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Een ‘snapshot’ van een lerende organisatie in beweging met duurzame ontwikkeling als lens. 

 

Voorwoord 

 

Voor u liggen de onderzoeksresultaten van een zoektocht naar de betekenis van duurzame 

ontwikkeling voor de interne, integrale samenwerking van de dienst Stadsontwikkeling 

Gemeente Utrecht. De inbreng van de afdeling Milieu en Duurzaamheid in onderlinge 

samenwerkingsverbanden blijkt bepalend voor het succesvol omgaan met deze diversiteit en 

dus de mate waarop duurzame ontwikkeling ruimte krijgt in stadsontwikkeling. Dit rapport is 

te lezen zoals een reisverslag, het resultaat:  

 

Het onderzoeksproces is een inhoudelijk en persoonlijk leerproces geweest. De inhoud, wordt 

beïnvloed door het werkproces en persoonlijke ervaringen, daarom komen beide aspecten aan 

bod in dit rapport. Ik wil alle medewerkers van afdeling Milieu en Duurzaamheid van de 

Sector Ontwikkeling bedanken voor hun grote bereidheid om mij te woord te staan en 

inhoudelijk te ondersteunen. Mijn begeleiders van de Gemeente Utrecht, Paul Knoppers en 

van de Universiteit Utrecht, Marianne Dortants, wil ik bedanken voor de extra ruimte en tijd 

die ik kreeg en natuurlijk voor de inhoudelijke feedback. