en moeten dynamisch 
worden gekoppeld aan diverse contexten. Bijvoorbeeld aan tijd, plaats, leeftijd en emotionele toestand. 
Objectieve waarheid is mijns inziens zeer beperkt mogelijk, slechts extern waarneembaar, waardoor het al 
interpretatief is als de situatie in hoofden van mensen verwerkt wordt. Slechts een aantal zaken is objectief 
waarneembaar, bijvoorbeeld feiten van levend of dood. De betekenissen die aan deze feiten worden 
verbonden zijn echter verschillend en subjectief.  
 
Ik geloof niet in dé werkelijkheid. Werkelijkheid kan mijns inziens slechts op een zeer abstract niveau worden 
beschreven. Het voorbeeld over leven en dood lijkt objectief feitelijk waarneembaar, maar ook dit voorbeeld 
kan door een andere invulling van wat werkelijkheid is door subjectiviteit van tafel worden geveegd. Volgens 
sommige groeperingen is het leven slechts een fase met een gedaante waarna je overgaat in een volgende fase 
en/of gedaante. Zo zijn er veel voorbeelden die aantonen hoe subjectiviteit verweven is met de opvatting van 
feitelijke waarneembaarheid waardoor ik in mijn leven en daarmee ook in onderzoek voornamelijk vanuit een 
ontologische bril kijk. Epistemologisch gezien heb ik hierboven beschreven dat ik niet geloof in dé 
werkelijkheid. Wel geloof ik in de constructie van subjectieve werkelijkheden van individuen en in sommige 
gevallen van groepen. Maar door de individuele betekenissen (dus subjectief) die worden toegekend aan 
situaties geloof ik niet in één werkelijkheid. Keer op keer zal ik vanuit de ontologie de vraag stellen wat de 
werkelijkheid is van mensen om mij heen en in het bijzonder in dit onderzoek. Epistemologisch zal ik dus 
nauwelijks aankomen met de idee waarheid te verkondigen maar slechts situaties beschrijven die mogelijk een 
voorbeeld kunnen zijn voor een nieuwe context. Daarom begeef ik mij in het dialogisch en deels ook 
interpretatief kwadrant. 

 
Mijn kijk op de wereld en specifiek tijdens dit onderzoek betreft de local/emergent zijde zoals geschetst door 
Deetz (2000). Zoals hierboven beschreven ben ik een ‘zwevende kiezer’ als het gaat om de consensus-
dissensus-as. Van jongs af aan ben ik door mijn opvoeding gefocust op harmonie en consensus. In mijn vrije tijd 
voel ik mij ook het meest op mijn gemak als er door harmonie een sfeervolle rust aanwezig is, waarbij wel 
duidelijk is welke individuen (rol in de groep) aanwezig zijn. Tijdens het onderzoeken van situaties en groepen 
of individuen ben ik juist ook geïnteresseerd in hetgeen verschillend is en de betekenis die hier achter 
verscholen ligt. Mijn focus is daar vooral gericht op inzicht krijgen en het liefst van binnenuit. Het dialogisch 
kwadrant heeft daarom mijn voorkeur met het interpretatief kwadrant er direct achter.  
 
Tijdens mijn zoektocht in dit onderzoek richt ik mij op verschillen en individuele betekenisgeving van de 
respondenten. Het onderzoek wordt verricht vanuit een interpretatief perspectief.  
 
2.2 Methodologie 
Met een casestudie wordt inzicht gezocht binnen de interacties tussen verschillende gemeentelijke diensten, 
lokale overheid en wijkgebonden instanties en actoren die gezamenlijk werken aan de fysieke en sociale 
mogelijkheden in de buitenruimten. Complexe relaties en de betekenissen van samenwerken die hieraan door 
respondenten wordt gegeven zullen worden beschreven en geanalyseerd in het resultatenhoofdstuk. De 
casestudie zorgt voor een duidelijke onderzoeksgebiedafbakening en dit maakt het mogelijk om meerdere 
aspecten te kunnen onderzoeken. Bijvoorbeeld de verschillende perspectieven van betrokkenen op 
samenwerken en hun percepties van belangrijke factoren. Hoofddoel is het beschrijven en proberen te 
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begrijpen van de betekenisgeving aan de sportief, recreatieve en pedagogische invulling van de buitenruimten 
alsmede de complexe situaties die spelen bij samenwerking tussen verschillende mensen, organisaties en 
hiërarchische niveaus. De resultaten kunnen inzicht geven in de case zelf maar ook als dialogisch perspectief 
dienen voor andere situaties.  
Vanuit een interpretatief onderzoeksperspectief is met semigestructureerde interviews de betekenisgeving van 
samenwerkende organisaties van diverse hiërarchische niveaus in kaart gebracht ten opzichte van de sport, 
spel en pedagogiek in de buitenruimten. Binnen een casestudie is exploratief data vergaard volgens de 
methode van de grounded theory. Met een documentanalyse is vooraf een aantal belangrijke thema’s gefilterd 
uit verslagen van bijeenkomsten. Ook is gebruik gemaakt van literatuur, echter beperkt om vanuit de praktijk 
(grounded theory) theorie te vormen om in het hoofdstuk conclusies en reflectie de literatuur als spiegel en 
verdieping te raadplegen.  
 
2.2.1 Grounded theory  
Volgens de werkwijze van grounded theory is in dit onderzoek exploratief data verzameld waarbij begrippen en 
thema’s uit de praktijk ‘gehoord’ worden alvorens literatuur geraadpleegd wordt. De documentanalyse en 
literatuur zijn ter informatie gebruikt maar de empirische gegevens van respondenten vormen de basis in dit 
onderzoek. Er wordt niet a priori uitgegaan wat in de literatuur aan informatie beschikbaar is maar met de 
grounded theory wordt theorie uit de praktijk vergaard. Thema’s die uit de praktijk komen worden 
geconfronteerd met beleidsmatige aannames over pedagogische en sportieve benaderingen en de wijze 
waarop deze elkaar in de praktijk ontmoeten. Voor dit onderzoek is de aanpak volgens de grounded theory 
gekozen omdat in de literatuur weinig is geschreven over de relatie tussen pedagogiek en sport in de 
buitenruimten. Zie hiervoor ook de conclusies in het literatuuroverzicht in het volgende hoofdstuk. 
 
Glaser en Strauss, de grounded theory benadering. 
De grounded theory benadering is ontwikkeld door Anselm Strauss en Barney Glaser. Met verschillende 
opleidingsachtergronden hebben Glaser en Strauss de grounded theory ontwikkeld. Strauss heeft enerzijds een 
achtergrond met pragmatische handelingstheorieën en anderzijds een achtergrond van concreet etnografisch 
onderzoek dat gericht is op het stadsleven en beroepensociologie (Ten Have, 1999). Glaser heeft een 
achtergrond waarbij de kwantitatieve methoden het sterkst vertegenwoordigd zijn. In 1967 verscheen The 
Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. Met het woord Discovery wordt de 
ontdekking van theorie uit de verworven data als één van de belangrijkste aspecten van de grounded theory 
onthuld (Henn et al., 2006). Het doel van Glaser en Strauss was om de door kwalitatieve onderzoekers 
gehanteerde procedures te codificeren, zodat de data beter en weloverwogen te hanteren en leerbaar te 
maken. Strauss en Corbin (1990) geven de volgende uitleg van de grounded theory:  
 
“A grounded theory is one that is inductively derived from the study of the phenomenon it represents. That is, it 
is discovered, developed, and provisionally verified through systematic data collection and analysis of data 
pertaining to the phenomenon. Therefore, data collection, analysis, and theory stand in reciprocal relationship 
with each other. One does not begin with a theory, then prove it. Rather, one begins with an area of study and 
what is relevant to that area is allowed to emerge.”  

Strauss en Corbin (1990: 23) 
 

Met de grounded theory worden gefundeerde theorieën ontwikkeld op basis van nauwkeurige analyses van de 
empirische data. Om deze data te vergaren kunnen diverse methoden worden gehanteerd zoals observaties en 
interviews. De verkregen data wordt volgens het open coding proces gelezen met als doel om vergelijkbaar 
materiaal naar thema’s te verdelen. Op deze wijze wordt de empirische data verwerkt en gestructureerd naar 
codes die als labels aan uitspraken worden verbonden. In een cyclus van ‘sampling’, data verzamelen en 
coderen worden de codes systematisch met elkaar vergeleken, verbeterd en verduidelijkt. Glaser en Strauss 
(Strauss en Corbin, 1990; Henn et al., 2006) noemen dit the constant comparative method. Het proces van 
coderen en vergelijken gaat door totdat de vergaarde data geen toegevoegde waarde meer hebben voor de 
codes. Dit data verzadigingsmoment (data saturation) betekent dat er geen relevante nieuwe data verkregen 
wordt voor het onderzoek. Omdat met de beschikbare data geen nieuwe ontwikkelingen meer mogelijk zijn 
heeft dit tot gevolg dat een theorie kan worden gevormd, ook wel substantive theory genoemd (Henn et. al, 
2006). 
 
Het analyseproces waarbij de empirische data continue worden vergeleken en uitgeschreven tot verzadiging 
plaatsvindt is het basis raamwerk van de grounded theory. Hierbinnen worden de gevormde thema’s met 
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elkaar verbonden en rond een aantal kernbegrippen georganiseerd om naar eigen theorie te werken. Tijdens 
dit proces van onderzoek en analyse wordt meer en meer toegewerkt naar gegevens die van belang zijn voor 
de vorming van theorie, ook wel theoretical sampling genoemd (Henn et al., 2006) en ook hier wordt weer 
gewerkt tot een verzadigingsmoment optreedt. 
 
De grounded theory zoals hierboven beschreven toont aan dat het analyseproces een gesystematiseerde 
interpretatie van de onderzoeker is op basis van de verworven gegevens die gebaseerd zijn op de eigen kennis 
en ervaringen uit de praktijk en ook de kennis die tijdens de analyse van de data wordt vergaard. Bij de 
grounded theory worden deze zaken niet procedureel gesystematiseerd (Ten Have, 1999). De herhaalde 
confrontatie met de data is de basis van de grounded theory. Hierdoor bestaat er kritiek op de benadering 
omdat deze naïef en inductivistisch zou zijn.  
 
Om de kritiek op de grounded theory tegemoet te komen zullen de uitgekristalliseerde thema’s en begrippen 
steeds geconfronteerd worden met reeds bestaande theoretische inzichten. Deze werkwijze verdiept de 
inzichten in de onderzoeksvragen en voorkomt antwoorden die als louter naïef en inductief worden getypeerd, 
zonder de kracht van de empirische analyse tekort te doen. 
 
2.2.2 Documentenanalyse 
Ter voorbereiding op de semigestructureerde interviews is een aantal documenten geanalyseerd. De 
documenten betreffen verslagen van vergaderingen van de in de inleiding genoemde overlegstructuren, 
namelijk: het tweedelijns overleg, het JKZ overleg, het pleinenplan overleg en het i-WAP overleg. Van het 
tweedelijns overleg was de onderzoeker voorzitter en bij de andere drie overleggen deelnemer. Documenten 
uit de periode januari 2008 tot januari 2010 zijn geanalyseerd en hierbij zijn inhoudelijke thema’s, actoren, 
keuzes en processen in kaart gebracht. Deze informatie wordt samen met thema’s uit de literatuur gebruikt als 
verdieping maar niet als leidend in dit onderzoek. 
 
2.2.3 Literatuurstudie 
Voorafgaand aan het onderzoek in de praktijk is met literatuur naar een aantal hoofdthema’s gezocht. 
Deelgebieden zijn sport en spel, buitenruimten, playgrounds en pedagogiek. De onderwerpen vormen samen 
met de documentanalyse de basis voor de semigestructureerde interviews. Na in de resultaten op basis van 
vergaarde empirische data theorie te vormen vindt verdieping via nieuw te raadplegen literatuur plaats. 
 
2.2.4 Draw, write and tell 
De draw, write and tell methode is een populaire kwalitatieve onderzoeksmethode bij gezondheidseducatief 
onderzoek onder kinderen (Horstman et al., 2008). De methode wordt voornamelijk toegepast bij kinderen om 
via tekeningen de communicatie met hen te verbeteren. In onderzoek wordt de methode vaker toegepast voor 
een ruimer interviewschema, vaak bedoeld als ijsbreker om het gesprek te openen of om moeilijk 
bespreekbare thema’s aan te snijden.  Backett-Milburn en McKie (1999) benoemen ook dat de methode van 
origine werd gebruikt door psychologen om het intellect, de emoties en de geestelijke ontwikkeling van 
kinderen te onderzoeken. Hier werd uitgegaan van de gedachte dat de diepere emoties van kinderen via een 
tekening gecommuniceerd kunnen worden waar zij niet in staat zijn om emoties onder woorden te brengen. 
Horstman et al. (2008) beschrijven de draw, write and tell methode als een vorm waarbij het kind als expert 
wordt gezien. De tekening vormt de basis voor het gesprek dat tot verdieping en verbreding van het empirisch 
materiaal moet leiden.       
 
In dit onderzoek is de draw, write and tell methode een verdiepende aanvulling op de interviews. Gezien mijn 
rol als actor in context  (zie 2.2.7: positie van onderzoeker) is het belangrijk een zo open mogelijke vorm van 
data verzamelen te hanteren om de betekenissen van actoren te laten spreken. Ook mijn biases kunnen meer 
invloed uitoefenen op het onderzoek dan dat van een onderzoeker van buitenaf. In dit onderzoek is de 
methode daarom toegepast zoals Horstman et al. (2008) beschrijven om bottom up aan informatie te komen 
van experts. De respondenten in dit onderzoek hebben vrij kunnen tekenen en beschrijven wat volgens hen 
belangrijke antwoorden zijn voor de onderzoeksvragen. De tekeningen en de uitleg hierbij door respondenten 
vormen de basis voor het verdere verloop van de interviews. 
 
2.2.5 Semigestructureerde diepte-interviews en draw, write & tell methode 
Met tien semigestructureerde diepte-interviews binnen een casestudie in de Provenierswijk zijn de 
betekenissen die samenwerkende partijen geven aan sport, spel en pedagogiek op speelplekken in kaart 
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gebracht.  Bij een verzadigingsmoment (data saturation) van informatie (Glesne, 2006) wordt overgegaan op 
vorming van theorie. De resultaten van de exploratie en de semigestructureerde interviews zullen tegen het 
theoretisch wetenschappelijke licht worden gehouden met behulp van een literatuurstudie. De theorieën uit 
de geraadpleegde literatuur voorafgaand aan het onderzoek worden als attenderende begrippen gebruikt, 
zonder deze theorie leidend te laten zijn. De kadering is een achtergrond en geen gesloten raamwerk. 
 
Tijdens de interviews is in drie open vormen om een aantal perspectieven gevraagd. Allereerst de achtergrond 
van de respondent om mogelijk perspectieven op andere onderzoeksgebieden te kunnen duiden. Ten tweede 
is de respondenten in dit onderzoek open gevraagd om de ideale playground te tekenen, volgens de draw, 
write & tell methode, om hier vervolgens over in gesprek te gaan. De reden om deze methode toe te passen is 
de verwevenheid van mijn rol als onderzoeker en werkrelatie. Gezien mijn dubbelrol is het gevaar van te veel 
interpretatie in vragen vermeden omdat de respondenten vrijuit konden tekenen en hun visie en perspectief 
hierop konden baseren. Ten derde hebben respondenten zich verplaatst in de andere respondenten om vanuit 
de verschillende perspectieven in de wijk betekenis te geven aan zowel de inhoudelijke thema’s sport, spel, 
pedagogiek en buitenruimten als aan de samenwerking tussen partijen en de invulling per functie. 
 
2.2.6 Selectie van respondenten 
De respondenten in dit onderzoek zijn werkzaam bij de deelgemeente Rotterdam Noord (twee 
beleidsmedewerkers), de twee basisscholen van de Provenierswijk (twee directeuren, hier als uitvoerende 
actoren opgenomen), welzijn (management en uitvoerend), sport en recreatie (management en uitvoerend), 
organisatie advies en procesondersteuning JKZ (management) en als landschapsarchitect.   
 
Om vanuit de samenwerking op wijkniveau zowel de inhoudelijke betekenissen van partijen uit de wijk in kaart 
te brengen alsook de betekenissen die worden gegeven aan het al dan niet gezamenlijk realiseren van de 
inhoudelijke thema’s is in figuur 1 op basis van de krachtenveldanalyse van Bos & Harting (2004) een selectie 
van sleutelfiguren gemaakt. In de analyse ligt de nadruk op de betekenissen van professionals. De selectie van 
professionals bestaat uit twee beleidsmedewerkers, drie managers en vier uitvoerders, werkzaam binnen de 
sectoren sport, welzijn en onderwijs. Daarbij is een landschapsarchitect betrokken in dit onderzoek die tevens 
de nieuwe, voor de wijk toegankelijke, schoolpleinen heeft ontworpen. 
 

 Hiërarchie  Functie  

Beleid (strategie en aansturing) 2 Beleidsmedewerkers 

Management (managers) 3 Managers 

Uitvoering (uitvoerders) 4 Uitvoerders 

Ontwerper schoolpleinen Landschapsarchitect 

Figuur 1: Krachtenveldanalyse (Bos & Harting, 2004).  
 
2.2.7 Positie van onderzoeker 
Zoals eerder beschreven is de onderzoeker voor en tijdens het onderzoek als actor in context (Anthonissen & 
Boessenkool, 1998) actief geweest. Het onderzoek is de gehele periode zelfstandig verricht, dus zonder sturing 
door de lijnleidinggevende of derden. De onderzoeker is zich ervan bewust dat een geheel onafhankelijke 
onderzoeksrol in eerste instantie niet geheel mogelijk was omdat werk en onderzoek dicht bij elkaar lagen. Met 
een triangulatieaanpak (draw, write & tell, documentenanalyse en vergelijking met bestaande literatuur) is dit 
gevaar getracht te ondervangen. Omdat de respondenten bekenden zijn en dit tot subjectiviteit kan leiden is 
vanuit het perspectief en binnen de context van de respondent geprobeerd te denken en te kijken. Ook zijn 
onderzoeksmethoden gebruikt waar open datavergaring vanuit het perspectief van de respondenten leidend is. 
 
2.2.8 Analyse van data 
De resultaten van dit onderzoek zijn verwerkt met MAXQDA. Dit is een kwalitatief analyseprogramma waarin 
uitspraken van de interviews zijn geordend in codes. Een deel van de codes is onderverdeeld in subcodes. De 
codes zijn gebundeld naar een aantal thema’s waaronder de ideale playground, toegankelijkheid (fysiek en 
sociaal door begeleiding en toezicht), veiligheid, rollen actoren, jeugd respondenten, beleid en praktijk en nog 
een aantal codes. Met dit programma zijn de data geordend en geanalyseerd en op basis daarvan verwerkt in 
de resultaten. 
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2.2.9 Betrouwbaarheid en validiteit 
Kwalitatief onderzoek wordt door criticasters vaak als te subjectief bestempeld waardoor de betrouwbaarheid 
en validiteit van het onderzoek ter discussie komt te staan. In dit onderzoek is ter voorkoming daarvan gebruik 
gemaakt van meerdere onderzoeksmethoden om de zelfde vraagstelling op diverse wijzen te benaderen. 
Binnen deze zogenaamde triangulatieaanpak (Glesne, 2006) is gebruik gemaakt van interviews, 
documentanalyses en de draw, write and tell methode. Ook zijn meerdere bronnen geraadpleegd van 
verschillende organisaties en verschillende niveaus. In de interviews hebben de respondenten vanuit het eigen 
perspectief en het perspectief van de andere respondenten de onderzoeksvragen bestudeerd. Deze aanpak 
leidt tot inzichten in de onderlinge relaties en visies ten opzichte van het denken en handelen van de 
respondenten in de praktijk. Hierdoor zijn de achtergronden en biases van respondenten ook duidelijker naar 
voren gekomen.  
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3. LITERATUURSTUDIE 
 
 
3.1 Inleiding 
De literatuurstudie is bedoeld om globaal kennis te onthullen over het belang en de invulling van pedagogische 
methoden bij sport en spel in de buitenruimten. Door diverse partijen op verschillende niveaus wordt gekeken 
naar de invulling van buitenruimten. Landelijke en gemeentelijke overheden zien heil in sport en spel in de 
buitenruimten om vraagstukken over sociale cohesie en obesitas te beantwoorden. Een ander hot item in 
politiek en beleid is hoe veiligheid, liefst op strenge repressieve wijze, kan worden gecreëerd. In de praktijk zijn 
diverse partijen actief die dergelijk beleid uit moeten voeren. Echter, het is de vraag of de verschillende 
deelgebieden op elkaar aansluiten.  
 
In de wetenschap wordt vanuit bijvoorbeeld bestuurskundig, sociaalgeografisch, antropologisch, sociologisch, 
pedagogisch of ander perspectief naar de invulling van de buitenruimten gekeken. In deze literatuurstudie 
wordt naar studies gezocht die uit bovenstaande deelgebieden afkomstig zijn om deze achtergronden in één 
verhaal te verenigen. Om de wetenschap vanuit meerdere perspectieven te kennen kan in het onderzoek 
volgens de benadering van de grounded theory ook breder meegedacht worden met behulp van de 
betekenissen die respondenten geven. Vooralsnog wordt de theoretische stand van zaken met deze 
literatuurstudie weergegeven. In de conclusie en discussie (hoofdstuk 6) worden de uitkomsten van de 
literatuurstudie afgezet tegen de empirische bevindingen (hoofdstuk 4 en 5). Op deze plaats gaat het om het 
verkennen van bestaande pedagogische opvattingen. 
 
3.2 Randvoorwaarden pedagogische invulling buitenruimten 
Om überhaupt over een pedagogische invulling van de buitenruimten door sport te kunnen praten moet eerst 
aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan. Veiligheid is niet alleen een hot issue in de politiek, maar 
zeker ook onder bewoners. Ouders ervaren de buitenruimten steeds vaker als onveilig voor hun kind. Althans, 
een deel van hen. Vaak betekent dit dat hun kinderen alleen buiten komen als zij begeleid worden, door hen 
zelf of door een organisatie. Oudere jongeren zijn de voornaamste reden van de onveiligheidsbeleving. In zijn 
oratie ‘Het opvoeden verleerd’ schrijft Hermanns (2009) over een afnemend tolerantieniveau; ‘de samenleving 
kan nog maar weinig hebben van de jeugd’. Hij stelt dat gedrag dat nog niet zo lang geleden als normaal werd 
ervaren, gerelateerd aan jong zijn, nu als overlast wordt bestempeld. Eldering (2006) beschrijft daarentegen in 
haar studie naar interculturele pedagogiek dat bewoners in achterstandswijken ook feitelijk grotere kans 
hebben slachtoffer te worden van een misdrijf, waardoor de veiligheid werkelijk minder is. Daarbij geeft zij ook 
aan dat veel allochtone gezinnen in deze wijken weinig ruimte hebben voor kinderen om binnen te spelen. 
Toegankelijkheid van een playground is daarom belangrijk (Smoyer-Tomic et al., 2004), (Cradock et al., 2005). 
Toegankelijkheid door op loopafstand bij een veilige playground te komen en een door kwaliteit en kwantiteit 
van de voorzieningen en activiteiten die worden geboden alsook de op sociaal, culturele en gender gebaseerde 
toegankelijkheid (Smoyer-Tomic et al., 2004). In het onderzoek van Cradock (2005) naar toegankelijkheid en 
veiligheid van playgrounds in Boston, wordt benoemd dat met name kinderen die in relatief grotere armoede 
leven meer aangewezen zijn op spelen in de buitenruimten terwijl de playgrounds in de buurten waar de 
kinderen woonachtig zijn vaak minder veilig zijn. Smoyer-Tomic et al. (2004) beschrijven in hun studie naar de 
toegankelijkheid en eerlijke verdeling van playgrounds in Edmonton, dat een sociale noodzaak  belangrijker is 
dan een evenredige verdeling van playgrounds naar demografische kenmerken van een stad. Met sociale 
noodzaak wordt bedoeld dat kinderen in sociale achterstandswijken meer afhankelijk zijn van publieke 
voorzieningen, zoals playgrounds, dan kinderen in wijken met minder sociaaleconomische achterstanden. Deze 
kinderen zijn mobieler en kunnen makkelijker contributie betalen om aan activiteiten mee te doen. Op het 
moment dat playgrounds veilig zijn kunnen zij uitnodigend zijn voor kinderen en hun ouders. Hierdoor kunnen 
playgrounds als belangrijke bron van sociale interactie, vorming van buurtidentiteit en sociale samenhang 
fungeren (Smoyer-Tomic et al., 2004). 
 
3.3 Pedagogische contexten 
Volgens Houlihan (2008) betekent spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen. Naast fysieke 
ontwikkeling is de cognitieve ontwikkeling sterk verbonden met sport en spel. Ook is sport belangrijk voor de 
sociale, emotionele, morele en gezondheidontwikkeling van kinderen. Voorts leren kinderen de wereld om hen 
heen kennen door in de buurt te sporten en te spelen met elkaar (Smoyer-Tomic et al., 2004). Behorend bij 
‘Het jaar van opvoeding door sport 2004’, uitgeroepen door het Europees Parlement en de Europese Unie, zijn 
de volgende doelstellingen geformuleerd:  
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“Gebruik maken van de door sport getransporteerde waarden om jongeren de kennis en vaardigheden mee te 
geven, die ze nodig hebben om hun fysieke mogelijkheden, hun bereidheid tot het leveren van prestaties en hun 
sociale capaciteiten – zoals het kunnen samenwerken, solidariteit, verdraagzaamheid en fair play – in een 
multiculturele context verder te kunnen ontwikkelen”(Nota Directie Generaal Onderwijs en Cultuur van de 
Europese Commissie, 2003).  
(bron: Buisman, 2004) 
 
De bovenstaande ontwikkelingen zijn vanuit een positieve uitgangspositie beschreven terwijl het de vraag is of 
het ook allemaal zo rooskleurig is. Diverse factoren en contexten hebben invloed op de ontwikkelingen van een 
kind en het is dus de vraag of beleidsmakers sport als ‘wonderolie’ moeten gebruiken (Breedveld, 2002, in 
Buisman, 2004). Zo bestaan er gezingerelateerde factoren die de ontwikkeling van een kind in de weg kunnen 
staan. Een autoritaire opvoedstijl betreft eenzijdige regelbepaling en eisenstellen door ouders of opvoeders, 
ook wel ‘bevelshuishouding’ genoemd (Eldering, 2006). Bij een overtreding volgt bestraffing. Daarnaast wordt 
de permissieve opvoedstijl beschreven, waarvoor geldt dat ouders weinig eisen stellen aan hun kinderen. Vaak 
weten deze ouders ook niet wat hun kinderen buitenshuis doen en zijn hierin ook niet of nauwelijks 
geïnteresseerd. Tot slot wordt de autoritatieve opvoedstijl beschreven vormgegeven door het bieden van 
structuur met regels, grenzen en toezicht, alsmede het verlenen van autonomie door kinderen inspraak te 
bieden (Eldering, 2006). Deze laatste variant wordt ook wel ‘onderhandelingshuishouding’ genoemd (Eldering, 
2006). Volgens Eldering (2006) vormen ondersteuning en controle de hoofdbestanddelen van een pedagogisch 
gezinsklimaat. Uit eigen onderzoek (Mostert, 2007 – scriptie) blijkt dat jeugd ook behoefte heeft aan 
onderhandelen, maar ook aan structuur en veiligheid die door volwassenen geboden moet worden. De 
autoritaire en de permissieve opvoedstijlen worden gezien als risicovergrotende factoren voor het ontstaan 
van probleemgedrag bij kinderen (Eldering, 2006). Opvoeding kan worden bestempeld als het bieden van 
structuur en inspraak om kinderen binnen gestelde kaders ruimte te geven om zich te ontplooien. Opvoeden 
wordt vaak als taak van ouders gezien. Maar opvoeden of misschien meer opgroeien geschiedt ook in andere 
contexten.  
    
3.4 Opvoeding en sport 
In de wetenschap zijn koppelingen te vinden tussen sport, pedagogiek en/of socialisatie. Binnen de 
sportwetenschap wordt de rol van sport bestudeerd in relatie tot pedagogisch handelen van trainers, coaches 
en ouders en binnen de socialisatievraagstukken hoe sport een bijdrage kan leveren tot het eigen maken van 
normen, waarden en culturele kenmerken. De studies richten zich nauwelijks op de combinatie van de 
variabelen opvoeding, sport en buitenruimten.  
 
Diverse studies beschrijven sport op basis van positieve dan wel negatieve aspecten van pedagogiek, waardoor 
geen eenduidig beeld gegeven kan worden wat sport voor rol speelt bij de opvoeding of het opgroeien van een 
kind. Zo geeft Rutten (2007) aan in haar studie naar opvoeding in georganiseerde sport, dat het moeilijk is te 
stellen welke contextuele aspecten gedrag beïnvloeden binnen sportverenigingen. Dit geldt voornamelijk voor 
gedrag buiten de lijnen. Een risicoaspect van sport betreft de competitieve en uitkomstgerichte sociale 
contexten die antisociaal gedrag kunnen bevorderen en een negatief effect op prosociaal gedrag kunnen 
hebben (Rutten et al., 2007). Rutten et al. (2007) beschrijven dat wanneer alleen competitieve uitdagingen 
tellen en de morele beslissingen door een scheidsrechter of coach genomen worden, dat participatie in sport 
ertoe kan leiden dat het inleven in de wensen en gevoelens van anderen (tijdelijk) kan verdwijnen. Rutten geeft 
wel aan dat bovenstaande zaken verschillen per vereniging en per team en dat prosociale sporters vaak andere 
sporters met prosociaal gedrag opzoeken en antisociale sporters meer aansluiten bij andere sporters met 
antisociaal gedrag. Morele waarden zijn een vaker terugkomend thema in de literatuur. Rutten et al. (2007) 
beschrijven sport binnen de morele context niet alleen in relatie tot het respecteren van spelregels, maar ook 
in relatie tot het respecteren van de tegenstander, het hebben van gelijke kansen om te kunnen presteren, 
wederzijdse samenwerking, eerlijkheid en sportiviteit. Het belang van fair-play door sport wordt door Arnold 
(1994) benadrukt. Nijnatten en Verweel (2004) gaan nog verder en beweren dat sport alles van opvoeding in 
zich heeft. Daar waar Rutten et al. (2007) competitieve aspecten van sport relateren aan de kans op antisociaal 
gedrag, daar relateren Nijnatten en Verweel (2004) dit aan het pedagogisch belang van sportbeoefening. Dus 
voor er een onderscheid tussen pro- of antisociaal gedrag gemaakt wordt, wordt gesteld dat in de sport veel 
momenten aanwezig zijn die bij de opvoeding van een kind van belang (kunnen) zijn.  Naast de lichamelijke en 
mentale ontwikkeling van kinderen wordt ook de rol van sport genoemd als het gaat om de morele 
ontwikkeling over wat eerlijk of oneerlijk is. Sportieve prestaties kunnen het zelfvertrouwen en zelfrespect 
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vergroten en gezagsrelaties met sportleraren en ook de relaties met teamgenoten bevorderen. Volgens 
Nijnatten en Verweel (2004) zorgen onder andere deze factoren voor de ontwikkeling van een kind tot een 
autonoom en authentiek persoon. 
 
3.5 Primair proces 
Eerder is beschreven dat opvoeden en opgroeien in diverse contexten plaatsvindt. Om sport en pedagogiek te 
combineren is het belangrijk om de verplaatsing uit eigen kaders naar andere contexten te maken. In haast 
iedere cultuur wordt agressie als een negatief aspect in de samenleving gezien, maar in de (wedstrijd-)sport is 
agressie een middel om ‘de speler van de bal te krijgen’ (Buisman, 2004). Vanzelfsprekendheden, vaak van 
Westers perspectief, moeten tijdelijk opzij gezet worden om plaats te maken voor culturele differentiatie. 
Pedagogen zullen de gangbare werkwijze van diagnoses stellen en  behandelen, psycholopathologisering van 
de samenleving, volgens Hermanns (2009) vaker aan de kant moeten zetten en verruilen voor een 
vraaggestuurde, ondersteunende rol en community based het primaire proces aangaan (Hermanns, 2009). 
Opvoedingsproblemen zullen volgens hem gedefinieerd moeten worden als opvoedingsproblemen en 
specialistische hulp zal een beperkt onderdeel van de probleemoplossing zijn. Het ‘gewone leven’ en de 
uiteindelijke zelfregulatie daarvan zullen meer ondersteund moeten worden.  Opvoeding dient niet 
instrumenteel gebruikt te worden door overheden of professionele instellingen, want opvoeden is iets tussen 
mensen onderling, aldus Hermanns (2009). En het opvoeden wordt door die mensen steeds opnieuw geleerd. 
‘Pedagogen kunnen die mensen hoogstens een steuntje in de rug geven’. 
 
In diverse theorieën wordt gesteld dat het belangrijk is om jeugd te laten participeren in 
besluitvormingsprocessen (Vermeulen, 2008; Hermanns, 2009), alsmede het kijken vanuit het perspectief van 
de jeugd (Verweel, 2007; Mostert, 2007). Door pragmatische redenen zijn kinderen uit sociaaleconomisch 
minder welgestelde families minder te vinden binnen de georganiseerde sport (Verweel 2007), (Smoyer-Tomic 
et al. 2004). Door financiële en mobiliteitsbeperkingen en door (dubbele) wachtlijsten bij verenigingen. Deels 
omdat de naar de rand van de stad verhuisde ‘sportfabrieken’ (grootschalige sportverenigingen) te weinig 
capaciteit hebben, deels vanwege een onderscheid dat wordt gemaakt tussen allochtoon en autochtoon, 
verkiest voornamelijk allochtone jeugd uit stadswijken het sporten op de playground in de wijk. Een ander 
belangrijk thema is de institutionalisering die primaire processen in de weg staat. Onderzoek van Vermeulen 
(2008) toont aan dat diverse partijen, zoals scholen, buurthuizen en sportbuurtwerk,  die op en rond 
playgrounds actief zijn al veel tijd en energie verliezen aan afstemming en coördinatie en dat geformuleerde 
doelstellingen niet altijd aanwezig of helder zijn. Ook binnen het pedagogisch werkveld wordt met 
onderzoeken gesteld dat pedagogen het primair proces vaak niet of in een laat stadium meemaken en dat zij 
intern wachten op klanten die gediagnosticeerd dienen te worden. Het eigenaarschap van opvoeden is van 
mensen zelf en dat zal in het primair proces kunnen worden ondersteund (Hermanns, 2009), waarbij oog is 
voor de diverse contexten waarbinnen jeugd opgroeit (Buisman, 2004; De Winter, 1999).  
 
3.6 Conclusie 
Allereerst moet worden gesteld dat in de literatuur nauwelijks geschreven wordt over sport en pedagogiek in 
de buitenruimten vanuit het perspectief van betrokken actoren. Wel kan vanuit de diverse studies uit 
specifieke vakgebieden een verzameling van uitkomsten worden gemaakt, die mogelijk inzicht kunnen bieden 
in sport en pedagogiek in de buitenruimten. Theorieën uit diverse vakgebieden stellen dat zowel pedagogiek 
als sport in de buitenruimten dan wel playgrounds in het primair proces moeten worden georganiseerd 
alsmede gefaciliteerd (Hermanns, 2009; Verweel, 2007; Boessenkool et al., 2007, in Verweel 2007; Vermeulen, 
2008; Buisman, 2004 en Mostert, 2007). Vanuit het perspectief van jongeren en binnen hun context is het 
mogelijk om pedagogische en socialiserende thema’s bespreekbaar te maken, op een informele manier, ‘tussen 
de regels door’ (Verweel, 2007; Mostert, 2007). Alvorens de jeugd en hun ouders met specialistische taal het 
gedrag van kinderen beschrijven kan op de playground door sport, ‘die alles van het echte leven in zich heeft’ 
(Nijnatten & Verweel, 2004), opvoeding ondersteund worden, maar niet worden overgenomen (Hermanns, 
2009). Dus sport op de speelveldjes is opvoedingsondersteunend en niet opvoedingsovernemend. 
Spelenderwijs kunnen via sport, pedagogische elementen de jeugd en mogelijk hun ouders ondersteunen en  
jongeren vormen tot zichzelf respecterende individuen. Daarnaast kunnen jeugdigen socialisatieprocessen 
meemaken die de relatie met andere jeugd, ouders, bewoners en de leefomgeving kunnen versterken. Wel is 
belangrijk om op te merken dat sport en pedagogiek in de buitenruimten niet op voorhand rozengeur en 
maneschijn betekent (Buisman, 2004). De bestudeerde literatuur samenvoegend staat een toegankelijke en 
veilige playground, waar begeleiders een autoritatieve opvoedstijl hanteren, met duidelijke grenzen en ruimte 
voor autonomie en participatie in en door sport centraal. Uit empirie valt op te maken dat dejeugd dergelijke 
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zaken belangrijk vindt en zelfs verwacht van volwassenen, maar dat het ontstellend moeilijk is om deze context 
te creëren. Dit vergt namelijk nogal wat van de begeleiders: binnen veel organisaties en praktijken zal dit een 
cultuuromslag betekenen.  
 
De analyse van de literatuur over pedagogische en organisatorische perspectieven geeft de volgende centrale 
thema’s vanuit de wetenschap weer: pro-/antisociaal gedrag (Rutten et al., 2007), agressie (Buisman, 2004), 
opvoedingsstijlen (Eldering, 2006; Hermanns, 2009), overlast (Hermanns, 2009), toegankelijkheid (Smoyer-
Tomic et al., 2004), wereldverkenning (Smoyer-Tomic et al., 2004), socialisatiewaarden (Nijnatten & Verweel, 
2004), opvoeden van mensen onderling (Hermanns, 2009), participatie (Vermeulen, 2008; Verweel, 2007; 
Hermanns, 2009) en verschillen tussen de visies van betrokkenen (Verweel, 2007; Vermeulen 2008). 
Vooralsnog geeft de literatuur weinig inzicht in de betekenisgeving ten aanzien van de pedagogische en 
organisatorische kernvraagstukken vanuit het perspectief van de betrokken actoren. Het is dan ook de vraag of 
alle hier genoemde positieve uitwerkingen, mogelijkheden en beperkingen van het sporten in de 
buitenruimten wel optreden in de ogen van de betrokken actoren. Deze conclusie onderstreept nogmaals de 
noodzaak van een “grounded theory” benadering om inzicht te krijgen in de onderzoeksvraag. 



 
19 

Samen ontwikkelen 

4. PEDAGOGISCHE BETEKENISSEN 
 
 
In dit hoofdstuk worden de betekenissen die respondenten geven aan de ideale sport- en speelplek voor de 
jeugd beschreven. Gegeven de vraagstelling is respondenten gevraagd naar hun pedagogische en recreatieve 
betekenissen. Onderstaand worden de belangrijkste en meest opvallende betekenissen doorlopen.  
 
4.1 Vrijheid als pedagogische waarde  
Door alle respondenten in dit onderzoek wordt het begrip vrijheid als een belangrijke pedagogische waarde 
aangereikt. Duidelijk is dat het merendeel van de respondenten vindt dat een blauwdruk van ‘de ideale 
playground’ niet bestaat. Het gaat om wensen en behoeften in een wijk waarbij wordt gedacht in functies en 
niet in objecten. Onderstaande uitspraak van een manager beschrijft vrij spelen in een natuurlijke omgeving, 
een thema dat volgens veel respondenten belangrijk is voor kinderen. 
 
“Op mijn ideale speelplek vind ik echt dat kinderen zelf hun gang kunnen gaan, kunnen ravotten, vies kunnen 
worden, hutten kunnen bouwen en ook flink kunnen bewegen.” (Manager)  
 
Een andere uiting van het belang van vrijheid is dat een omgeving de jeugd moet uitdagen om daar te willen 
komen en niet dat de jeugd zich gedwongen voelt daar te spelen. Volgens een andere manager is het van 
belang dat de jeugd geprikkeld wordt en  daardoor gemotiveerd wordt om een playground te bezoeken. 
 
“Niet concentreren en dat je zegt dit is nu een plek waar gespeeld moet worden maar een plek waar het 
aanmoedigt om te komen.” (Manager)  
 
De ideale speelplek is een plek waar kinderen van verschillende leeftijden en met verschillende interesses 
kunnen sporten, spelen en kletsen en waar zij dingen kunnen ontdekken en hun fantasie kwijt kunnen. Een plek 
waar jongeren kunnen sporten en waar meisjes ongestoord met elkaar kunnen kletsen. Waar kinderen met 
groen en modder besmeurde kleren in de natuur kunnen spelen. Volgens alle respondenten hoort voor alle 
jeugd ruimte te zijn, ongeacht leeftijd, etniciteit of gender. Ook ruimte voor verschillende interesses; de 
speelplek is multifunctioneel. Vrij sporten en spelen is volgens de respondenten in dit onderzoek belangrijk. De 
jeugd hoort zich thuis te voelen in de eigen wijk en de ruimte te vinden om te bewegen, sociale contacten in de 
buurt op te doen en om plezier, grenzen en talenten te ontdekken. Het is breder dan alleen een sportveld of 
alleen een aantal speelobjecten. 
 
Alle respondenten speelden en/of sportten vroeger buiten. Op straat, op het plein en in de natuur. Het 
merendeel van de respondenten refereert naar de eigen plezierige jeugd die ‘de jeugd van tegenwoordig’ 
wordt gegund. De eigen jeugd is een tijd die wordt bestempeld als vrij. Vanuit het perspectief van de eigen 
jeugd wordt in de onderstaande uitspraak het vrij kunnen spelen onderstreept. 
 
“Dat is een lastig verhaal, want een ideaal speelterrein bestaat denk ik niet, omdat je bijna een soort alternatief 
zoekt voor iets dat ik vroeger als kind kende zeg maar, waar je gewoon vrij kon spelen.” (Landschapsarchitect) 
 
Volgens het merendeel van de respondenten was er ruimte voor ontspanning en plezier; buitenspelen of 
sporten was voor hen één van de belangrijkste en meest sfeervolle vrijetijdsmomenten. Opvallend hierbij is dat 
met vrij buitenspelen vaak het buitenspelen in de natuur wordt genoemd. Het ‘groene spelen’ lijkt op de eigen 
jeugd zoals het merendeel van de respondenten deze beschreven heeft tijdens de interviews. Haast alle 
respondenten zijn buiten de stad of in buitenwijken van Rotterdam opgegroeid en met hun vriendjes bouwden 
zij hutten, slopen door de bosjes of sprongen over slootjes. Ook is door de respondenten veel gespeeld op 
braakliggend terrein met bouwmateriaal van huizen en wijken in aanbouw. Vrij spelen betekende ook dat de 
jeugd zelf activiteiten organiseerde. Er was niet zo veel nodig om te sporten of te spelen, er was altijd wel 
iemand met een bal en er waren altijd wel vriendjes en vriendinnetjes om mee te spelen. Naast het belang van 
vrij spelen dat door de respondenten wordt genoemd valt op dat de respondenten uit de sportsector (3 
mannen) meer denken in termen van organiseren, bijvoorbeeld van toernooien. De sectoren welzijn (3 
vrouwen, 1 man) en onderwijs (2 vrouwen) denken meer in vrij spelen en de ontwikkeling van het kind. Vanuit 
het perspectief van de eigen jeugd wordt door de respondenten in dit onderzoek gekeken naar het sporten en 
spelen in de buitenruimten van de jeugd van tegenwoordig, namelijk vrij sporten en spelen. 
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4.1.1 Vrij sporten en spelen 
Met bovengenoemde achtergronden van respondenten is het verklaarbaar waarom vrij buitenspelen en liefst 
ook avontuurlijk in het groen, veel genoemde thema’s zijn. En het vrije buitenspelen is volgens respondenten 
ruimte bieden aan de jeugd voor fantasie en avontuur en in mindere mate een buurt voorzien van ‘wipkippen’ 
en speelhuisjes. Er zal volgens hen meer in de functie spelen moeten worden gedacht en minder in aantal 
wipkippen in een wijk, zo uit onderstaande respondent de breder gedragen mening. Wat wil de jeugd zelf? 
 
“Je zou veel meer vanuit de functie spelen moeten denken in plaats van het echt zo volproppen met 
speelelementen.” (Beleidsmedewerker) 
 
Volgens met name de respondenten uit de sectoren onderwijs en welzijn kunnen dergelijke toestellen er nog 
mee door voor de jongste en fantasierijkere kinderen maar voor de iets oudere jeugd zal volgens hen iets 
anders nodig zijn. Voor de jeugd tot ongeveer twaalf jaar gaat het volgens de respondenten voornamelijk om 
(groene) speelplekken waarin zij avontuurlijk en ontdekkend kunnen spelen en een open sport- en speelruimte. 
De landschapsarchitect formuleert deze gedachte als volgt:   
 
“Het zit in kinderen zelf denk ik om de mogelijkheden te zoeken die er zijn. Juist het zelf ontdekken, dat je zelf 
een keer een stam over het water legt die niet sterk genoeg blijkt of aan een tak gaat hangen die afbreekt, dat 
soort dingen. Volgens mij hebben die een grotere pedagogische waarde dan alles wat er ook nog verteld wordt 
daarbij.” (Landschapsarchitect) 
 
Volgens haast alle respondenten geldt dat de jeugd vanaf twaalf jaar hoofdzakelijk behoefte heeft aan spelen 
op sportveldjes waar zij kan sporten en sociale contacten kan onderhouden. Hier wordt door een aantal 
respondenten ook specifiek gesteld dat meisjes een plek moeten hebben voor zowel sportief als sociaal 
contact.  Ook is het volgens alle respondenten belangrijk dat de jeugd de ruimte heeft om zich buiten te 
vermaken zonder al te veel tussenkomst van volwassenen. Door vrijheid kan de jeugd grenzen ontdekken. En 
dat betekent ook dat er een beroep wordt gedaan op samenspelen door de jeugd of het accepteren en 
anticiperen door kinderen dat er dingen mis gaan, ook als pedagogische waarde. Onderstaande quote 
bestempelt dit. 
 
“En dan hangt het er een beetje van af hoe sociaal kinderen naar elkaar toe zijn om elkaar toe te laten in hun 
spel.” (Manager) 
 
Inmenging door professionals moet volgens een aantal respondenten hoofdzakelijk bestaan uit het kennis laten 
maken met nieuwe sporten en spelen om de jeugd te laten ontdekken wat zij leuk vindt en waar zij talent in 
heeft. Onderstaande basisschooldirecteur benoemt dat de jeugd wel een breder referentiekader kan worden 
geboden zodat zij kan kiezen uit meer mogelijkheden. 
 
“Ik vind dat er op velden gauw alleen maar gevoetbald wordt. Ik vind het ook belangrijk dat daar ook de andere 
aspecten bij worden gedaan. Ik vind het ook goed dat kinderen kennis maken met sporten waarvan ze later 
denken van daar zou ik misschien wel op willen.” (Directeur Basisschool) 
 
Maar vanuit het perspectief van de eigen jeugd benoemen met name de respondenten uit de sectoren welzijn 
en onderwijs alsmede de landschapsarchitect het belang van spelen zonder al te veel bemoeienis door 
volwassenen.  
 
Buiten sporten en spelen wordt door alle respondenten als belangrijk geacht voor lichamelijke, sociaal-
emotionele, cognitieve en motorische ontwikkelingen van de jeugd. Vrij sporten en spelen kan dergelijke 
ontwikkelingen nog meer bevorderen dan bijvoorbeeld speelobjecten of enkel georganiseerde activiteiten 
doen. Voor de jongste jeugd kan het vrije spelen betekenen dat de fantasie geprikkeld wordt waardoor 
kinderen zich uitgedaagd voelen om vol nieuwsgierigheid de natuur te bestuderen. Of een omgeving die een 
kind het gevoel van avontuur en ontdekken biedt waardoor bijvoorbeeld probleemoplossend gedrag en logisch 
denken wordt bevorderd. Kinderen kunnen volgens een van de basisschooldirecteuren uit de Provenierswijk 
bijvoorbeeld meer uitgedaagd en geprikkeld worden in de stad om zich sociaal-emotioneel meer te 
ontwikkelen. 
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“Nadenken, rollenspellen bedenken van wat kan je ergens mee. Ergens een uitdaging in zien. Ik denk dat 
stadskinderen dit heel vaak missen, want de speelpleinen die ingericht worden in de stad daar is vaak al 
bepaald wat je ermee gaat doen.” (Directeur basisschool) 
 
Ook de omgang tussen jeugdigen onderling zonder tussenkomst van volwassenen kan het conflictoplossend 
vermogen en de zelfredzaamheid bevorderen. De creativiteit en het organiserend vermogen van de jeugd om 
zelf sport- en spelactiviteiten te bedenken en te organiseren kan gestimuleerd worden zonder tussenkomst van 
“de ‘meester’ of ‘juf’ die alles bedenkt en organiseert”.   
 
4.2 Veiligheid als pedagogische waarde 
Naast het belang van vrijheid en daarmee de ontwikkeling tot een volwaardig mens is veiligheid volgens de 
respondenten een belangrijke voorwaarde voor met name ouders. Een manager onderstreept dat ouders 
bezorgd kunnen zijn en veel waarde hechten aan de veiligheid voor een kind. Veiligheid lijkt een voorwaarde te 
zijn om jeugd de vrijheid van sport en spel te geven.  
 
“Ik denk dat buitenspelen bij  ouders tot bezorgdheid leidt. Bezorgdheid is bijvoorbeeld,”Kan mijn kind daar 
veilig spelen?”” (Manager) 
 
Maar wanneer is het veilig en wat te doen als het niet veilig is? Vrij buitenspelen en sporten lijkt op basis van 
de betekenissen die de respondenten uitten toch kaders nodig te hebben om vrijheid mogelijk te maken. Maar 
zijn kaders juist geen beperking in plaats van een hulpmiddel als het om vrijheid gaat? Onderstaande uitspraak 
lijkt een contradictie in zich te hebben waarbij veiligheid een voorwaarde is voor vrij sporten en spelen en 
vrijheid juist daarmee gecreëerd wordt. Ook wordt door de respondent benadrukt dat sport en spel in de stad 
onder spanning staat door onvoldoende veilige buitenruimten voor de jeugd.  
 
“Mijn ideaalbeeld van buitenspelen is de vrijheid voor kinderen, dat je veilig buiten kan spelen in je eigen 
woonomgeving, dat er voldoende ruimte is maar dat er ook voldoende veilige ruimte is. En dat is wat kinderen 
in de stad vaak ontbreekt.” (Beleidsmedewerker) 
 
Buiten het feit dat veiligheidsbeleving per definitie een werkelijkheid is, kunnen angsten van bewoners ook 
verklaard worden op basis van feitelijke gebeurtenissen. Een basisschooldirecteur schetst gebeurtenissen waar 
kinderen bij betrokken of getuige van zijn geweest; en mocht dit niet het geval zijn dan wordt er zeker 
gesproken over dergelijke gebeurtenissen:  
 
“Maar ook overlast, ik bedoel de drugs hier. Je hebt hier vreemde figuren rondlopen en d'r gebeurt af en toe ook 
iets waarvan je denkt van eh.. […] Er zijn toch al een aantal schietpartijen geweest waar kinderen min of meer 
getuige van zijn geweest. Dat is niet iets dat ik uit mijn jeugd kan herinneren. D'r zijn meisjes verkracht hier in 
de buurt. D'r heeft ook een pedofiel in de wijk gewoond en die heeft ook verschillende van die jongetjes die toen 
ter tijd hier op school zaten die hebben daarmee te maken gehad. […] En dat krijgt een overreactie. Dat ze dan 
ook kinderen niet toevertrouwen meer, wel op school, kennelijk in de schoolsituatie, in de klas speelt dat niet zo. 
Maar zodra je met die groep naar buiten, naar de buitenwereld gaat, dan vinden ze het al gauw weer wat 
enger.” (Directeur basisschool)  
 
Het is duidelijk dat de onveiligheidbeleving van ouders nauw verweven is met daadwerkelijke gebeurtenissen. 
Maar de gebeurtenissen ontketenen een beperkende angst en wantrouwen in anderen waardoor vrij sporten 
en spelen in het gedrang komt. 
 
4.2.1 Angst als onderdeel van opvoeding 
Met bovenstaande gebeurtenissen is een bepaalde angst begrijpelijk die veiligheid voor vrijheid positioneert. 
De reactie kan echter grote consequenties hebben. Zo stelt dezelfde directeur dat een groot deel van haar 
veelal Turkse en Marokkaanse ouders de kinderen steeds meer beschermend opvoedt. De jeugd mag in de wijk 
spelen maar niet daarbuiten. De kinderen gaan nauwelijks ergens anders naar toe, ook niet naar een 
sportvereniging. Dit heeft tot gevolg dat deze kinderen opgroeien binnen de wijk en tot andere 
gelijkbehandelde kinderen ‘veroordeeld’ zijn. Ook benoemt deze basisschooldirecteur dat een groep kinderen 
in de Provenierswijk door de angst van hun ouders voor invloeden van andere kinderen, niet buiten mag 
spelen. Dit betekent dat een deel van de kinderen een beperkte keuzemogelijkheid heeft voor de vorming van 
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sociaal kapitaal. Tevens geschiedt dit binnen de eigen groep en nauwelijks tussen andere groepen. Een ander 
deel dreigt zelfs in een sociaal isolement op te groeien door de angst van de ouders.  
 
“Die oudere kinderen worden heel erg beschermd op dit moment. Je mag in de wijk spelen maar daardoor krijg 
je ook de overlast in die wijk, omdat ze overdag niet ergens anders naartoe kunnen. Ze nemen ook weinig deel 
aan verenigingsleven of dat soort zaken. […] Zij zijn eigenlijk altijd tot elkaar veroordeeld, wat hier in de wijk zit. 
[…] Maar ga je buiten de wijk naar een voetbalvereniging dan heb je ook de gelegenheid dat je verder buiten de 
wijk komt. Maar dat zijn nog maar weinig kinderen die dat doen en dan zijn het ook bijna alleen nog maar 
jongens die op een vereniging zitten. Meisjes nog steeds veel minder. […] Het was heel normaal dat iedereen 
speelde. Kinderen werd ook niet gezegd dat ze niet buiten mochten spelen, dat kan ik me helemaal niet 
herinneren. Iedereen mocht tot een bepaalde tijd buitenspelen en dat werd ook gestimuleerd. […] En je hebt een 
deel die niet mogen buitenspelen omdat die ouders bang zijn voor de invloeden van de andere kinderen. En die 
krijgen dus niet de gelegenheid om lekker buiten te spelen.” (Directeur basisschool) 
 
Een uitspraak van de sportbuurtwerker illustreert de angst van een Marokkaanse moeder. Zij vertelde hem dat 
sinds hij op het plein werkt zij haar kinderen veilig naar het plein durft te sturen. Deze sportbuurtwerker 
benoemde dat het belangrijk is dat ouders zelf meer betrokken zijn bij het plein en weten wat er speelt. ‘Het 
plein is veel minder eng dan dat veel ouders denken alleen kennen zij het niet.’  
 
“Dat heeft ook te maken met het gevoel dat je creëert als er toezicht is op een plein. Dan voelen kinderen zich 
ook veilig en de ouders zien zelf wat er gebeurt op die pleinen. We gaan onszelf niet druk maken over zeg maar 
imago of verhalen die er rondgaan. We zien zelf dat er begeleiding aanwezig is, dat er gesport wordt, dat er niet 
gevochten wordt, dat er niet geblowd wordt, en dat er niet geslagen of gescholden wordt door boze kinderen.” 
(Uitvoerder) 
 
Volgens sommige respondenten is er sprake van een verdeling naar etniciteit waarbij opvalt dat autochtone 
bewoners meer waarde hechten aan vrij spelen dan allochtone bewoners. Andere respondenten stellen dat 
een verdeling naar veiligheidsopvattingen valt te maken naar opleidingsniveau en intelligentie. Onderstaande 
uitspraak illustreert het tweede standpunt over angst en veiligheid.   
 
“Ik denk dat elke ouder het in principe belangrijk vindt dat een kind veilig buiten kan spelen en als het niet veilig 
buiten kan spelen dan houd je 'm binnen. En als je het binnen houdt dan ontneem je het kind de mogelijkheid in 
de vrije tijd andere kinderen te ontmoeten en je moet je kind stimuleren in de ontwikkeling. Het zit in de rol van 
ouders daarbij, ik weet niet of het in de cultuur zit. Volgens mij vooral in niveaus van mensen, in niveaus van 
opleiding, van intelligentie, hoe gaat het met je in deze samenleving? Hoeveel ruimte je dus hebt om je eigen 
kind ook te stimuleren. Het zit 'm niet zo zeer in etniciteit of welk land je vandaan komt.” (Beleidsmedewerker) 
 
Een derde visie is een verdeling van de wijk waarbij de singels, ook wel een van de gouden randen van de wijk 
genoemd, de wijk in tweeën deelt. Hierbij worden sociaaleconomische argumenten aangehaald om verschillen 
in opvattingen over sporten en spelen te duiden. Ten noordoosten van de Spoorsingel en Provenierssingel 
woont veel jeugd op een klein gebied met homogene sociaaleconomische kenmerken van ouders. Het andere 
deel wordt bevolkt door minder jeugd waarvan de ouders meer diverse sociaaleconomische achtergronden 
hebben. Zij wonen ten westen van de Spoorsingel en ten zuiden van de Provenierssingel.  
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Bron: Concept programma van eisen Pleinen Provenierswijk, versie 2, 14 mei 2009 

 
Figuur 2: Pleinen Provenierswijk. 
 
4.2.2 Claimcultuur 
Eén van de respondenten benoemt de angstige ‘claimouders’ waarop beleid en regelgeving wordt afgestemd. 
Beleid en regelgeving werkt volgens deze respondent ook het beheersmatig denken in de hand waardoor 
vrijheid van sport en spel beperkt wordt. De claimcultuur is in opkomst, zo stelt hij, en aanbieders en 
ontwerpers van spelaanleidingen dienen zich ook in te dekken tegen claimende ouders. 
 
“Je zal toch wel begroeiing nodig hebben denk ik. En de neiging is heel snel, en dat gaat hier ongetwijfeld ook 
gebeuren, dat dingen toch netjes gemaakt zullen gaan worden. De neiging tot controle zeg maar. En je hebt de 
steeds verder aangescherpte regelgeving ten aanzien van speeltoestellen. En dat dreigt ook nu te gaan 
gebeuren met speelaanleidingen, zoals klimbomen, boomstammen en weet je wel. Dingen die, tot nu toe kon je 
dingen als een boomstam gewoon neerleggen en dan niet als speeltoestel bestempelen. […]volgens mij komt 
dat voort uit het feit dat steeds meer ouders klagen en een opkomende claimcultuur […] dat mensen bang zijn 
dat kinderen dat als kinderen vallen dat ze inderdaad iets breken, waardoor je inderdaad opeens aangeklaagd 
kan worden als beheerder, omdat je een onverantwoord speeltoestel aanbiedt. Het is niet voor niets dat veel 
speeltoestellen onaantrekkelijk zijn geworden. omdat ze te laag, volledig veilig, volledig op.. uitdagingloos zijn, 
zeg maar.” (Landschapsarchitect) 
 
Terwijl de vrijheid voor de jeugd van belang wordt geacht lijkt de indirecte interactie tussen ouders en politiek 
leidend te zijn. De veiligheid die voor ouders van belang is wordt door beleidsmakers en politiek gehoord. Het 
belang van de jeugd wordt vergeten omdat uit angst voor ongevallen en claims beleid wordt afgestemd op dat 
wat ouders belangrijk vinden en niet wat het belang van de jeugd dient.  
 
4.2.3 Toezicht en begeleiding voor veilig spelen 
Om veilig spelen mogelijk te maken in een stadswijk is toezicht op de jeugd van belang, zo stelt het merendeel 
van de respondenten. Tegelijkertijd wordt gesteld dat het voor de jeugd belangrijk is om ook zonder toezicht te 
kunnen spelen. Diverse vormen van toezicht zijn benoemd. Bij de inrichting van een wijk kan rekening worden 
gehouden met toezicht. Zo kan het plein centraal gesitueerd worden tussen bebouwing zodat er altijd zicht is 
op wat er gebeurt. Als er dan iets gebeurt dan kunnen bewoners ingrijpen of hulp inschakelen. Toezicht kan 
worden verzorgd door bewoners, bijvoorbeeld door informeel in gesprek te gaan met de jeugd, maar ook door 
professionals. Zoals onderstaand citaat beschrijft kunnen professionals volgens het merendeel van de 
respondenten zorgen voor veilig spelen door op gezette tijden activiteiten te organiseren en groepen jeugdigen 
te begeleiden in sport, spel en sociale omgang.  
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“Ik denk dat je momenten moet kiezen in zo'n week waar je echt de professionals aan het werk ziet. Het moet 
niet zo zijn dat die er altijd zijn want dan zouden kinderen geen eigen vrijheid meer hebben maar wel dat er 
momenten zijn waarvan je zegt van, nou op maandag, op woensdag en op vrijdag zijn er professionals 
aanwezig die de jeugd helpen. […]En de sportvereniging die daar bezig is houdt ook een oogje in het zeil en de 
ouders worden betrokken omdat hun kinderen daar spelen.” (Manager) 
 
Een door meerdere respondenten vaker genoemde rol van uitvoerend professionals is om de verbindende 
factor te vormen tussen verschillende leeftijdsgroepen. Bijvoorbeeld omdat kinderen van basisschoolleeftijd 
zich bedreigd voelen of daadwerkelijk bedreigd worden door oudere jeugd. Een basisschooldirecteur 
onderschrijft de angst van jongere kinderen ten opzichte van oudere jeugd. Er wordt een verdeling gemaakt 
naar fysieke omgeving in de wijk waar jongeren moeten kunnen hangen en de sociale omgeving die ingaat op 
de status die jeugd heeft met oudere broers. 
 
“Van de pubers, waar die hangen. Dat zie ik voornamelijk aan die kant. Kijk, op het Baljuwplein horen zij ook, 
maar dat vind ik wel de enige plek in de wijk waarvan ik vind dat ze er horen. En op het moment dat zij 
natuurlijk op het Jacob Loisplein heel erg hangen is dat eerder als kind zijnde bedreigend dan dat het prettig is. 
Hangende jongeren hebben iets bedreigends voor basisschoolkinderen. […]Het komt wel eens naar voren dat 
jouw broers met z'n vrienden daar staan. Dat kind heeft meer aanzien in de wijk dan als je dat als oudste uit een 
gezin moet verwerven.” (Directeur basisschool) 
 
Volgens de respondenten in dit onderzoek is organisatie door professionals van belang, echter niet te veel. In 
het volgende hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de rol van professionals. Verder wordt een onderscheid 
gemaakt naar leeftijd. Toezicht is vooral ter bescherming van de jongste jeugd ten opzichte van zichzelf, 
verkeer en oudere jeugd. Richting jongeren is toezicht meer gericht op het voorkomen van rottigheid. Jongere 
jeugd moet meer beschermd worden tegen oudere jeugd en bewoners moeten niet te veel last hebben van 
jongeren. Maar over het doel en de mate van toezicht bestaat discussie, zowel onder de respondenten als 
onder ouders in de Provenierswijk. Een uitspraak van een manager schetst dat volwassenen en professionals 
soms vergeten dat bepaald gedrag onschuldiger kan zijn dan dat het vaak wordt geïnterpreteerd: 
 
“Maar ook alles wat hier op hoek staat wordt ervaren als zijnde overlast omdat ze de situatie niet kennen 
voelen mensen zich bedreigd, terwijl het niet altijd hoeft, want vele van ons hebben vroeger niet anders gedaan 
in onze jeugd dan nu, op hoeken staan en meisjes nafluiten.” (Manager) 
 
4.3 Meedoen als pedagogische waarde  
In de eerste paragraaf is het thema vrijheid beschreven als belangrijk voor de sociaal-emotionele, fysieke, 
cognitieve en motorische ontwikkeling van de jeugd. Uit dit onderzoek blijkt dat voor die vrijheid om mee te 
kunnen doen aan sport en spel en hiermee de ontwikkeling van een kind ruimte nodig is. Ruimte naar 
oppervlak, toegankelijkheid van de plek en de inrichting naar doelgroepen. Een basisschooldirecteur benoemt 
het belang van playgrounds zonder toezicht maar benoemt de beperking naar beschikbare speelruimte ten 
opzichte van het aantal jeugdigen dat ergens woont.  
 
“Een ideale plek is een plek waar je kan spelen zonder toezicht, omdat je dan gewoon helemaal de dingen kunt 
doen zoals je die wilt doen. En dat kunnen soms dingen zijn die niet mogen. En hier wonen de kinderen zo dicht 
op elkaar en is er weinig avontuur meer mogelijk. En in plaats van avontuur krijg je heel vaak rottigheid.” 
(Directeur basisschool) 
 
Ook een beleidsmedewerker van de deelgemeente onderschrijft het belang van de vrijheid van de jeugd om 
ergens te kunnen sporten zonder toezicht maar geeft ook aan dat niet alle jeugd gebruik kan maken van een 
speelplek als er geen begeleiding is. Zeker daar waar de ruimte schaars is. 
 
“Begeleiding, dat moet niet dagelijks zijn, vind ik, want je moet ook de kans geven aan jongeren die daar 
ongeorganiseerd willen sporten of hun ding willen doen. Maar een vorm van georganiseerde activiteiten vind ik 
belangrijk voor de jeugd die eigenlijk geen kans krijgt om daar te komen sporten.” (Beleidsmedewerker) 
 
Maar voor de jeugd is het belangrijk dat zij er kunnen vinden wat bij de interesses past. Zoals in de voorgaande 
paragrafen is vermeld, is het voor een ideale speelplek van belang om te voldoen aan verschillende wensen en 



 
25 

Samen ontwikkelen 

behoeften van zowel de jeugd als hun ouders om een plek interessant en toegankelijk te maken voor 
verschillende doelgroepen. De diversiteit kan worden verdeeld in drie segmenten: 
 
Eén segment is groen en vrij buitenspelen voor de jeugd tussen 4 en 12 jaar. Voor de eerder genoemde 
ontwikkeling van het kind is het volgens respondenten van belang dat meer vrij spelen wordt mogelijk 
gemaakt, liefst ook met groen.  
 
“Een plek waar ze in de bosjes mogen spelen, of om een boomhut te maken van afvalhout dat door de 
winkeliers wordt aangeleverd.” (Manager) 
 
En een basisschooldirecteur geeft aan dat de ontwikkeling van een kind mede wordt bepaald door de manier 
van spelen. Wanneer een beroep wordt gedaan op de creativiteit van een kind, leidt dit volgens de directeur 
ook tot ontwikkeling.  
 
“Dus dat je als kind kan spelen zonder dat je altijd een bal of een schommel nodig hebt. Dus dat je zelf de 
invulling moet geven aan je eigen spel.” (Directeur basisschool) 
 
Een tweede segment is een multifunctioneel sport- en spelplein dat de jeugd, naast voetbal, ook met andere 
sport- en spelactiviteiten kennis kan laten maken. Hier wordt vooral gedacht aan de doelgroep vanaf 10 jaar 
met als kanttekening dat jongere kinderen de open ruimte ook voor sport- en spelactiviteiten kunnen 
gebruiken. De uitspraak van een beleidsmedewerker schetst een beeld waarbij de oudere jeugd naar pleintjes 
gaat om te sporten en sociale contacten te leggen of onderhouden. Dit beeld is illustratief voor de zienswijze 
van het merendeel van de respondenten in dit onderzoek.  
 
“Ik denk dat als je ouder bent dan speel je niet meer buiten en ga je meer op sport over en ga je meer om te 
kletsen, maar niet meer buitenspelen. Dus in plaats van buitenspelen wel buiten hangen, dat gebeurde dan wel. 
Sporten, ja dat gebeurde wel.” (Beleidsmedewerker) 
 
Het derde en laatste aspect van de diverse speelplekken  is ‘de wipkip’ of ‘het speelhuisje’. Opvallend is dat het 
merendeel van de respondenten de speelobjecten niet erg interessant vindt voor de jeugd, mede doordat de 
functie al bepaald is en de mogelijkheid tot ontdekken en fantasie beperkt lijkt. Toch worden dergelijke 
objecten van belang geacht om de jongste jeugd te laten spelen. Volgens meerdere respondenten en een 
basisschooldirecteur in het bijzonder, zijn deze jonge kinderen nog niet in staat om zelf een hut te bouwen en 
hebben zij nog ‘voldoende fantasie om van een speelhuisje een winkeltje te maken’.  
 
“[…] er zou ook een kleine afzetting mogen zijn voor jongere kinderen, zodat die ook iets beschermd kunnen 
spelen zonder dat ze last hebben van…, met jonge kinderen bedoel ik echt peuters kleuters, van 0 - 4. Ja en hier 
moet ook een huisje zijn. Het mag ook in het natuurlijke stuk maar dit mag wel iets meer voorgeproduceerd 
zijn.” (Directeur basisschool) 
 
Een ander genoemd item is het feit dat een wijk verandert. De samenstelling van jeugdigen verandert door de 
jaren heen waardoor zij bijvoorbeeld binnen vijf jaar andere interesses kunnen hebben. Volgens een aantal 
respondenten is het ook belangrijk dat speelplekken van bestemming kunnen wisselen of toegankelijk zijn voor 
meerdere doelgroepen. 
 
“Zandbakken en klimrekken heb je in een wijk van zeg maar 15 jaar oud, niet zo veel meer, want de meeste 
kinderen zijn een stuk ouder. Dus dat het wat meer een mix moet worden. Dus denk daar van tevoren ook over 
na.” (Manager) 
 
4.3.1 Mee kunnen doen in de fysieke ruimte 
Zowel de vrijheid voor ontwikkeling van de jeugd door sport en spel als de invulling van de buitenruimten die 
dat mogelijk kunnen maken zijn van belang om tot een ideale sport- en speelplek te komen volgens de 
respondenten in dit onderzoek. Er is echter nog een aspect, namelijk de toegankelijkheid van de playground. En 
de toegankelijkheid van een speelplek staat in directe relatie tot de mate van meedoen aan vrij sporten en 
spelen. In de onderstaande quote beschrijft een beleidsmedewerker treffend de toegankelijkheid of actieradius 
naar leeftijd zoals deze door diverse respondenten is geschetst.   
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“Kinderen van 3, 4 of 5 jaar die kunnen niet, kinderen die op een gegeven moment een beetje zelfstandig naar 
buiten mogen als ze 5 jaar zijn, dan heb je natuurlijk maar een actieradius van een paar honderd meter om je 
huis. Er zitten natuurlijk allerlei gradaties in leeftijd maar een kind van 8, 9 of 10 die kan weer wat verder in een 
straal om zijn woning. En als je dan kijkt vanaf 12 jaar, dan heb je natuurlijk een veel groter bereik. Dan mag je 
ook zelfstandig wat verder van huis.” (Beleidsmedewerker) 
 
Uit bovenstaande quote blijkt ook het belang van playgrounds in de wijk en niet (te ver) daarbuiten. Zeker voor 
de jongste kinderen geldt dat een speelplek om de hoek belangrijk is. Tevens ligt in de toegankelijkheidskwestie 
die de suggestie wekt dat er vrij gespeeld kan worden in de buurt, een veiligheidskwestie verscholen. 
Onderstaande uitspraak van de sportbuurtwerker toont het belang van een speelplek in de buurt omdat de 
jeugd er dan eerder naar toe wil en mag gaan. Niet alleen omdat zij dan minder moet lopen maar ook omdat de 
veiligheidsbeleving bij ouders gunstiger is waardoor een kind mag gaan spelen.   
 
“Het moet ook in de buurt zijn van een woonwijk, omdat het toegankelijk moet zijn voor de inwoners van de 
wijk. Het is belangrijk dat het binnen het bereik van de kinderen is. De afstand naar een plein moet klein zijn, 
letterlijk ook. […] Belangrijk is dat de afstand niet een belemmering hoeft te zijn voor de kinderen. Kijk, als een 
plein 3 kilometer verderop ligt dan heb je als kind ook de neiging om dicht bij huis te gaan spelen. Want lopen 
daar naar toe, en ook dan komt alles in het gevaar van toezicht. Als mijn kind 3 kilometer verderop gaat spelen, 
wie houdt dan toezicht? En ken ik andere mensen die toezicht houden? De kennis van het plein; wordt daar het 
een en ander georganiseerd of niet? Liever een plein in de buurt waar je dan ook wat meer kennis van hebt en 
wat meer sociale controle.” (Uitvoerder) 
 
Het nut van de toegankelijkheid van sport- en speelplekken wordt beschreven waar de afhankelijkheid van de 
jeugd wordt gerelateerd aan volwassenen. Als de plek minder toegankelijk is zal er eerder een beroep op de 
ouder of professional worden gedaan om te kunnen sporten en spelen. Ouders kunnen echter niet ieder 
moment van de dag met een kind mee gaan waardoor de vrijheid van de jeugd om mee te kunnen doen wordt 
beperkt.  
 
De toegankelijkheid van een playground is niet alleen afhankelijk van de afstand en de obstakels onderweg om 
tot de speelplek te komen. Zoals in deze paragraaf beschreven is gaat toegankelijkheid ook in op het aanbod 
van een locatie of meerdere locaties in de wijk. Volgens alle respondenten is het van belang dat er voldoende 
ruimte (fysieke omgeving) aanwezig is met diverse mogelijkheden die aansluiten bij de leeftijden en interesses 
van jeugdigen uit de wijk. Het aantal gebruikers is ook een belangrijk aandachtspunt, aldus meerdere 
respondenten. Is er bijvoorbeeld sprake van één doelgroep of jonge kinderen en jongeren door elkaar? Zijn er 
veel kinderen die van dezelfde ruimte gebruik willen maken? 
 
“Je hebt het over één doelgroep maar over verschillende interesses. Bijvoorbeeld de doelgroep tot 18 jaar, dat is 
een doelgroep maar jongens hebben bijvoorbeeld interesse in voetbal en meisjes zijn geïnteresseerd in touwtje 
springen of tennis. Voor iedereen moet er iets zijn op het plein waar zij met plezier naar toe willen komen.” 
(Uitvoerder) 
 
Tegenover het eisenpakket om een optimale playground te realiseren, aansluitend bij de wensen uit de wijk, 
staat een realistische blik. Alle respondenten beseffen dat het in een stadswijk moeilijk is om de ruimte te 
vinden die aansluit bij de wens om alle jeugd vrij en veilig te laten sporten en spelen. Verkeer, parkeerplaatsen 
en woningbouw worden als dominante ‘concurrenten’ van speelplekken gezien. Onderstaande uitspraak van 
een basisschooldirecteur geeft beknopt de complexiteit weer zoals die door veel respondenten wordt ervaren. 
 
“Ik denk dat het haast niet kan midden in de stad, daar zullen keuzes gemaakt moeten worden.. […]  Als je het 
belang er maar van ziet en daar begint het natuurlijk mee, als er geïnvesteerd moet worden. En ik ben er aan de 
andere kant ook heel realistisch over, je moet het geld ook goed verdelen.[…] Maar zorg er anders in elk geval 
voor dat je her en der in de stad bij de faciliteiten de diversiteiten terugziet” (Directeur basisschool) 
 
Om meer toegankelijke speelplekken in stadswijken te genereren wordt de openstelling van schoolpleinen als 
een goede mogelijkheid  bestempeld. En volgens veel respondenten komt dit ook het veilig spelen door jongere 
jeugd ten goede. Omdat de pleinen afgesloten zijn is er geen verkeer aanwezig. De pleinen zijn tevens veilig 
voor de jongste kinderen aldus een basisschooldirecteur. Tevens ontstaat er voor de oudere jeugd meer ruimte 
op de sportvelden in de wijk. 
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“De pleinen zijn natuurlijk afgesloten. Daar kan je niet met auto's komen. Als je te veel naar links of naar rechts 
schiet bij het Baljuwplein dan ligt de bal bij de auto's. […] Je hebt redelijk smalle straten, je hebt heel veel 
verkeer, alles staat vol met auto's. Onze kinderen kunnen niet echt heel veilig van hun woning hier naar de 
school lopen. Dat is niet echt een veilige weg. Ze moeten twee keer de spoorsingel over. En zeker aan deze kant 
van de spoorsingel is er heel veel fiets en autoverkeer.” (Directeur basisschool) 
 
De directeur van de andere basisschool stelt dat ook een beheersaspect om de speelruimte toegankelijk te 
houden meespeelt. Er wordt hiervoor een beroep gedaan op bewoners waarvan een rol in het beheer wordt 
gevraagd om de ruimte voor spelen voor de eigen kinderen toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld door 
sleutelbeheer. De beide directeuren willen dat de schoolpleinen ’s nachts gesloten zijn om er geen 
ontmoetingsplek te krijgen zoals ruim tien jaar geleden, ten tijde van het beruchte ‘Perron 0’, waardoor junkies 
zich ophielden in de wijk.  
 
“Hier gaat het hek ook dicht, dus dan heb je een heel mooi plein zonder kinderen er op. En het zou prettig zijn 
als het zo zou kunnen zijn dat je het plein open zet en dat iemand anders het plein bij wijze van spreken om 
19.00 uur dicht doet. […] Dat mensen die in de wijk wonen bereid zijn om te zorgen dat de pleinen open blijven.” 
(Directeur basisschool) 
 
4.4 Gelijkheid als pedagogische waarde 
Een ander belangrijk thema dat in de resultaten van verworven data naar voren komt is gelijkheid, de sociale 
insluiting van individuen en groepen op de sport- en speelplekken. De playground moet volgens respondenten 
voor íedereen toegankelijke vrijheid en veiligheid bieden. En de gelijkheid voor alle groepen jeugd is gebaseerd 
op het feit dat de respondenten hen voldoende mogelijkheden gunnen om zich te ontwikkelen. In deze 
paragraaf wordt duidelijk dat interventies de vrijheid voor alle jeugdigen moeten creëren.  
 
“Wij willen dat die kinderen niet in dezelfde situatie terecht komen als hun ouders. Wij willen dat kinderen meer 
kansen krijgen, voorwaarde is dus, een van de voorwaarden voor kinderen is dat zij voldoende mogelijkheden 
krijgen om zichzelf te ontwikkelen. En daar is de buitenruimte gewoon een onderdeel van.”  
(Beleidsmedewerker) 
 
Bovenstaand citaat is een door een beleidsmedewerker genoemd voorbeeld van interveniëren op insluiting. 
Volgens deze beleidsmaker is het via de playground mogelijk om jeugdigen meer kansen op ontwikkeling te 
bieden die het mogelijk maakt om in een hogere sociaaleconomische positie terecht te komen dan de huidige. 
Zowel fysieke als sociale interventies kunnen leiden tot het betrekken van groepen op de playground. De 
relatie tussen de in 4.3 beschreven zaken en (het gedrag van) de doelgroepen bepalen de mate, het nut en/of 
de noodzaak van interventies op de playground. De druk op de schaarse buitenruimten in de stadswijken 
bepaalt mede de mate van interveniëren. Een manager beschrijft een geleidende schaal van sturing in de 
buitenruimten. Wanneer de jeugd meer fysieke vrijheid heeft in een wijk dan zullen sociale interventies vaak 
minder hard nodig zijn omdat de jeugd de ruimte heeft om te sporten en te spelen. Naarmate meer gebruikers 
relatief weinig buitenruimte delen kunnen spanningen optreden of zwakkere doelgroepen worden uitgesloten.    
 
“Op het moment dat je dicht op elkaar woont zullen er meer conflicten en meer potentiële conflicten zijn. Dus 
dan is daar veel meer ondersteuning bij nodig dan wanneer je van nature al veel meer ruimte hebt. En als je in 
een stadswijk woont met verschillende groepen die niet altijd even goed met elkaar omgaan dan is dat ook een 
voedingsbodem om daar meer ondersteuning bij  nodig te hebben.” (Manager) 
 
Naast de fysieke afstemming van buitenruimten op de behoeften van en belangen voor de jeugd benadrukken 
respondenten de meerwaarde van sociale interventies in een stadswijk als de Provenierswijk. Dit verhoudt zich 
nauw met de druk op de schaarse buitenruimten en de invulling ervan voor de jeugd. Om sociaal zwakkere 
groepen, zoals jongere kinderen en meisjes, in te sluiten en om kinderen kennis te laten maken met andere 
vormen van sport en spel, worden programma’s in de buitenruimten ontwikkeld. Hoofddoel is de sociale 
insluiting en op de achtergrond de ordehandhaving in de buitenruimten via sport. Een beleidsmedewerker stelt 
dat structuur en regels de jeugd kaders biedt waardoor zij weet waar zij aan toe is en dat er ruimte wordt 
geboden aan alle jeugdigen in een wijk. Dat is volgens de beleidsmedewerker ook de taak van de 
sportbuurtwerker of pleinwerker, het betrekken en verbinden van groepen door sport en spel. 
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“[…] ik denk dat het nodig is om geen onenigheid te creëren. Als je de structuur aanbrengt en de regels zijn 
duidelijk, je hebt een programma staan, dan kan niemand zeggen van ik weet het niet. […] Alle jeugd tot een 
jaar of tien moet je kunnen begeleiden denk ik, want dat is toch de minder sterke doelgroep.” 
(Beleidsmedewerker) 
 
Bij de sociale insluiting van groepen kunnen jongeren ook begeleid worden om de jongere kinderen te 
betrekken bij de playground. De oudere jeugd wordt zich hierdoor bewust van het feit dat alle jeugd welkom is 
op de speelplek en doet vaardigheden op via interventies van het sportbuurtwerk of welzijnswerk. Een 
manager beschrijft een situatie waarbij verschillende leeftijdsgroepen worden verbonden en met participatie 
van oudere jeugd die de jongere jeugd begeleidt. 
 
“Maar ze moeten wel respect hebben voor die kleinere die daar misschien op het zelfde veldje ook wel willen 
voetballen. Ik vind het absurd dat die brommerboys daar met hun scooter of brommer rond racen op een stuk 
dat een speelplaats is. […] Sportbuurtwerk wat af en toe op de speelvelden bij die voetbalkooi en daarnaast 
activiteiten aanbiedt zie je ook met oudere en jongere kinderen door elkaar spelen. Ik denk dus dat het wel 
nodig is. Als ik soms de incidenten hoor waar het is mis gegaan dan denk ik dat het soms nodig is dat er 
geholpen wordt met het spelen. Dat de kinderen op weg geholpen worden en dat de ouderen soms ook wel eens 
op weg geholpen worden hoe ze die kleintjes zo fantastisch leren voetballen zoals zij kunnen.” (Manager) 
 
De interventies op de participatie van jongeren kan bij hen, volgens de geciteerde manager, leiden tot 
bewustwording van het belang van  insluiting van de jongere jeugd. Daarbij kunnen zij zelf ook van 
meerwaarde zijn in de wijk, bijvoorbeeld door het begeleiden van de jongere jeugd. Het creëren van sociale 
insluiting zorgt ook voor uitsluiting. Onderstaande uitspraken van een basisschooldirecteur tonen aan dat het 
betrekken van de ene groep tot de uitsluiting van de andere groep kan leiden. Wanneer jongere jeugd 
betrokken wordt kan oudere jeugd tijdelijk worden uitgesloten.  
  
“Nou ja, dat hoop je wel dat ze wat mobieler worden. Dat weet ik niet of ze dat worden, want ik denk niet dat je 
hier een groep van 4 - 18 moet hebben. […] Jongeren van 15, 16, 17 zijn met heel andere dingen bezig dan de 
jongere kinderen en ik denk dat je dat af en toe wel een beetje gescheiden moet houden. Want je wil ook niet 
dat de jongere kinderen zich gaan spiegelen aan de oudere kinderen. Ik zeg 15 maar ik kan ook 14 of 13 zeggen. 
Maar ik vind dat zij ook nog een buitenspeelplek moeten hebben. […] Voor die leeftijdgroep is het hier in de wijk 
ook lastig omdat er niet zo veel plekken zijn waar ze echt daarmee bezig kunnen zijn. Behalve het Baljuwplein, 
maar dat is al vaak bezet door oudere kinderen na schooltijd.”(Directeur basisschool)  
 
Bovenstaande quote beschrijft het belang van sociale uitsluiting van groepen naar leeftijd opdat kinderen zich 
leeftijdsadequaat kunnen gedragen. Ondanks de interventies door professionals zal er op de playgrounds 
sprake zijn van sociale in- en uitsluiting door groepen en individuen zelf. Door de interventies kan wel het 
gedrag op en daarmee buiten de speelplek bespreekbaar gemaakt worden.  
 
“Ik denk dat je altijd momenten hebt waarop de sterkste wint. En je kunt dat met normen en waarden proberen 
aan te passen maar je kunt dat nooit voorkomen. […] Je leert accepteren dat er dingen dus niet mogen. Je leert 
accepteren dat meneer Pieterse, terwijl het niet jouw vader is, wel wat mag zeggen omdat je buiten je boekje 
gaat. […] Het is moeilijk, het is een graadje moeilijker omdat de cultuurverschillen natuurlijk groter zijn en de 
broertjes net zo veel te zeggen hebben als de vaders over de kleine kinderen. En dat zal wel een 
moeilijkheidsfactor zijn die er nog bij komt.” (Manager) 
 
4.5 Samenvattende conclusie  
Uit de ordening van empirische data van betekenissen valt op te maken dat twee paradoxen de pedagogische 
inzichten van respondenten beheersen. Het betreft hier een vrijheid-veiligheidparadox en een meedoen-
gelijkheidparadox. In het onderstaande schema zijn de paradoxen opgenomen in een pedagogisch speelveld 
die na het analyseren van de resultaten als hoofdthema’s zijn uitgekristalliseerd. 
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Figuur 3: Pedagogisch speelveld. 
 
Onderstaand worden de paradoxen samenvattend beschreven. 
 
4.5.1 Vrijheid-veiligheidparadox 
 
Vrijheid om te kunnen sporten en spelen is de eerste pedagogische waarde die door alle respondenten van 
belang wordt geacht voor de jeugd en daardoor voor de invulling van de sportief recreatieve buitenruimten. 
Vrijheid houdt in dat kinderen zonder bemoeienis van volwassenen kunnen sporten en spelen waarbij een 
aantal respondenten aangeeft dat het belangrijk is dat kinderen elkaar ook opvoeden en opgevoed worden 
door vrijheid. Bijvoorbeeld ook voor de zelfredzaamheid en het conflictoplossend vermogen. Vrijheid wordt 
ook bestempeld als meerwaarde voor diverse ontwikkelingen van de jeugd zoals het ontdekken van grenzen en 
vaardigheden. Opvallend is dat de respondenten in dit onderzoek vanuit het perspectief van de eigen jeugd 
betekenis geven binnen het onderzoeksthema, waarbij die gedachten de inleving in het belang van het kind, 
vrijheid, het sterkst vertegenwoordigen. Vrij en avontuurlijk spelen voor met name de jeugd tot twaalf jaar is 
hoofdzakelijk door (vrouwelijke) respondenten uit de sectoren onderwijs en welzijn genoemd. Sportief 
recreatief spelen is hoofdzakelijk bestempeld door (mannelijke) respondenten uit de sector sport. 
 
Veiligheid is de tweede pedagogische waarde die door het merendeel van de respondenten als belangrijk 
wordt geacht voor ouders, zodat zij hun kinderen veilig buiten kunnen laten spelen. Veiligheid wordt als 
belangrijke voorwaarde genoemd om vrij sporten en spelen mogelijk te maken. Deze pedagogische waarde is 
gebaseerd op de angst van ouders voor onveilige situaties maar ook gebaseerd op concrete gebeurtenissen uit 
het verleden. Volgens meerdere, veelal uitvoerende, respondenten wordt een deel van de kinderen erg 
beschermd opgevoed waarbij  de angst regeert. Een ander deel van de jeugd wordt veel minder opgevoed en 
bij hen heerst soms ook de gedachte dat oudere broers of zussen op kunnen passen op de jongere jeugd. 
Sommigen van de oudere jeugdigen  kunnen heel bepalend zijn in de buitenruimten waardoor de veiligheid van 
andere kinderen in het geding komt. De angst bij ouders kan er volgens enkele respondenten toe leiden dat 
kinderen niet buiten mogen spelen. Om de veiligheid op een plein te borgen is toezicht en begeleiding volgens 
het merendeel van de respondenten van belang. Tevens kan door besloten speelplekken voor jongere jeugd, 
bijvoorbeeld de opengestelde schoolpleinen, een veiliger speelomgeving voor jongere jeugd worden geboden. 
Hier is namelijk geen verkeer en er zijn minder tot geen hangjongeren. Eén respondent stelde dat professionele 
organisaties uit angst voor claimende ouders en verscherpte regelgeving mee gaan met de ouders waardoor 
het ideaal voor de jeugd, vrijheid, uit het oog wordt verloren.  
 
Vrijheid-veiligheidparadox 
Paradoxaal is het gegeven dat de jeugd vrij moet kunnen sporten en spelen om zich te ontwikkelen tot 
volwaardige burgers. Maar om de ontwikkeling mogelijk te maken moet de jeugd zich in een veilige omgeving 
bevinden waarbij toezicht en interventies door volwassenen als belangrijk wordt geacht. Opvallend hierbij is 
dat vrijheid het eerstgenoemde belang van de jeugd is en veiligheid het eerstgenoemde belang van ouders en 
volwassenen in het algemeen. 
 
4.5.2 Meedoen-gelijkheidparadox 
Meedoen als derde pedagogische waarde is mede gerelateerd aan de fysieke inrichting in de wijk. Meedoen 
gaat in op de insluiting van groepen en door de toegankelijkheid en inrichting van een omgeving.  
 
Op basis van de verworven betekenissen kan de inrichting van de buitenruimten als volgt worden gerangschikt:  

1. Voor de jeugd van circa 2 t/m 6 jaar kan op een specifiek deel van de buitenruimte 
speelmogelijkheden, objecten of aanleidingen, worden gesitueerd die de fantasie prikkelen om te 
spelen; 

2. Voor basisschooljeugd van circa 4 t/m 12 jaar wordt avontuurlijk spelen, liefst in het groen, genoemd.  



 
30 

Samen ontwikkelen 

3. Voor de jeugd vanaf circa 10 jaar wordt een multifunctionele ruimte genoemd die de mogelijkheid 
biedt om diverse sporten en spelen te kunnen doen alsmede het onderhouden van sociale contacten. 

Onder de respondenten bestaat een verschil van inzicht over de plek van situering. Volgens enkele 
respondenten moeten alle doelgroepen zich door elkaar heen kunnen bewegen, zodat zij elkaar leren kennen 
en leren samenspelen. Volgens anderen is het belangrijk om hen gescheiden te laten sporten en spelen, 
bijvoorbeeld opdat zij dan hun eigen spel kunnen maken en zich leeftijdsadequaat kunnen gedragen, zonder 
beïnvloed te worden door andere jeugd. De openstelling van de schoolpleinen als speelplekken in de wijk 
wordt als kans gezien voor de jongere jeugd.  
 
De toegankelijkheid van de speelplekken wordt aan de hand van een zogenaamde actieradius naar leeftijd 
genoemd. Hoe jonger het kind, hoe dichter bij huis een speelplek gewenst is. Naarmate de jeugd ouder wordt, 
wordt zij mobieler, aldus meerdere respondenten. De NUSO (landelijke organisatie voor speeltuinwerk) en 
Jantje Beton hanteren de volgende actieradius binnen de opgestelde buitenspeelnorm: blokniveau (tot 100 
meter) voor kinderen tot 6 jaar; buurtniveau (300 – 400 meter) (Hajer in: Dol & Kips, 2009) voor kinderen van 6 
– 12 jaar; wijkniveau (800 – 1.000 meter) voor jongeren vanaf 13 jaar. Naast afstand kunnen ook grotere wegen 
een obstakel vormen voor de toegankelijkheid voor de jongere jeugd. Zeer belangrijk is de hoeveelheid 
beschikbare ruimte in een wijk. Wanneer de druk op de buitenruimten toeneemt omdat veel kinderen een 
kleine ruimte moeten delen neemt de kans op spanningen tussen de jeugd toe. Ook de mate van insluiting van 
kinderen op de playground kan in het gedrang komen waardoor de sterkste regeert en bepaalt op de speelplek. 
 
Gelijkheid is de vierde en laatste pedagogische waarde die uitgaat van het idee dat alle jeugd maar ook andere 
bewoners welkom zijn op de playground. Volgens professionals is het belangrijk dat alle jeugdigen de kans 
krijgen om te spelen. Door interventies kunnen verschillende groepen ingesloten worden op de speelplek. Door 
de hierboven genoemde druk op de buitenspeelruimten is het volgens het merendeel van de respondenten van 
belang dat professionals de jeugd helpen bij het samen delen van de schaarse ruimte. Het merendeel van de 
respondenten geeft aan dat met name jongere jeugd geholpen dient te worden met het verwerven van een 
plek om te spelen in de buitenruimten. Daarnaast kunnen interventies gericht zijn op de sociale omgang van 
jeugdigen onderling. Structuur door programmering en volgens sommigen met omgangsvormen en duidelijke 
communicatie hiervan door professionals naar de jeugd toe, kan leiden tot insluiting van alle groepen. Ook 
kunnen activiteiten worden georganiseerd om het referentiekader van de jeugd te verbreden, bijvoorbeeld 
door diverse sporten te organiseren in de wijk. Daar waar een groep jeugdigen wordt ingesloten mag dit 
tijdelijk leiden tot uitsluiting van andere, meestal oudere, jeugd op de playground. Bijvoorbeeld om een jonger 
kind leeftijdsadequaat gedrag te laten uiten zonder zich aan te passen aan de oudere en stoerdere jeugd. Of 
door naar leeftijd een sportactiviteit te organiseren. 
 
Meedoen-gelijkheidparadox 
Mee kunnen doen met sporten en spelen hangt nauw samen met voldoende veilige, toegankelijke en 
multifunctionele speelruimte waardoor veel jeugd wordt ingesloten. Volgens de respondenten in dit onderzoek 
heeft het insluiten van alle jeugd op speelplekken in de buitenruimten hoge prioriteit. Naarmate de playground 
minder veilig, minder toegankelijk is en  minder  voldoende ruimte biedt voor alle jeugdigen,  worden 
interventies als oplossing genoemd om door met name professionals sturing te bieden in de praktijk. De 
interventies om alle jeugd in te sluiten creëren een gedeelde vrijheid van mee kunnen doen. Paradoxaal is dat 
wanneer jeugdigen niet zelfstandig mee kunnen doen met sporten en spelen de tussenkomst door 
volwassenen deze mogelijkheid kunnen creëren. Dit gelijkheidsbeginsel heeft echter als gevolg dat de jeugd 
wel mee kan doen in de buitenruimten. Interventies door professionals en volwassenen kunnen de jeugd  
vanuit de gelijkheidsgedachte toch mee laten doen. 
 
Voorgaande conclusies overziende valt uit de betekenisgeving van de verschillende groepen van actoren op, 
dat zij in het speelveld van pedagogische thema’s andere accenten leggen. Allen zijn het er over eens dat de 
jeugd vrij moet kunnen zijn om te sporten en te spelen. Deze gedachte leeft het sterkst bij met name de 
vrouwelijke respondenten uit de sectoren onderwijs en welzijn. Echter zijn dit ook de respondenten die de roep 
om veiligheid het sterkst vertegenwoordigen, waardoor de vrijheid weer beperkt dreigt te worden. De 
hoofdzakelijk mannelijke respondenten en specifiek de sector sport benadrukt dat organisatie belangrijk is. 
Jeugd heeft wel vrijheid nodig maar op vaste tijden moeten kinderen ondersteund worden in het meedoen met 
activiteiten en het aanleren van nieuwe sporten en vaardigheden om de mogelijke talenten te ontwikkelen. 
 
De respondenten uit de sectoren onderwijs en welzijn zijn het sterkst vertegenwoordigd bij de opvatting dat 
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een playground multifunctioneel moet zijn naar leeftijd. Dus een fysieke omgeving waar de drie segmenten van 
aanbod naar leeftijd aanwezig zijn. De sportsector ziet de fysieke omgeving het liefst multifunctioneel maar dan 
vooral om verschillende sporten aan te bieden, gericht op een brede doelgroep vanaf 10 jaar.  Daar waar 
vrijheid van sport en spel voorop dient te staan volgens alle respondenten blijkt dat dit als gevaar met zich 
meebrengt dat niet alle jeugd kan meedoen op de playground. Om deze reden stellen negen van de tien 
respondenten dat sociale interventies van belang zijn om de ‘zwakkere’ doelgroepen, zoals jongere kinderen en 
groepen meisjes, in te sluiten. Hiervoor is inmenging van een volwassene of specifiek een professional wel 
gewenst.  
 
Tot slot kan geconcludeerd worden dat de vier pedagogische betekenissen niet alleen bestaan uit de twee 
geformuleerde paradoxen maar ook losstaand oppositioneren ten opzichte van elkaar. De vier proposities 
hebben een directe relatie met elkaar waardoor er continue spanningsvelden aanwezig zijn.   
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5. ORGANISATORISCHE CONDITIES EN BETEKENISSEN 
 
 
In dit hoofdstuk worden betekenissen over samenwerking voor de ideale speelplek getoond zoals die door de 
respondenten in dit onderzoek zijn weergegeven. Naast het beschrijven wat vanuit de eigen rol en eigen 
perspectief van belang is voor de samenwerking op en rond de playground is door de respondenten ook vanuit 
de rol van de andere respondenten de samenwerking met partners in de wijk beschreven. Hierdoor spreken 
respondenten in de citaten soms ook uit het perspectief van een andere actor. Vanuit deze betekenissen is in 
dit hoofdstuk de samenwerking binnen de wijk besproken. 
 
5.1 Wijksamenwerking 
 
5.1.1 Spanning tussen gezamenlijk en organisatiebelang 
De algemene tendens van de organisatorische betekenisgeving door de respondenten in dit onderzoek is dat 
samenwerken als uiterst belangrijk wordt bestempeld om tot een goed georganiseerde pedagogische invulling 
van de sportief recreatieve buitenruimten te komen. Samenwerking houdt volgens het merendeel van hen in 
dat de diverse genoemde sectoren en hiërarchische niveaus met elkaar in dialoog gaan over pedagogische 
visies en hieraan gekoppelde acties. De plaatselijke sportbuurtwerker benoemd het belang van expertisedeling 
door samenwerkende partijen. Ook benoemt hij informatievergaring via ‘expertbureaus’ als voorbeeld voor de 
verdieping naar een pedagogische invulling van de sportieve buitenruimten. 
 
“Het belangrijkste is dat je met meer mensen meer kunt doen dan wat binnen je eigen mogelijkheden ligt, dus 
voor kennisuitwisseling en ervaringsuitwisseling. […] Door samenwerking tussen verschillende partijen, 
verschillende organisaties en ook verschillende niveaus, en eventueel ook onder begeleiding van experts. 
Bijvoorbeeld door bureaus in te schakelen die meer kennis hebben van pedagogiek. Maar er zijn ook bedrijven 
en bureaus die meer kennis hebben van sport en dergelijke, dus die moeten ook op verschillende niveaus 
betrokken zijn bij jouw doen en laten.” (Uitvoerder) 
 
Een andere gedachte is om een bestaand analyse-instrument effectiever en doelbewuster te gebruiken. Met 
het analyse-instrument als basis, gebaseerd op de filosofie van communities that care (CTC), moeten 
preventieprogramma’s voor vier levensdomeinen worden ontwikkeld (http://www.ctcholland.nl/). Binnen de 
vier levensdomeinen: gezin, school, kinderen en jongeren en de wijk, worden beschermende en risicofactoren 
in kaart gebracht om vervolgens te interveniëren. In onderstaande uitspraak wordt de CTC analyse beschreven 
als mogelijkheid voor inhoudelijke samenwerking tussen de diverse actoren in de wijk. 
 
“Ik denk dat een instrument zoals die analyse van CTC een heel mooi instrument is om heel veel verschillende 
bronnen te gebruiken. En waarin professionals, maar indirect ook jongeren door enquêtes, de mening wordt 
gevraagd wat jeugd nodig heeft om goed te kunnen opgroeien. Daar komt een aantal punten uit dat voor 
verbetering vatbaar is en daar ga je dan op door.” (Manager) 
 
Het belang van samenwerken wordt door alle respondenten onderkent om de in het vorige hoofdstuk 
beschreven betekenissen te bespreken en vertalen naar concrete acties. Wel stellen meerdere ondervraagden 
dat samenwerken niet vanzelf gaat. Naast het belang van goede samenwerking tussen beleids-, management 
en uitvoerend niveau geven alle respondenten aan dat zij de samenwerking tussen verschillende partijen (en 
daarbij ook verschillende niveaus) van belang achten om tot een pedagogische invulling van de sportieve 
buitenruimten te komen. Hiervoor moet een gezamenlijke drive en visie zijn en vertrouwen in elkaar. 
Onderstaande uitspraak toont de complexiteit om tot succesvolle samenwerking te komen. 
 
“Je moet wel een soort gezamenlijke wil hebben om iets moois te realiseren maar dat is een lastig verhaa l. De 
deelgemeente kan wel iets opleggen maar de woningbouwvereniging hoeft daar niet aan mee te werken 
natuurlijk.” (Landschapsarchitect) 
 
De gezamenlijke wil en het vertrouwen dient bijvoorbeeld aanwezig te zijn bij sociale partners, zoals 
welzijnswerk, sportbuurtwerk en basisscholen, die groepen sociale ruimte en persoonlijke ontwikkeling kunnen 
bieden. Het gaat ook om partijen met middelen en beslisrecht, zoals politiek en woningbouwcorporaties. En 
om de gebruikers en omwonenden met wensen en behoeften. Ook partijen die zeggenschap hebben over de 
fysieke inrichting van de buitenruimten, zoals politiek, gemeentelijk beheer en stedenbouwkundig ontwerpers 



 
33 

Samen ontwikkelen 

spelen een rol. Om resultaatgericht te werken en om de doelen te bereiken dient volgens onderstaande 
respondent het doel vóór het organisatiebelang te staan. 
 
“Wat ik het meest belangrijk vind is dat je je doel en je doelgroep voorop stelt en je eigen belangen en je 
organisatiebelangen daar ondergeschikt aan maakt.” (Beleidsmedewerker) 
 
Om het doel voorop te stellen valt uit onderstaand citaat op te maken dat doelgroepen moeten worden 
gedeeld in plaats dat ermee geconcurreerd wordt. Hier wordt het maatschappelijk belang voor het 
organisatiebelang gepositioneerd.  
 
“Die verkokering moet gewoon helemaal weg. En je moet gewoon samen gaan werken en je bent een geheel. Je 
bent er voor het kind, voor de bewoners, voor het welzijn van de mens. Nou, dat moet je dan maar voor ogen 
houden. […] Als het goed is liggen er allerlei wijkvisies die we allemaal ondersteunen en die we allemaal hebben 
ondertekend, dus dat zou een makkie zijn” (Manager) 
 
De bovenstaande twee citaten tonen de obstakels waar met name managers en beleidsmakers mee worstelen. 
Uitvoerende participanten aan dit onderzoek geven aan dat zij het belangrijk vinden dat concrete acties 
voortvloeien uit de bijeenkomsten waar visies en doelen worden opgesteld, om het gezamenlijk belang ‘levend 
te houden’. De samenwerking moet dus ook in praktische zin tot resultaten leiden die het gezamenlijk succes 
benadrukken. Onderstaande uitspraak van de sportbuurtwerker typeert een, bij met name uitvoerders, breed 
gedragen gedachte. Samenwerken en informatie-uitwisseling moet volgens hen leiden tot concrete resultaten.  
 
“[…]Maar niet alleen in de vorm van bijeen komen, want daar moeten ook activiteiten uit voortvloeien. En dus 
vaker bijeen komen, elkaars visie uitwisselen, elkaars doelgroepen kennen, je werkzaamheden eventueel bij 
iemand anders uitproberen, meelopen met iemand anders en dergelijke. Maar ook samenwerken naar iets 
concreets toe.”  (Uitvoerder) 
 
Om de processen van samenwerking te versoepelen en versnellen wordt door sommige actoren contact gelegd 
tussen personen en partijen die normaliter, volgens organogrammen en beleidsafspraken, niet gelegd worden. 
De informatie-uitwisseling rust niet op de schouders van enkele managers maar wordt breder en ook vanuit 
andere perspectieven gecommuniceerd. Een beleidsmedewerker beschrijft de beweegreden om dit contact te 
zoeken.  
 
“Wat belangrijk is voor beleidsmedewerkers is dat je weet wat er speelt in de wijk, wat belangrijk is voor 
mensen in de wijk. En daarvoor heb ik contacten met welzijnsinstellingen nodig en dat gebeurt meestal op 
managementniveau, maar het is steeds belangrijker dat ik met regelmaat contact heb met uitvoerders.” 
(Beleidsmedewerker) 
 
Uit bovenstaande resultaten valt op te maken dat de deelexpertises een groter project kunnen versterken. De 
sportbuurtwerker organiseert bijvoorbeeld een sporttoernooi, een jongerenwerker ontwikkelt samen met 
jongeren een programma rond het toernooi, de opbouwwerker betrekt bewoners en de scholen betrekken 
kinderen. Als iedereen haar of zijn taakonderdeel volbrengt, kan dit leiden tot een kwalitatief sterke activiteit, 
waarbij de samenhang tussen professionals versterkt wordt. Door nauwe samenwerking tussen professionals 
kan voor de wijk een toegankelijk programma worden ontwikkeld of randvoorwaarden voor vrij sporten en 
spelen worden geschapen, omdat door de professionals vanuit diverse perspectieven naar de wijk en de 
doelgroepen is gekeken. Echter kan er ook onderlinge wrevel ontstaan omdat een partij niet voldoet aan de 
afspraken of verwachtingen van anderen. De (inter-institutionele) samenwerking kan een grote kans betekenen 
maar betekent ook dat partijen zich openstellen voor kritiek van andere partijen. Een andere bijkomstigheid is 
dat bij de samenwerking geen duidelijke regie is, omdat een lijnleidinggevende het formele gezag heeft van 
een deelgebied.  
 
“Omdat je op een gegeven moment ook je eigen verantwoordelijkheid daarin moet nemen. En als je van de 
afdeling van ‘Mensen maken de stad’ bent en je kwaliteit is het  betrekken van bewoners, dan is dat je 
verantwoordelijkheid. Dan kan je die opdracht bij jou neerzetten. Een jongerenwerker zou op momenten 
aanwezig kunnen zijn en zeggen van joh, we gaan met de oudere jeugd die daar vertoeft naar een andere plek 
om dat te doen. En de opbouwwerker zou weer een andere taak kunnen krijgen. En als je allemaal denkt dat 
jouw taakpad verschilt en er geen samenhang is tussen de verschillende partijen dan wordt het natuurlijk niks. 
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Dus die samenhang is wel heel erg belangrijk.” (Manager) 
 
De praktische samenhang bij samenwerking die tot concrete acties leidt is voor de meerderheid van de 
respondenten belangrijk. Kortom, samenwerken gaat, uitgaande van de gedeelde betekenissen door de 
respondenten in dit onderzoek, om informatie-uitwisseling. De informatie-uitwisseling moet leiden tot 
concrete afspraken, acties en activiteiten. Hoe afstemming plaatsvindt is formeel de verantwoordelijkheid van 
leidinggevenden binnen een organisatie, maar in de praktijk zal tussen organisaties ook afstemming plaats 
moeten vinden. Het probleem bij de inter-institutionele variant van samenwerken is dat het onduidelijk is wie 
wat coördineert. Het risico bestaat dat de coördinatie binnen de lijnorganisatie en de coördinatie binnen de 
inter-institutionele samenwerking elkaar overlapt of juist open laat.  
 
5.1.2 Coördinatie 
Met de inter-institutionele samenwerking kan aldus de meerderheid van de respondenten het pedagogisch en 
sportief recreatief niveau worden verhoogd en kan beter worden ingespeeld op de wensen uit de wijk. 
Complex is echter hoe de wijksamenwerking geleid wordt. Vooral managers en beleidsmakers worstelen met 
dit coördinatievraagstuk. Onderstaande uitspraken tonen de communicatie die tussen organisaties 
georganiseerd moet worden om processen en activiteiten af te stemmen. 
 
“Daar wringt het eigenlijk een beetje. Wie neemt de taak op zich? Wie moet dat managen? Ik heb gezegd in die 
tijd, je moet zelf contact opnemen. Neem contact op met Sportstimulering Noord en Stichting Welzijn Noord, 
dan kun je precies weten wanneer zij een activiteit organiseren. En voor de rest staat het gewoon vrij om daar 
een persoon op te zetten. Dat ligt er aan hoeveel gebruikers er aanwezig zijn, want als er veel gebruikers zijn 
dan moeten we er wel een vorm van programmering en een coördinator op zetten. Maar als er drie of vier 
partijen zijn dan kun je er volgens mij wel uit komen.” (Beleidsmedewerker)  
 
En: 
 
“[…] Dat iemand dat goed op elkaar afstemt en dat het volledig maakbaar is. Maar het is niet altijd zo dat 
dingen worden gestroomlijnd en dat randvoorwaarden worden georganiseerd.” (Manager) 
 
In formele zin stuurt een manager de werkers aan en bepaalt een directeur of en hoe een school participeert. 
Maar bij de samenwerking tussen partijen is de verantwoordelijkheid gedeeld. Terwijl de manager formeel 
verantwoordelijk blijft, stuurt een coördinator van buiten de organisaties de processen aan. Dit kan tot 
complexe situaties leiden. Wie coördineert wat? Bij wie moet de werker zijn? Bij de manager of de 
wijkcoördinator? Zowel de interne als wijksamenwerking moeten duidelijk georganiseerd zijn om tot soepel 
lopende sport- en spelactiviteiten te komen of om randvoorwaarden voor vrij sporten en spelen mogelijk te 
maken. Gedurende het proces moet met name de communicatie goed worden verzorgd. Een respondent geeft 
de spanning tussen de aansturing vanuit de eigen organisatie en de samenwerking in de wijk als volgt weer.  
 
“En als werker zou ik wel de vraag hebben van: Ja, wat moet ik daar nou in gaan doen? Wat is nou mijn 
verantwoordelijkheid daarin? En als werker heb ik daar dan wel behoefte aan. En dan is het niet zo gek dat je 
dan naar die procesbegeleider of naar die buurtmakelaar kijkt van wat moet ik daar in doen. Maar het 
onhandige is natuurlijk dat een lijnleidinggevende daar sturing aan moet geven, wat de individuele werker doet. 
Maar als werker zou ik er wel behoefte aan hebben van, wat is nou mijn stukje hierin, wat moet ik nou 
bereiken?” (Manager) 
 
Bovenstaand wordt een situatie geschetst waarbij vanuit het perspectief van een individu de complexiteit van  
inter-institutionele samenwerking wordt weergegeven. Maar om ‘de ideale speelplek’ te realiseren, zoals in het 
vorige hoofdstuk door respondenten beschreven is, moeten meerdere sectoren en beleidsdisciplines betrokken 
zijn bij het proces van planvorming en realisatie. Beleidsterreinen als welzijn, sport en buitenruimten 
doorkruisen elkaar waarbij afstemming plaats moet vinden. Hieronder wordt de samenhang van een proces tot 
realisatie van een plek geschetst waarbij vanaf het eerste moment partijen vertegenwoordigd moeten zijn om 
naar een gezamenlijk wijksucces toe te werken. 
 
“[…]Zodat je alles bij de kop pakt. En niet eerst een plan realiseren en dan denken: ‘Ruimtelijke Ordening moet 
nog iets zeggen over het realistisch kunnen neerleggen van zo’n plein.’ Nee, gelijk erbij betrekken. […] Maar ze 
kunnen wel meedenken over het aanboren van middelen, dus als je de coördinatie wilt houden en je wil daar de 
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regie gedeeltelijk bij de deelgemeente neerleggen, want die hebben er ook zicht op of het realistisch is.. die 
kunnen ook de Groenvoorziening erbij betrekken, die kunnen de Ruimtelijke Ordening erbij betrekken, dat is 
weer het stukje bij de deelgemeente. Eigenlijk ook de uitwerking want die heb je natuurlijk ook nodig hè.” 
(Manager) 
 
In dit citaat komt naar voren dat binnen het coördinatievraagstuk niet alleen de vraag wie coördineert een 
complex obstakel is, maar ook de vraag hoe deze coördinator een goed getimede selectie van de juiste partijen 
op het juiste moment maakt. Dit wordt als belangrijk geacht voor de samenhang en het draagvlak binnen het 
project, het realistisch karakter van de plannen en het overzicht naar activiteiten en actoren in de wijk.  
 
De verkregen betekenissen in dit onderzoek tonen aan dat voor een inhoudelijke versterking van de 
pedagogische invulling van de sportief recreatieve buitenruimten samenwerking tussen verschillende 
organisaties belangrijk is. Hier zijn haast alle respondenten het over eens. Wel blijkt dat diverse belangen, 
inzichten en aansturing van processen conflicterend zijn ten opzichte van elkaar. Er bestaat continue een 
discussie tussen het eigen-/organisatiebelang en het maatschappelijk-/wijksamenwerkingsbelang. Een 
discussies over pedagogische visies, beleid en implementatie daar van. En tot slot het coördinatievraagstuk van 
de afspraken en processen die een overkoepelende discussie vormen over bovenstaande twee discussies. Hier 
gaat het over de afstemming van beleidsvorming en implementatie tussen horizontale maar ook verticale 
samenwerkingsverbanden.  
 
5.2 Beleid en praktijk 
In deze paragraaf komen de betekenissen over verticale samenwerking aan bod. Met verticale samenwerking 
wordt de samenwerking tussen de verschillende hiërarchische werkniveaus bedoeld.  
 
5.2.1 Van praktijk naar management en beleid 
Vanuit de praktijk kijkend naar beleid en management valt op dat de werkers het belangrijk vinden dat beleid 
wordt gevormd op basis van hetgeen in de praktijk speelt en mogelijk is. Daarvoor moeten zij gehoord worden. 
Twee uitvoerders geven aan dat zij het belangrijk vinden dat beleidsmakers en managers kennis hebben van de 
praktijk en de wederzijdse afhankelijkheid tussen beleid en praktijk. 
 
“In de praktijk is het ook zo dat de samenwerking van onderuit heel moeilijk tot stand kan komen. Het wordt 
van bovenop georganiseerd zeg maar. […] dus eigenlijk is de praktijk afhankelijk van beleid en management en 
beleid en management moeten eigenlijk meer kijken naar hoe de samenwerking tot stand kan komen om  de 
praktijk te kunnen dienen. […] maar het is wel zo dat beiden niet zonder elkaar kunnen. Beleidmakers zullen 
naar de praktijk moeten kijken want de praktijk is niet altijd hetzelfde als wat besloten is op hoog niveau. En 
aan de andere kant hebben zij heel veel invloed op de praktijk. Zij kunnen ook de praktische gang van zaken 
bepalen. Maar aan de andere kant moeten ze ook heel veel kijken, want dat is een soort afhankelijkheid die 
twee, die de praktijk en de beleidsmakers hebben met elkaar. […] beleidsmakers moeten ook heel goed van de 
praktijk af weten.” (Uitvoerder) 
 
De vier uitvoerende actoren stellen dat kennis en beleid gebaseerd dient te zijn op informatie uit en 
mogelijkheden in de praktijk. Om deze kennis zelf over te brengen richting beleidsmakers lijkt de twee hier 
geciteerde werkers moeilijk. De manager moet de belangen vertegenwoordigen bij beleid en politiek en anders 
moeten beleidsmedewerkers zelf naar hen in de praktijk komen, aldus onderstaande werker. 
 
“Als je alleen maar vanuit kennis praat, dat is allemaal mooi, maar die kennis komt van de straat af. Dus als je 
gewoon praktijkervaring hebt, dan weet je wat er leeft op straat, dan kan je volgens mij veel beter inspringen 
op zaken als beleid maken en dergelijke dingen, omdat je weet hoe het is.” (Uitvoerder) 
 
Uit de verworven data valt op te maken dat het volgens alle geïnterviewden belangrijk is dat maatwerk nodig is 
om de ideale speelplek te realiseren. Hiervoor moeten managers, beleidsmedewerkers en politici het beleid en 
management afstemmen op de praktijk. Kennis van en de wensen en bedreigingen uit de praktijk moeten dan 
wel bekend zijn om succes te genereren. Onderstaand voorbeeld over speelplekken verwoordt het belang van 
praktijkkennis omdat de keuzes die gemaakt worden aan moeten sluiten bij en op de praktijk.  
 
“En wat de grootste valkuil is, is dat ze, denk ik, van bovenaf naar het gebied kijkend… Dan denk ik van hier een 
speelplaats, hier een speelplaats en hier een speelplaats en dat ze vergeten te kijken naar hoe is het gebruik in 
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de praktijk? Is het realistisch, is het haalbaar? […]  Je moet natuurlijk contact houden met de buurt. Zij moeten 
natuurlijk zorgen dat ze weten wat een buurt wil.” (Directeur basisschool) 
 
Een manager beschrijft dat praktijkbelangen en de ruimte die daarvoor aan werkers gegeven dient te worden 
en politieke standpunten ondergeschikt zijn aan de praktijk.   
 
“[…] dus naar de werkers luisteren om te weten wat er speelt en dan kan je ook echt voorwaarden scheppen. 
Dan weet je ook waar je je middelen aan besteed en de ruimte om werkers en diensten eigenlijk de vrijheid te 
geven, omgevingsbewustzijn, dus wat er speelt in de praktijk daar moet naar gekeken worden en het politieke 
standpunt moet dan even aan de kant worden geschoven. Dus de praktijk gaat voor.” (Manager) 
 
Eén respondent gaat verder en stelt dat partijen in de praktijk zich meer moeten verenigen om invloed uit te 
kunnen oefenen. Door lobbywerk van bewoners, uitvoerders en managers richting beleid en politiek is het 
volgens deze respondent mogelijk om hen ertoe te bewegen echte keuzes te durven maken. Bijvoorbeeld om 
het belang van voldoende ruimte voor sport en spel en te agenderen. Of hiervoor het creëren van ruimte door 
een huizenblok of parkeerplek ondergeschikt te maken ten opzichte van voldoende sportief recreatieve 
buitenspeelruimte.     
 
“Echt gewoon een keer ruimte, het gaat over lobbywerk, over politiek. Je kan wel managen en je kan wel 
mensen aansturen en pedagogische programma's opstellen over wat er al zou moeten maar de plekken zijn er 
gewoon niet. […] samen met andere scholen en belangenverenigingen met een vuist naar de politiek gaan zeg 
maar. Anders krijg je niks voor elkaar.” (Landschapsarchitect) 
 
Alle respondenten zijn het er over eens dat de informatie uit en kennis van de praktijk op alle niveaus aanwezig 
moeten zijn. Tussen de diverse lagen moet informatiedeling en afstemming plaatsvinden. Hiervoor is contact 
met de werkvloer en bewoners van belang. Werkers vinden dat beleidsmedewerkers en managers zelf de 
praktijk in moeten stappen en hen bevragen wat er speelt en hoe beleid afgestemd kan worden. 
 
5.2.2 Van management en beleid naar praktijk  
Beleidsmedewerkers en managers willen gevoed worden door werkers, door kennis uit de praktijk. Net als 
werkers in de voorgaande paragraaf aangaven hebben zij dezelfde visie, namelijk dat beleid en praktijk op 
elkaar is afgestemd of uit de praktijk moet worden ontwikkeld. Door de managers en beleidsmedewerkers 
wordt hier echter hoofdzakelijk gesteld dat werkers aan moeten geven wat er speelt in de praktijk en wat zij 
nodig hebben. Ook onderstaande uitspraak illustreert de visie dat uitvoerders de manager moeten informeren 
over hetgeen er speelt en aangepakt moet worden.  
 
“Ik denk dat je je manager er constant bij moet betrekken en elke keer een terugkoppeling moet geven. Elke 
keer weer even afstemmen, van zijn we nog op de goede weg? Kijk, als een werker merkt dat hij partij gaat 
verliezen dan is dat natuurlijk een signaal voor de manager, om te zeggen ik ben met 5 partijen begonnen en ik 
ben nog maar met twee over. Wat is er dan aan de hand? Nou, ga kijken wat  daar dan de oorzaak van is.”  
(Manager) 
 
En:  
 
“Ik verwacht van een professional van wat constateer je nou? Wat is er nou aan de hand in deze wijk met onze 
jongeren? En dan vanuit jouw professie uitleggen welke stappen je onderneemt om de kinderen een stap verder 
te helpen.” (Beleidsmedewerker) 
 
De verantwoordelijkheid om input te leveren voor nieuwe acties en nieuw beleid wordt volgens een manager 
door beleidsmedewerkers en door managers informeel of onbedoeld bij uitvoerders neergelegd. Uitvoerders 
stellen juist dat beleid en management om input moet vragen om nieuw beleid en concrete acties af te 
stemmen op de praktijk. Onderstaande uitspraak toont de tegenstelling met de uitspraken van uitvoerders uit 
de vorige paragraaf.  
 
“Gewoon boven op, lobby daar dan voor! Of, dan zit je met elkaar aan tafel en dan ben je welzijnswerker of ben 
je schooldirecteur en dan kijk je mekaar aan van dit vinden we belangrijk. En dan zet je met elkaar al de stap 
van oké ik kan daarin dit doen en ik kan daarin dat doen en dan blijft er nog een gat over. En dan kijk je toch 
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naar één iemand, en dat kan dan de deelgemeente zijn maar dat kan ook de vergadervoorzitter zijn, wat ik dan 
vaak ben, van goh, kan je daar niet iets voor gaan regelen, gaan organiseren, gaan lobbyen. Die vraag zou ik 
ook stellen.” (Manager) 
 
Er bestaat niet alleen een spanningsveld tussen en mispercepties over de verantwoordelijkheden van 
informatiedeling door uitvoerders en managers en beleidsmedewerkers. Naast het feit dat managers en 
beleidsmedewerkers de verantwoordelijkheid tot leveren van input voor beleid als taak van uitvoerders 
bestempelen wordt managers ook een duidelijke taak toebedeeld. Er wordt namelijk door zowel uitvoerders 
als beleidsmedewerkers verantwoordelijkheid voor informatiedeling uit de praktijk bij managers neergelegd. 
Managers moeten uitvoerders er ook toe bewegen dat zij input voor beleid leveren. Er blijft een verschil van 
inzicht of input geleverd wordt door uitvoerders (perceptie beleidsmedewerkers en managers) of dat input 
gevraagd wordt door managers (perceptie uitvoerders). Vanuit het perspectief van een manager beschrijft een 
beleidsmedewerker het proces als volgt: 
  
“Mijn werkers zal ik maar zeggen zijn degenen die mij moeten voeden met informatie over het belang ván. En ik 
ben als manager ook verantwoordelijk om met mijn team van mensen door te filosoferen en stappenplannen 
door te spreken om te komen tót. En als manager zit je aan tafel bij managementoverleggen en bij overleggen 
met de deelgemeente. Dus als manager is het heel erg belangrijk dat je een goed contact hebt en dat je goed 
gevoed wordt door de mensen met wie je werkt.” (Beleidsmedewerker) 
 
Volgens deze uitspraak ligt de verantwoordelijkheid formeel bij de manager die de belangen vanuit de praktijk 
moet behartigen en moet vertalen naar beleidsmakers. Andersom moet de manager het geformuleerde beleid 
duidelijk vertalen naar de werkvloer. Volgens onderstaande beleidsmedewerker dient een manager zowel 
gevoed te worden door uitvoerders maar ook zelf een actieve rol te spelen in de aansturing van hen. De 
manager is de centrale communicatieschakel tussen beleid en praktijk. 
 
“Als manager zit je niet met je voeten in de modder dus hoe moet je weten wat er speelt? Is één door naar je 
werkers te luisteren en twéé vanuit de overleggen, de contacten die je hebt met andere managers en het 
beleidsveld, de signalen die je daarvan krijgt weer communiceren naar je werkers. […] Betekent ook dat wat er 
aan keuzes wordt gemaakt op basis daarvan ook goed teruggekoppeld wordt. Dat mensen ook weten welke 
prioriteiten er voor een wijk gesteld worden en dat zij (managers) ook stimuleren dat uitvoerders daar vanuit 
hun professionaliteit mee omgaan. Nadenken over van wat doe je dan bij een spel als voetbal? Welke 
elementen zitten daar dan in? Het is een middel. En hoe kun je stimuleren dat je een bijdrage levert aan 
beschermende of risicofactoren?” (Beleidsmedewerker) 
 
Ook beide beleidsmedewerkers bevinden zich in een spanningsveld en schipperen tussen politiek beleid en 
praktijk. Onderstaande citaten schetsen de spanning waarin de beleidsmedewerkers verkeren. Belangrijk voor 
hen is de vraag vanuit de wijk, van kinderen en andere bewoners, via uitvoerders en managers. 
 
“Wij moeten gewoon bepaalde doelen behalen of realiseren. Er moet voldoende buitenruimte zijn voor 
kinderen. De programmabegroting die wij hier hebben, daar staat een aantal dingen en die moeten worden 
gerealiseerd. En mijn perspectief is onder andere er voor zorgen dat er genoeg buitenspeelruimte is, of dat daar 
voldoende activiteiten op worden gedaan als daar vraag naar is. Dat is een hele belangrijke, als daar vraag naar 
is. Je moet mensen toch ook weer niet overgooien met activiteiten als daar geen behoefte aan is. Dus dat is het 
perspectief of eigenlijk het doel van de deelgemeente. Wij willen iets realiseren voor bewoners voor kinderen, 
omdat daar gewoon vraag naar is, of omdat wij bepaalde doelen nastreven of effecten nastreven. Het 
perspectief van de bewoner, ja, de bewoner wil zijn buurt of wijk opgeknapt zien.” (Beleidsmedewerker) 
 
De eindverantwoordelijkheid en de verdeling van middelen ligt bij de bestuurders van deelgemeente Noord. Zij 
zullen dus op hun beurt gevoed moeten worden via beleidsmedewerkers, managers, uitvoerders en daarmee 
vanuit de praktijk, kinderen en bewoners. 
 
“Ik heb een adviserende rol, dus ik kan op basis van wat ik aan signalen uit de buurten krijg, vanuit de 
professionals, vanuit bewoners, vanuit scholen en dat combineren met de regelgeving die er is kan ik een advies 
geven aan mijn bestuurders. Mijn bestuurders die besluiten.” (Beleidsmedewerker) 
 
 



 
38 

Samen ontwikkelen 

5.3 Samenvattende conclusie 
Uit de empirische data zijn twee hoofdthema’s gefilterd, die wetenschappelijk gezien nauwelijks opzienbarend 
zijn. Namelijk wijksamenwerking en beleid en praktijk. Bij de wijksamenwerking blijkt uit de betekenissen van 
respondenten dat er sprake is van een paradox tussen het belang van de eigen organisatie en dat van de 
wijksamenwerking. Dit is nauw verwant met een coördinatievraagstuk. Interessant is het belang van de 
verwevenheid van praktijkkennis en kennis van beleidsprocessen, die alle betrokkenen zien als basis voor 
procesmatig organiseren. Ondanks deze overeenstemming blijkt het moeilijk een directe relatie te 
onderhouden tussen uitvoering in de praktijk en beleidsvoorbereiding op managements- en deelgemeentelijk 
beleidsniveau. 
  
5.3.1 Samenwerkingparadox: organisatiebelang versus wijkbelang 
Om de in de vorige paragraaf beschreven pedagogische waarden in de praktijk ten uitvoer te brengen is het 
volgens alle respondenten van belang dat maatschappelijke organisaties zoals het sportbuurtwerk, 
welzijnswerk, basisscholen en lokale overheden samenwerken in de wijk. Door de wijksamenwerking kan het 
mogelijk zijn om de vier pedagogische waarden in gezamenlijkheid te gebruiken voor een wijkanalyse, 
beleidsvorming en beleidsimplementatie. Een gezamenlijke visie en de gezamenlijke wil om samen te werken 
vormen een basis om de wijksamenwerking aan te gaan. Concrete oplossingen door samenwerking zijn 
gewenst opdat activiteiten en werkgebieden worden afgestemd; dat over voortgang en doelgroepen wordt 
gecommuniceerd; dat belangen van kinderen en bewoners via uitvoerders worden vertaald naar beleid en 
management en dat communicatie tussen verschillende organisaties en organisatieniveaus plaatsvindt. 
Samenwerken leidt idealiter tot afstemming tussen inhoud en processen, maar praktisch gezien kan dit tot 
complexiteit en onduidelijkheden leiden.  Een min of meer gelijke visie en wil alsmede concrete acties en 
resultaten vormen de basis voor succesvolle wijksamenwerking. Een groot knelpunt is het verschil in belangen 
en de afstemming tussen het organisatiebelang en het wijkbelang. Hier wordt bijvoorbeeld gedoeld op de 
afstemming tussen de coördinatoren, de lijnleidinggevende en de wijkmanager. Zowel het inhoudelijk beleid, 
taakafspraken, inzet van uitvoerders en de aansturing op proces zouden idealiter op elkaar afgestemd moeten 
zijn. Dit blijkt echter een complexe opgave. 
 
5.3.2 Kennisparadox: ‘de straat versus het stadhuis’ 
Alle respondenten zijn het eens over het belang van de aansluiting tussen beleid en praktijk. Deze aansluiting 
blijkt echter complex te zijn, het gaat hier met name om informatiedeling. Uitvoerders geven aan dat managers 
en beleidsmedewerkers de informatie voor nieuw te vormen beleid bij hen kunnen vragen. Dit terwijl door 
meerdere managers en beleidsmedewerkers juist wordt gesteld dat het de taak van uitvoerende actoren is om 
informatie aan te dragen voor nieuw beleid. Dit lijkt een padstelling als gevolg te hebben. De 
verantwoordelijkheid van informatiedeling tussen beleid en praktijk en visa versa wordt door zowel uitvoerders 
als beleidsmedewerkers aan managers toebedeeld. De manager wordt in dit onderzoek als belangrijke 
communicatieschakel voor tweerichtingsverkeer tussen beleid en praktijk bestempeld. Zij dienen input te 
vergaren uit de praktijk en dit te communiceren naar beleidsvorming. Gevormd beleid dient na aansturing door 
de manager van de werkers te worden geïmplementeerd. Tot slot wordt de eindverantwoordelijkheid bij de 
politiek neergelegd door met name de beleidsmedewerkers, omdat de politiek de uiteindelijke beslissing moet 
nemen.  
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6. DISCUSSIE EN CONCLUSIE  
 
 
Met dit onderzoeksverslag wordt inzicht gegeven in de organisatorische en pedagogische betekenissen die de 
betrokken actoren in dit onderzoek geven aan de pedagogische invulling van de sportief recreatieve 
buitenruimten. Om een gedegen inzicht te bieden is in hoofdstuk 1 de context en de bestaande samenwerking 
beschreven waarna de onderzoeksvraag volgt. Om zowel kritisch te zijn ten opzichte van het onderzoek 
alsmede de onderzoeker is in hoofdstuk 2 het onderzoeksperspectief van de onderzoeker en de handelswijze 
en bijbehorende beweegredenen van onderzoeksmethoden uiteen gezet in de methodologie. Voorafgaand aan 
het empirisch onderzoek is in hoofdstuk 3 een literatuurstudie opgenomen ter informatie en niet als leidend in 
dit onderzoek. In hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5 zijn de empirische data beschreven en per hoofdstuk is een 
concluderende samenvatting opgenomen. In dit hoofdstuk zijn de resultaten geanalyseerd en wordt antwoord 
gegeven op de onderzoeksvraag. Tevens wordt theorie gevormd op basis van deze uitkomsten. Tot slot wordt 
met deze uitkomsten de bestaande literatuur ter verdieping geraadpleegd. 
 
6.1 Discussie aan de hand van literatuur  
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvraag. De centrale onderzoeksvraag luidt: 
 
Welke betekenissen geven actoren binnen de sectoren sport, welzijn en onderwijs in de Provenierswijk te 
Rotterdam Noord aan de organisatorische en pedagogische invulling van de sportief recreatieve buitenruimten?  
 
De empirische data geven een viertal pedagogische waarden in twee paradoxen en in onderling verband weer. 
De pedagogische waarden bieden inzicht in de gegeven betekenissen vanuit diverse perspectieven van actoren 
in de wijk. Ook geven de data antwoord op de organisatorische betekenissen van de respondenten. Alle 
betrokkenen onderstrepen het belang van wijksamenwerking. De pedagogische en de organisatorische 
betekenissen worden gereflecteerd met behulp van de onderstaande aanvullende literatuur en vervolgens 
wordt in de volgende paragraaf antwoord gegeven op de onderzoeksvraag. Waar mogelijk wordt tevens 
theorie gevormd, volgens de benadering van de grounded theory. 
 
6.1.1 Pedagogisch vraagstuk 
Met de literatuur uit hoofdstuk 3 worden in deze paragraaf de empirische bevindingen uit hoofdstuk 4 
aangescherpt en aangevuld met nieuwe literatuur. Deze aanscherping en aanvulling kunnen als 
referentiepunten gebruikt worden voor de dialoog met de actoren in dit onderzoek om te bezien of zij in de 
praktijk ook op die punten een rol moeten spelen. Tevens kan de dialoog het handelingsbewustzijn in de 
praktijk versterken. Hier volgt eerst een aanscherping op basis van de uitkomsten uit de literatuurstudie. 
 
In de literatuurstudie zijn studies bezien die sport vanuit een pedagogisch perspectief hebben beschreven. Daar 
is geconcludeerd dat deze studies aandacht hebben gevraagd voor pro-/antisociaal gedrag (Rutten et al., 2007), 
agressie (Buisman, 2004), het perspectief van het kind (Buisman, 2004; Vermeulen, 2008; Verweel, 2007) en 
opvoedingsthema’s (Eldering, 2006; Hermanns 2009), toegankelijkheidkwesties (o.a. gender, leeftijd  (Smoyer-
Tomic et al., 2004), participatie (Vermeulen, 2008; Verweel, 2007; Hermanns, 2009), ‘wereldverkenning’ en 
omgevingsbewustzijn (Smoyer-Tomic et al., 2004), socialisatiewaarden (Nijnatten & Verweel, 2004) en 
verschillen tussen de visies van betrokkenen (Verweel, 2007; Vermeulen 2008). Wanneer deze punten worden 
afgezet tegen de uitkomsten in dit onderzoek dan kunnen de volgende mogelijke verbanden worden gezien:  
 
Verbanden met het door respondenten genoemde aspect vrijheid zijn te leggen met de uitkomsten van 
Smoyer-Tomic et al. (2004) en Buisman (2004). Smoyer-Tomic et al. (2004) beschrijven het belang van de 
vrijheid voor de jeugd om te sporten in de buurt om de wereld om hen heen te leren kennen. Respondenten in 
dit onderzoek spreken meer over avontuurlijke buitenruimten. Buisman (2004) stelt dat opvattingen tijdelijk 
opzij gezet dienen te worden omdat bijvoorbeeld agressie een kwaliteit is in de sport. Deze vrijheid wordt 
binnen andere contexten niet getolereerd, zo ook niet door respondenten in dit onderzoek. Met de theorie van 
Hermanns (2009) kan het verband gelegd worden met de pedagogische waarde veiligheid. Hermanns (2009) 
schrijft over een afnemend tolerantieniveau waardoor gedrag van jeugd snel bestempeld wordt als 
overlastgevend. In dit onderzoek voeren de respondenten een debat over wat overlast is en dan met name 
doelend op het gedrag van jongeren. Bij het aspect meedoen kan het verband worden gelegd met de 
onderzoeken van Smoyer-Tomic et al. (2004), Verweel (2007) en Vermeulen (2008). Evenals de respondenten 
in dit onderzoek beschrijven Smoyer-Tomic et al. (2004) dat toegankelijkheid inhoudt dat een playground op 
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loopafstand aanwezig is en dat voorzieningen zowel kwalitatief als kwantitatief worden geboden. Een aspect 
van meedoen waar slechts een enkele actor over spreekt is de participatie door jeugdigen. Zowel Verweel 
(2007) als Vermeulen (2008) beschrijven het belang van het laten participeren door jeugdigen,  bijvoorbeeld bij 
besluitvormingsprocessen. Tot slot kunnen de bevindingen van Eldering (2006) worden geschaard onder de 
waarde gelijkheid. Het geven van ruimte maar behouden van controle is een expliciete stellingname van haar. 
In dit onderzoek wordt nauwelijks verwezen naar dergelijke opvoedstijlen.  
 
De onderhavige literatuur geeft mogelijkheden tot verdieping van bovengenoemde theoretische vraagstukken 
door ze te verbinden met de uit het onderzoek naar voren gekomen thema’s en paradoxen.  
 
Vrijheid  
In hoofdstuk 3 staat niet zozeer het begrip vrijheid centraal maar wel vraagstukken die daaraan gerelateerd 
zijn, als toegankelijkheid, culturele bepaaldheid en pro-/antisociaal gedrag. Deze aspecten bepalen op subtiele 
en/of onbedoelde wijze de paradox van vrijheid en veiligheid. Een ander fenomeen is een maatschappelijke 
trend waarbij risicovolle situaties voorkomen of gemeden dienen te worden. Een casestudie naar de inrichting 
en het gebruik van drie playgrounds, schoolpleinen, in Engeland is dat van Thomson (2005). Zij gaat met haar 
studie ‘‘Territorialising’ the primary school playground: deconstructing the geography of playtime’ in op de 
aanname dat speelruimte leidt tot sociale en fysieke vrijheid. Op basis van haar uitkomsten noemt zij echter de 
‘adult territorialisation of the playground’ waarmee zij aantoont dat de invloed van volwassenen bij de 
inrichting van een speelruimte dominant is. Tijdens haar onderzoek ontdekte zij dat de wijze waarop een 
playground ‘ontstaat’ wordt gevormd, ingedeeld en gemanipuleerd op basis van de percepties, wensen en 
zorgen van ouders over hoe kinderen willen en dienen te spelen. Ook benoemt zij het gevaar dat ruimtes 
worden geterritoriseerd door volwassenen, bijvoorbeeld door ruimtes te privilegiëren. In een subtiel proces 
ontstaat een context waarin volwassenen de jeugd wel dan niet toelaten tot een playground op basis van 
gewenst gedrag. Thomson (2005) beschrijft dat volwassenen deze ruimte territoriseren en vervolgens op basis 
van gewenst gedrag privileges verstrekken aan de jeugd, waarmee de ruimte weer teruggegeven wordt aan de 
jeugd. Volwassenen controleren op deze wijze het spel van jeugdigen waarbij bijvoorbeeld ‘acceptabel gedrag’ 
wordt aangeleerd. Ook de jeugd territoriseert de speelruimten, echter meer informeel en tijdelijker dan 
volwassenen, waardoor zij ook elkaar vrijheid ontnemen. Thomson (2005) onderschrijft dus de noodzaak de 
paradoxale relatie tussen vrijheid en veiligheid niet te veel te laten domineren door het veiligheidsbeeld van de 
ouders en professionals. Ook voor dit onderzoek geldt dat het debat grotendeels bepaald wordt door 
volwassenen. Een uitzondering is het onderzoek van Vermeulen (2008) waarbij vooral de jeugd een stem krijgt. 
 
Veiligheid 
In zijn studie ‘Edgework’ naar vrijwillig risicovol gedrag beschrijft Lyng (1990) de maatschappelijke gedachte die 
een alsmaar veiliger samenleving nastreeft met het idee hiermee de ‘kwaliteit van leven’ te vergroten. 
Daartegenover toont hij de groei van vrijwillige risicovolle activiteiten zoals bungee jumpen, sky diven en 
bergbeklimmen. Lyng beschrijft dezelfde paradox als in dit onderzoek. In zijn onderzoek benoemt hij dat het 
vrijwillig risico’s nemen door mensen vreemd is in een maatschappij waar publieke organisaties juist uit zijn op 
het reduceren van risico’s. Dit gedrag verklaart hij door de drang van mensen om de grenzen op te zoeken en 
te ervaren dat je bestaat, voor de echtheid en het  zelfbeschikkingsrecht van leven. Bijvoorbeeld door te 
balanceren op grenzen van legaal en crimineel gedrag, acceptabele risico’s en stupide gedrag, gezond en 
ongezond gedrag, etc. Lyng (1990) concludeert dan ook dat niet elk risicovol gedrag per definitie negatief is. 
Ook Lyng onderschrijft de uitkomsten van dit onderzoek, namelijk door de ruimte voor vrijheid in relatie te zien 
tot veiligheid, waarbij de dominantie van veiligheid ten opzichte van vrijheid voorkomen moet worden.  
 
Tovey (2010) verbindt met haar studie ‘PLaying on the Edge: perceptions of risk and danger in outdoor play’ 
risicovol en eventueel gevaarlijk gedrag van spelen met leerervaringen van een kind. Met name de jonge jeugd 
kan volgens haar leren van bijvoorbeeld enge of gevaarlijke situaties waarvan hoogte en snelheid vaak de 
hoofdbestanddelen vormen. Hiermee overwinnen kinderen angsten waardoor risicovol gedrag loont als 
grensverleggende leermomenten. In haar onderzoek koppelt Tovey (2010) het risicovol gedrag aan een meer 
open, diverse en flexibele buitenomgeving waardoor kinderen meer ruimte en vrijheid hebben om te bewegen. 
Een ander punt dat Tovey (2010) benadrukt is dat risico niet per definitie gevaar betekent, terwijl dit door 
velen wel zo wordt gerelateerd. Door deze relatie wordt risico steeds vaker een thema dat gereguleerd, 
gecontroleerd en gemanaged moet worden en in veel gevallen ook moet worden voorkomen of gemeden. De 
door Tovey (2010) beschreven theorie gaat specifiek in op de meerwaarde van risico’s voor de ontwikkeling van 
de jeugd tijdens spel. De paradox tussen vrijheid en veiligheid wordt met de studie van Tovey (2010) 
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onderkend. In haar studie wordt risicovol gedrag gekoppeld aan de vrijheid van een kind en de aanname dat 
risico gelijk staat aan gevaar toont de beperkende rol van deze aanname voor de in dit onderzoek van belang 
geachte vrijheid van een kind.  
 
In ‘Tijd voor spelen’ beschrijven Hajer et al. (2008) dat na de invoering van de Europese veiligheidswetgeving 
het ministerie van VWS in 1997 besloot tot de invoering van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen. 
Fabrikanten van speeltoestellen kunnen enkel nog een certificering verdienen als zij ‘veilige’ producten 
ontwikkelen. Beheerders van speeltoestellen zijn nu ook verantwoordelijk voor de aanschaf en het onderhoud 
van speelvoorzieningen. Hajer et al. (2008) beschrijven tevens dat de veiligheidsmaatregelen niet alleen 
worden genomen om kinderen te beschermen tegen risico’s maar ook opdat organisaties zich kunnen indekken 
tegen schadeclaims. Met name overheden dekken zich volgens hen in tegen schadeclaims door de wet- en 
regelgeving aan te passen. Uiteindelijk stellen Hajer et al. (2008) dat regelgeving uitgaat van objectiviteit en dat 
risicobeleving een subjectief gegeven is. Dit kan als gevolg hebben dat een plek die als veilig wordt bestempeld 
misschien juist onveiliger is, omdat zowel de jeugd als volwassenen zelf geen risico’s meer inschatten. 
Veiligheid gaat volgens de auteurs van ‘Tijd voor spelen’ om een subjectieve afweging van risico’s die gemaakt 
moet worden. Hajer et al. (2008) voegen een dimensie toe aan het onderzoek door te wijzen op de 
toenemende neiging van organisaties om risico’s uit te bannen en daarmee de vrijheid van kinderen om 
nieuwe situaties te ontdekken onmogelijk maken. 
 
Meedoen 
In haar onderzoek beschrijft Barbour (1999) een zogenaamd ‘motor skill spectrum’ waarmee vaardigheden en 
inrichting van playgrounds inzichtelijk worden gemaakt. Het onderzoek richtte zich op schoolpleinen voor 
basisschooljeugd en is, hoewel gezien vanuit een andere context, daarmee interessant voor dit onderzoek. 
Barbour (1999) toont in haar studie naar de competentiegerichte inrichting van een playground dat er tussen 
jeugdigen grote verschillen zijn in vaardigheden. Wel zoeken kinderen volgens deze studie een uitdaging die 
het beste past bij de individuele behoeften. Ook blijkt uit deze studie dat het niet alleen belangrijk is voor 
kinderen dat de fysieke inrichting van een omgeving aansluit bij de individuele vaardigheden. Barbour (1999) 
stelt dat het accommoderen naar leeftijd waarbij voorzieningen aanwezig zijn voor de jeugd die te plaatsen zijn 
in beide zijden van het ‘motor skill spectrum’ de fysieke, sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen ten 
goede komt. Ook wordt benoemd dat naarmate de jeugd ouder wordt de behoefte aan spellen met regels 
groter wordt. Hier wordt als voorbeeld genoemd dat voldoende ruimte voor sport en spel zoals voetbal voor 
grotere groepen belangrijk is. Deze uitkomsten sluiten aan bij het merendeel van de percepties van de 
respondenten in dit onderzoek waarbij diverse inrichtingen van de buitenruimten als belangrijk voor de 
ontwikkeling van jeugd is benoemd. In het onderzoek van Barbour (1999) wordt aanbevolen om jeugd van 
gelijke leeftijd maar van verschillende vaardigheidsniveaus samen te laten komen in de buitenruimten. De 
respondenten in dit onderzoek zijn het er echter niet over eens of de buitenruimten ingericht dienen te 
worden waarbij de jeugd wordt gescheiden naar leeftijd of gezamenlijk de buitenruimten deelt. Barbour (1999) 
scherpt in ieder geval het inzicht aan dat het bij meedoen niet alleen gaat om sociale vraagstukken (gender, 
etniciteit, inkomen, klasse) maar ook om de fysieke inrichting die moet aansluiten bij de individuele 
vaardigheden van kinderen. 
 
Gelijkheid 
De uitkomsten van het onderzoek van Vermeulen & Verweel (2010) beschrijven de insluiting door sport in de 
buitenruimten, waarbij wordt benoemd dat verschillen als etniciteit door sport kan worden overstegen. 
Iedereen mag meedoen. Het onderzoek in opdracht van de Richard Krajicek Foundation benoemt een aantal 
factoren op basis waarvan de jeugd wel onderscheid maakt. Sporttechnische en sportieve vaardigheden, 
leeftijd en gender worden in dit onderzoek als belangrijker onderscheidende factoren genoemd dan etniciteit 
(Vermeulen & Verweel, 2010; Mostert, 2007). Uit het onderzoek van Vermeulen & Verweel (2010) en eigen 
onderzoek (2007) blijkt dat ondanks de verbindende kracht van sport in de buitenruimten ook uitsluiting 
plaatsvindt. Bovenstaande onderscheidende factoren komen bij uitsluiting op de playground aan bod. 
Opvallend is dat meisjes geregeld worden uitgesloten van deelname op de playgrounds door jongens en 
oudere jeugd. Uitsluiting vindt ook plaats doordat ‘het recht van de sterkste’ geldt, vaak door oudere jeugd ten 
opzichte van jongere kinderen. Volgens beide onderzoeken dreigen meisjes en jongere kinderen het snelst 
uitgesloten te worden van de playgrounds. Op basis van de uitkomsten in dit onderzoek kan worden gesteld 
dat hier vanuit het gelijkheidsbeginsel als pedagogische waarde sociale interventies worden ingezet. Deze 
onderzoeken sluiten aan bij de uitkomsten die in dit onderzoek tot de door betrokkenen gedeelde 
pedagogische waarde gelijkheid worden gerekend. Om gelijkheid te creëren worden interventies door 
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volwassenen, om alle jeugd een kans te geven, bijvoorbeeld om hen te betrekken bij de maatschappij, als 
noodzakelijk geacht. 
 
6.1.2 Organisatievraagstuk 
Klassieke vraagstukken over implementatie en coördinatie (Pressman & Wildavsky, 1984) en de relatie tussen 
het algemeen en het eigen belang van de organisatie (Lammers et al., 2000; Mastenbroek, 2005) zijn aan de 
orde in dit onderzoek.  
 
Coördinatie en belangen 
Uit de resultaten en conclusies blijkt dat het binnen de context van dit onderzoek van belang wordt geacht dat 
de verschillende actoren in de wijk samenwerken om een context voor de jeugd te creëren waarin rekening 
wordt gehouden met de pedagogische waarden van de respondenten. Knelpunten van wijksamenwerking zijn 
de soms tegenstrijdige belangen van de wijk/maatschappij en de belangen van de functionaris/organisatie 
alsmede de coördinatie binnen en tussen beide organisatievormen. Deze knelpunten lijken bijzonder 
traditioneel. Pressman & Wildafsky (1984: 133-135) beschrijven het coördinatievraagstuk in Implementation, 
the Oakland project, als standaard klaagzang van plaatselijke overheden. Termen als ‘lack of coördination’ en 
‘what we need is more coördination’ wordt als traditionele retoriek bestempeld die bij projectsamenwerking de 
kop op steekt. Pressman & Wildafsky (1984) geven aan dat er vaak een coördinator wordt aangesteld maar dat 
er niet wordt verteld wat deze persoon precies moet doen en welke doelen bereikt moeten worden. Zij stellen 
zelfs dat het aanstellen van een extra coördinator leidt tot het delen van de verantwoordelijkheid als een 
project dreigt te falen. Maar wat coördinatie precies inhoudt en wat degenen die gecoördineerd worden daar 
precies onder verstaan blijft in het ongewisse. Zij geven de volgende betekenis aan coördinatie: ‘getting what 
you don’t have’. En zoals uit de resultaten in dit onderzoek blijkt is een gezamenlijke visie en een gezamenlijke 
wil van belang voor een succesvolle implementatie van beleid. Pressman & Wildafsky (1984) stellen dat ook 
dan nog sprake kan zijn van oppositioneel gedrag en is het ook nog de vraag in hoeverre actoren zich (willen) 
inspannen. Om coördinatie te bereiken wordt gesteld dat coördinatie ‘getting your own way’ betekent. Ook 
geven zij aan dat het moeilijk is om te leren hoe het een volgende situatie beter kan doordat 
verantwoordelijkheden, oorzaken en consequenties van activiteiten bij verschillende organisaties thuishoren.  
 
Uitgaande van de betekenissen van de respondenten in dit onderzoek wordt uitgegaan van de praktijk 
gerelateerd aan coördinatie. en zoals uit de resultaten blijkt gaat het om afstemming tussen de verschillende 
organisaties om de gewenste pedagogische context in te richten. In het praktijkgerichte onderzoek van 
Hartman & Tops (2007: 92-93) wordt de praktijk beschreven als een omgeving waar een grote verscheidenheid 
aan personen, initiatieven en acties aanwezig is. Soms is het moeilijk om door de bomen het bos nog te zien, zo 
stellen zij. Door een veelvoud aan beleid is de praktijk bezaaid met projecten waar een eigen ratio aan 
verbonden zit. Het geheel is hierdoor onoverzichtelijk en haast ondoordringbaar. De vele projecten zijn een 
antwoord van overheden op de vragen en problemen van burgers, maar afstemming met de top lijkt 
onmogelijk te zijn. Evenals in dit onderzoek wordt bepleit, stellen Hartman & Tops (2007) dat concrete en 
praktische afstemming vereist is, dicht op de concrete werkelijkheid. Zij benoemen dat dit steeds vaker met 
functionarissen, zoals stadsmariniers, wordt ingericht die als ‘gangmaker’ en ‘afstemmers’ boven op de praktijk 
zitten. Kenmerkend is de vrije rol die juist tot successen kan leiden. Hartman & Tops (2007) geven aan dat 
dergelijke functionarissen ‘met geleend gezag van het bestuur werken en rugdekking hebben om op essentiële 
momenten effectief te kunnen zijn’. Door deze werkwijze kan er meer tempo en kwaliteit in de uitvoering 
worden gecreëerd. Waar Pressman & Wildafsky (1984) vooral pessimistisch zijn over de mogelijkheden van 
coördinatie geven Hartman & Tops (2007) een aantal concrete oplossingen waarvan de richting aansluit bij de 
conclusies van het onderzoek. Zij denken de managementtrechter (Figuur 6, 6.2.2)  op te lossen door meer 
‘discretionaire ruimte’ toe te kennen aan uitvoerende professionals (o.a. de stadsmarinier).  
 
Interactieve beleidsvorming 
De actoren in het pedagogisch speelveld in dit onderzoek geven aan in een vroeg stadium informatie uit de 
praktijk als basis voor agendavorming van belang  te achten. Hier wordt naar een dialoog gevraagd tussen 
overheid, maatschappelijke organisaties en burgers (ouders) om voorafgaand aan de besluitvorming 
gezamenlijk tijdens de fases van agendavorming en beleidsontwerp te discussiëren over belangrijke thema’s 
(Bovens et al., 2007: 352-353). In de literatuur wordt de interactieve beleidsvorming als relatief nieuwe 
beleidsvorming voor overheden bestempeld (Bovens et al., 2007). Hier wordt beschreven dat de overheid niet 
meer kan volstaan met een inspraakronde wanneer spoedig wordt overgegaan op de implementatie van nieuw 
beleid. En niet alleen om draagvlak wordt interactieve beleidsvorming van belang geacht. De gedachte achter 
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de interactieve beleidsvorming is dat een overheid niet zelf de probleemdefinitie bepaalt maar dat de in de 
maatschappij opgeslagen ervaring en deskundigheid de input voor te vormen beleid moet dienen. Deze 
gedachte sluit aan bij de gedachte van de respondenten in dit onderzoek. Ook zij gaan er van uit dat de 
informatie uit de praktijk de kansen en mogelijkheden van succesvol te implementeren beleid moet vergroten.  
Bovendien is het een mooie aanvulling op de suggesties van Hartman & Tops (2007). Waar Hartman & Tops 
(2007) de onderkant van de managementtrechter met de ‘discretionaire ruimte’ versterken kan de suggestie 
van Bovens et al. (2007) juist de bovenkant (draagvlak) van de managementtrechter versterken. 
 
6.2 Analyse en aanzet tot theorievorming 
Het hoofdstuk over pedagogische betekenissen van respondenten beschrijft een tweetal paradoxen op basis 
van de pedagogische waarden. In het hoofdstuk over organisatorische condities en betekenissen worden 
spanningsvelden blootgelegd die de strijd om belangen en coördinatie en  tussen beleid en praktijk tonen. In 
deze paragraaf wordt dieper ingegaan op deze analyse en wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvragen. 
Volgens de methode van de grounded theory zal worden getracht  terug te komen op de onderzoeksvraag om 
op basis van de empirische data theorie te vormen uit de praktijk. Bovendien wordt aangegeven welke 
mogelijke toegevoegde betekenissen de literatuur oplevert voor de verdere uitbouw van de grounded theory 
en de te managen praktijk. 
 
6.2.1 Paradoxale pedagogische waarden 
De relaties tussen de vier pedagogische waarden of proposities kunnen paradoxaal zijn of in spanning met 
elkaar verbonden zijn. Ten eerste zijn de pedagogische waarden vrijheid en veiligheid al paradoxaal. Enerzijds 
wordt door alle respondenten aangegeven dat vrijheid de belangrijkste waarde is voor de jeugd om te kunnen 
sporten en spelen, maar ook breder, om zich te ontwikkelen en op te groeien tot volwassene. Anderzijds moet 
dit volgens de meerderheid van de respondenten in een veilige omgeving gebeuren. En deze veilige 
pedagogische context zal een creatie zijn van volwassenen, waarbij professionals en ouders de hoofdrolspelers 
zijn. Voor ouders is het belangrijk dat een kind zorgeloos en zonder gevaar kan sporten en opgroeien in de 
eigen wijk. Hier blijkt een spanningsveld te bestaan tussen het kijken vanuit het perspectief en het belang van 
het kind en daar tegenover dat van de ouders en/of professionals. Ten tweede bestaat er een meedoen-
gelijkheidparadox. Meedoen blijkt uit de empirische data een belangrijke pedagogische waarde te zijn, waarbij 
de pedagogische context voor een kind in de buitenruimten hoofdzakelijk door fysieke randvoorwaarden wordt 
mogelijk gemaakt. Veilige, toegankelijke en multifunctionele omgevingen bepalen de mate van in- en uitsluiting 
op de playground gerelateerd aan fysieke randvoorwaarden. Als de fysieke mogelijkheden er niet of nauwelijks 
zijn en als de interacties tussen jeugd er in negatieve zin toe leiden dat andere jeugd wordt uitgesloten komt de 
vierde pedagogische waarde, gelijkheid, in het geding. Dit heeft als gevolg dat respondenten het zinvol achten 
om te interveniëren op de sociale interacties van de jeugd in de buitenruimten. Hier blijkt dat er een 
spanningsveld bestaat tussen de beschikbare veilige, toegankelijke en multifunctionele buitenruimten en de 
mate van interveniëren op het gedrag van de jeugd. 
 
De twee paradoxen en de vier pedagogische waarden kunnen tegenover elkaar staan, maar elkaar ook 
versterken. De vrijheid-veiligheidparadox lijkt een vraagstuk te zijn dat ingaat op de perspectieven en belangen 
van de jeugd en de ouders. De meedoen-gelijkheidparadox lijkt hoofdzakelijk een thema te zijn waar 
maatschappelijke organisaties in het algemeen en overheden in het bijzonder invloed kunnen uitoefenen op de 
pedagogische context van de jeugd in de buitenruimten. Ook staan de vier pedagogische waarden afzonderlijk 
in relatie tot elkaar. Bijvoorbeeld de waarden vrijheid en gelijkheid vormen twee proposities die in de praktijk 
kunnen botsen. Terwijl vrijheid als belangrijkste waarde voor de jeugd wordt bestempeld kan het zijn dat 
vanuit het gelijkheidsbeginsel door volwassenen geïntervenieerd wordt om jeugdigen in te sluiten terwijl 
daarmee andere jeugdigen worden uitgesloten. De jeugd die ingesloten wordt is ook niet vrij omdat de 
volwassene bepaalt wat er gebeurt. Een ander voorbeeld is de relatie tussen meedoen en veiligheid. Wanneer 
de waarde meedoen aansluit op de context van een wijk wordt er in fysieke zin vaak voldaan aan de waarde 
veiligheid. Jeugd kan veilig en toegankelijk een playground bereiken die aansluit bij de leeftijdsadequate 
behoeften van de jeugd uit de wijk. Hier kan het zo zijn dat de jeugd door deze randvoorwaarden vrij kan 
sporten en spelen. Echter zal volgens de respondenten in dit onderzoek door professionals de vrijheid van alle 
jeugd onder de loep moeten worden genomen om alle jeugd gelijke kansen te bieden om te kunnen sporten en 
spelen. Deze kansen worden breder getrokken, naar het ontwikkelen tot volwassenen. 
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De onderzoeksvraag naar de pedagogische betekenissen van actoren over de invulling van de buitenruimten 
kan nu beantwoord worden. Hier wordt de conclusie samengevat in onderstaande matrix. Figuur 4 schetst het 
pedagogisch veld van de paradoxale relaties van de vier kernbegrippen.   
 

Proposities van de paradoxale pedagogische waarden in de sportief recreatieve buitenruimten 

Vrijheid 
- Belang toegekend aan het kind 
- Pedagogische ontwikkelingen 
- Grenzen en vaardigheden ontdekken 
- Fantasie en creativiteit de ruimte geven 

 

Veiligheid 
- Belang toegekend aan de ouder 
- Gerust gevoel 
- Voorwaarde voor vrijheid 
- Toezicht en begeleiding 
- Claimcultuur en verscherpte regelgeving 

 
Meedoen  

- Fysieke randvoorwaarden 
- Fysieke interventies  
- Inrichting voor meerdere doelgroepen 
- Leeftijdsgroepen gemengd of gescheiden? 
- Toegankelijkheid naar actieradius 
- Beschikbare ruimte 

Gelijkheid 
- Sociale randvoorwaarden 
- Sociale interventies 
- Insluiting door interventies professionals 
- Helpen delen van schaarse ruimte 
- Voor iedereen 
- Interventies op sociale omgang 
- Referentiekader verbreden met 

georganiseerde activiteiten 
 

Figuur 4: Proposities pedagogische waarden na empirische bevindingen. 
 
Bij Figuur 4 moet opgemerkt worden dat door de respondenten meer geëxpliciteerd wordt op andere punten 
dan vrijheid, maar dat zij vrijheid het belangrijkst vinden voor het kind. 
 
Uit de betekenissen die door de respondenten in dit onderzoek zijn gegeven valt op te maken dat zij ongeacht 
hun rol of positie in de wijk de vrijheid voor jeugd belangrijk vinden. Hierboven is beschreven dat de vrijheid 
waar nodig geaccommodeerd dient te worden waarbij veiligheid, gelijkheid en meedoen door vrijheid naar 
ruimte en toegankelijkheid de voornaamste proposities binnen de organisatiecontext in een wijk zijn. Tot zover 
kunnen veel respondenten het eens zijn met elkaar. Over de praktische invulling bestaan echter uiteenlopende 
opvattingen tussen de verschillende hiërarchische lagen van de organisaties (zie 6.2.2).  
 
Als de proposities vanuit het empirisch onderzoek nogmaals geconfronteerd worden met de uitkomsten van 
het aanvullende literatuuronderzoek kan de matrix van proposities worden aangevuld zoals in Figuur 5.  
 

Theoretisch gereflecteerde proposities van de paradoxale pedagogische waarden in de sportief recreatieve 
buitenruimten 

Vrijheid 
- Vrijheid van risicovol gedrag (Lyng, 1990; 

Buisman, 2004) 
- Leren omgaan met gevaar (Tovey, 2010) 
- Wereldverkenning (Smoyer-Tomic et al., 

2004)  

Veiligheid 
- ‘Adult territorialisation’ (Thomson, 2005) 
- Mijden van organisatierisico’s (Hajer, 

2008) 
- Overlast (Hermanns, 2009) 

Meedoen  
- Sporttechnische en sportieve vaardigheden 

(Vermeulen, 2008; Verweel, 2007; Vermeulen 
& Verweel, 2010) 

- Accomoderen naar leeftijd (Barbour, 1999) 
- Toegankelijkheid(afstand en voorzieningen)  

(Smoyer-Tomic et al., 2004) 
- Participatie (Verweel, 2007; Vermeulen, 2008; 

Vermeulen & Verweel, 2010) 
 

Gelijkheid 
- Toegankelijkheid (sociaal, cultureel en 

gender) (Smoyer-Tomic et al., 2004; 
Verweel, 2007; Vermeulen, 2008) 

- Recht van de sterkste (Verweel, 2007; 
Vermeulen, 2008) 

- Autoritaire en onderhandelings-
opvoedstijl (Eldering, 2006) 

Figuur 5: Proposities pedagogische waarden na theoretische reflectie. 
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Een aantal aspecten dat niet in Figuur 5 is opgenomen zijn algemener dan de proposities. De 
socialisatiewaarden van Nijnatten & Verweel (2004) hebben raakvlakken met meerdere proposities evenals de 
theorie over pro- en antisociaal gedrag van Rutten et al. (2007). De theorie van Hermanns (2009) waar hij stelt 
dat opvoeden iets is van mensen onderling waar professionals slechts ondersteunend zijn, is ook buiten de 
matrix gelaten. Opvoeden wordt als een relatie tussen ouders en kinderen gezien waar professionals hooguit 
een ondersteunende rol kunnen spelen. 
 
6.2.2 Organisatorische betekenissen 
Het tweede beschreven thema in dit onderzoek betreft de organisatorische betekenissen die worden 
toegekend aan de pedagogische invulling van de buitenruimten. Uit de resultaten blijkt dat klassieke theorieën 
(Lammers et al., 2000) van toepassing zijn op het nieuw bestudeerde speelveld, de organisatie op en om de 
sportief recreatieve buitenruimten. Uit dit onderzoek blijkt ten eerste dat er sprake is van een bekend 
dilemma, namelijk dat van de onduidelijke of conflicterende relatie tussen organisatiebelangen en algemene of 
maatschappelijke belangen. In hoofdstuk 5 is dit bestempeld als de samenwerkingsparadox. De inhoudelijke 
invulling van de buitenruimten kan volgens alle respondenten in dit onderzoek het best tot stand worden 
gebracht door wijksamenwerking, waarmee de maatschappelijke belangen het best behartigd kunnen worden. 
Kort samengevat, kan de wijksamenwerking worden vertaald naar: informatie-uitwisseling tussen partijen en 
actoren, acties door verschillende actoren en partijen op basis van de informatie-uitwisseling en coördinatie op 
de acties. Uit de betekenissen van de respondenten blijkt dat de coördinatie van het geheel een complex 
knelpunt is. De wijksamenwerking wordt bijvoorbeeld door een andere manager gecoördineerd dan de 
coördinatie door de lijnmanager binnen de eigen organisatie. Afstemming en communicatie vormen hierdoor 
een complexer obstakel. Volgens de klassieke organisatieliteratuur is de roep om meer coördinatie niet genoeg 
(Pressman & Wildafsky) omdat dat zal leiden tot ‘getting your own way’. 
 
Het tweede thema dat uit de organisatorische betekenissen naar voren komt is de relatie tussen beleid en 
praktijk. Uit de verworven data blijkt dat uitvoerende actoren in de wijk stellen dat zij de informatie 
voorhanden hebben waarmee beleid gevormd of beïnvloed kan worden om het aan te laten sluiten bij de 
wensen en belevingen van bewoners en jeugd in het bijzonder. Uitvoerders stellen echter dat het over het 
algemeen aan de managers en beleidsmedewerkers is om informatie te vergaren in de praktijk. 
Beleidmedewerkers en managers stellen in algemene zin dat het de taak van uitvoerders is om hen te 
informeren over wat er speelt in de wijk zodat beleid en management hierop afgestemd kan worden. De 
uitvoerder dient ook de kwaliteiten te hebben om een analyse te maken van de praktijk waarop beleid 
afgestemd kan worden.  
 
Wanneer bovengeschreven analyse nog eens scherp wordt afgezet tegen de onderzoeksvraag kan 
geconcludeerd worden dat voor de actoren een antwoord gevonden moet worden op de klassieke vragen van 
algemeen belang en eigen belang (Lammers et al., 2000, Mastenbroek, 2005) en het coördineren en informatie 
verwerken tussen beleid en praktijk, ook wel het implementatievraagstuk genoemd. Uit het onderzoek blijkt 
dat alle actoren samenwerking als zeer belangrijk zien. Iedereen hecht bijvoorbeeld aan het verwezenlijken van 
het pedagogisch klimaat. Maar uit de data blijkt ook dat de verschillende belangen en de verschillende 
rationaliteiten, waar alle partijen mee te maken hebben, leiden tot een managementtrechter waarbij 
vooralsnog allerlei vraagstukken zich moeilijk laten oplossen.  
 
Bovenstaande constatering vraagt om een nadere beschouwing van het implementatievraagstuk vanuit het 
perspectief van de relatie tussen de verschillende actoren. Op basis van het empirisch materiaal kan 
geconcludeerd worden dat zowel door uitvoerders als door beleidsmedewerkers wordt gesteld dat de manager 
verantwoordelijk is voor de communicatie tussen beleid en praktijk. De respondenten vertrouwen minder dan 
Hartman & Tops (2007) op uitvoerende/coördinerende functionarissen zoals bijvoorbeeld stadsmariniers. 
Zowel de informatie uit de praktijk naar beleidsmakers toe als de genomen beslissingen door beleid naar 
uitvoerders toe dient door managers gecommuniceerd en aangestuurd te worden. De dialoog ten behoeve van 
de pedagogische opvattingen kan op verschillende wijzen worden aangegaan wanneer de geraadpleegde 
literatuur gebruikt wordt in de praktijk. Lammers et al. (2000) benoemen de soms tegenstrijdige belangen 
waarmee in de praktijk ‘gedeald’ dient te worden door managers. Het coördineren van deze belangen en het 
hierbij implementeren van beleid wordt door Pressman & Wildafsky (1984) met ‘getting your own way’ 
bestempeld. De manager is de verbindende schakel tussen beleid en praktijk. Hier kan de manager de dialoog 
aanzwengelen tussen beleid, met interactieve beleidsvorming (Bovens, 2007) en praktijk, met ‘gangmakers’ en 
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‘afstemmers’ (Hartman & Tops, 2007) met discretionaire ruimte. Dit 
geschetste proces kan, naar analogie van de beleidstrechter van 
Noordergraaf (2004) als de managementtrechter omschreven worden. 
Deze conclusies zijn gevisualiseerd in  Figuur 6 met daarin de hierboven 
beschreven managementtrechter.      
  
Geen enkele respondent in dit onderzoek heeft aangegeven zelf het 
beleid te kunnen maken. Als er echt knopen doorgehakt moeten 
worden dan wordt dit als taak van politiek verantwoordelijken gezien. 
Deze uitkomst zou gezien kunnen worden in het perspectief van 
interactieve beleidsvorming waar Bovens (2007) voor pleit.    
 
De afstemming binnen en tussen organisaties is een breed vraagstuk 
waar een apart onderzoek plaats kan vinden om individuele percepties 
weer te geven en te analyseren. Maar met dit onderzoek kan vanuit de 
betekenissen die respondenten hebben gegeven geconcludeerd 
worden dat de pedagogische invulling van de sportief recreatieve 
buitenruimten en de afstemming tussen beleid, praktijk en 
wijksamenwerking nauw verweven zijn met elkaar. 
 

Figuur 6: Managementtrechter: 
   
6.2.3 De relatie tussen pedagogische en organisatorische betekenissen     
De vraagstelling van dit onderzoek richt zich zowel op de pedagogische als organisatorische betekenissen van 
de actoren. Waar deze aspecten tot nu toe afzonderlijk zijn uitgewerkt is het ook van belang de wederzijdse 
betekenissen van deze aspecten te onderkennen. Hier worden drie aspecten belicht die de 
afhankelijkheidsrelatie tussen de pedagogische en organisatorische betekenissen onderkennen: 
 

1. Het uitbannen van risico’s: een deel van de pedagogische betekenissen en opvattingen van 
organisaties om risico’s uit te bannen kunnen elkaar mogelijk versterken, wat kan betekenen dat het 
belang van de vrijheid van het kind om risico’s te kunnen nemen, wordt belemmerd.  

2. Organisaties dienen mogelijkheden te scheppen om meedoen en gelijkheid niet alleen als 
pedagogische waarden te beschouwen maar juist ook te zien vanuit de praktische 
organisatievoorwaarden in de praktijk van uitvoering.  Mogelijk is het de complexiteit van organiseren 
die de overeenstemming over de pedagogische opvattingen van alle betrokken actoren alsnog tot 
beperkte uitvoering reduceert. 

3. Een dialogisch proces is nodig in zowel het aanscherpen van de pedagogische aanpak volgens de 
uitgewerkte proposities alsook in de beleidsvorming en het management van de uitvoeringspraktijk. 

    
6.3 Reflectie van de onderzoeker 
In deze paragraaf volgt een persoonlijke reflectie op de inhoudelijke materie alsook de opinie op het 
onderzochte gebied.  
 
Het debat over pedagogische betekenissen wordt door onderzoekers vooral gevoerd met algemene 
categorieën als ontwikkeling en zelfvertrouwen.  In hoofdstuk 3.4 zijn studies getoond die specifiek ingaan op 
dergelijke thema’s. Ook de nieuwe literatuur behandelt slechts één thema terwijl de thema’s onderling nauw 
verweven blijken in de praktijk. Voor een adequaat beleid en management van een pedagogisch klimaat is het 
van belang dat die paradoxen goed begrepen en gemanaged worden. Als de nadruk van beleid en management 
teveel op één thema wordt gelegd dreigen de paradoxale relaties tussen de pedagogische waarden uit 
evenwicht te raken. Bijvoorbeeld wanneer de nadruk op veiligheid wordt gelegd kan dit diverse gevolgen 
hebben voor andere pedagogische waarden. Een omgeving kan zo veilig worden ingericht dat het de jeugd niet 
meer uitdaagt om mee te doen. De drang naar veiligheid kan ook resulteren in interventies die worden ingezet 
om de ‘vervelende jeugd’ van een playground te weren, wat tot direct gevolg heeft dat de insluiting van een 
groep en daarmee de waarde gelijkheid in het geding komt. En wanneer vanuit de waarde gelijkheid goed 
bedoelde sociale interventies worden ingezet om de ‘zwakkere’ doelgroepen te betrekken wordt tevens 
inbreuk gedaan op de waarde die voor jeugdigen van belang wordt geacht, namelijk vrijheid. Tot slot kan 
vrijheid niet worden gezien als een anarchistische pedagogische omgeving omdat de jeugd zelf bijvoorbeeld 
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ook behoefte heeft aan veiligheid en een uitdagende omgeving en daardoor zelf onbewust de relatie zal leggen 
met de andere drie waarden. Dit onderzoek naar de betekenisgeving door de betrokken actoren brengt een 
aantal meer expliciete uitgangspunten voor beleid en praktijk naar voren, die moeten leiden tot een 
pedagogisch klimaat in de buitenruimten. 
 
Voor zowel de praktische uitvoering als het beleid is het van belang de paradoxale relaties tussen deze 
pedagogische waarden te onderkennen. In de huidige praktijk worden deze aandachtspunten te vaak los van 
elkaar besproken en van maatregelen voorzien. Met name in de praktijk is het van belang deze paradoxale 
verhoudingen in relatie tot elkaar te managen. Dit vraagt wel om een proces dat is gericht op het onderkennen 
van verschillende rationaliteiten door de betrokken actoren, in een zogenaamd dialogisch perspectief. Voor de 
praktijk betekent dit dat zowel de diverse hiërarchische lagen als de verschillende organisaties in dialoog gaan 
met elkaar. Vanuit een gezamenlijke discussie, waarin alle betrokkenen zijn vertegenwoordigd, kan op basis 
van rationele argumenten en goede redenen gedeeld begrip ontstaan (Siebers et al., 2002: 49).  
 
Van belang daarbij is de noodzaak om de invloed van de managementtrechter te onderkennen en op 
dialogische wijze verder uit te bouwen. Wanneer duidelijk is dat de rol van de manager die van een 
intermediair is tussen het ‘stadhuis’ en de ‘straat’, kan de vertaalslag gemaakt worden van praktijk naar beleid 
en visa versa. Zo wordt het  mogelijk de dialoog aan te gaan binnen de diverse hiërarchische organisatielagen 
over de inhoudelijke pedagogische betekenissen met als doel het implementeren van hieruit volgend 
pedagogisch beleid in de praktijk. 
 
Met het pedagogisch uitgangspunt van dit onderzoek is nog geen maakbare wereld mogelijk. Maar het is 
minimaal een dialogisch concept dat de werking laat zien van om de voorrang strijdende rationaliteiten en 
belangen van actoren binnen de situationele context. Op basis van dit inzicht kan in de praktijk gewerkt worden 
vanuit de verschillende thematische en organisatieaspecten die zijn onderkend in dit onderzoek. De hoop is om 
met dit theoretisch uitgangspunt een inzicht geconstrueerd te hebben dat leidt tot een groter theoretisch en 
praktisch bereik voor het begrijpen van de situationele organisatorische en pedagogische context van sporten 
in de buitenruimten. 
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Samen ontwikkelen 

BIJLAGE I – VRAGENSCHEMA INTERVIEWS 

 
 

1. Korte uitleg over mijn studie en onderzoek. 
Voorstelrondje interview en achtergrond respondenten. 
 

2. Teken jouw ideale playground (methode: draw, write & tell).  
 Hoe zou de playground gebruikt moeten worden? 
 Door wie? 
 Welke activiteiten? 

 
3. Hypothetische vraag over ideale playground (methode: open/semigestructureerd  interview). 

Wat zou jij doen als jij … (inleven in verschillende rollen en niveaus) zou zijn en de ideale playground 
moest maken? 

 En als je kinderen hebt, wat zou u willen dat uw kinderen doen op de  playground?  
 Hoe krijg je dat voor elkaar en wat zijn de obstakels? (implementatie beleid en  
 activiteiten) 
 
 Als bepaalde thema’s nog niet besproken zijn ingaan op: 
 
4. Perspectief jeugd (semigestructureerd interview) 

Waar heeft de jeugd behoefte aan (wat is het beeld van de respondent over van jeugd)? Jeugd mee 
laten denken in het besluitvormingsproces? 

 Voorbeelden van jongeren – recht van de sterkste, weggepest worden. 
 Wat is de wens van kinderen en ouders? Hoe weten jullie dat? 

 Wat zal de playground betekenen? Welke jeugd, leeftijd, gender, etniciteit, etc.?     
 
5. Context. 

 Veiligheid en toegankelijkheid. 
 Tolerantieniveau ten opzichte van jeugd door volwassenen/instanties. 

Opvoeden en opgroeien in verschillende domeinen/contexten met verschillende institutionele 
perspectieven. 

 Beleving versus beleid.  
 
Zijn er zaken die ik vergeten ben te benoemen of vragen? 
Is er nog iemand anders die volgens jou gevraagd moet worden voor een interview over dit onderwerp? 

 


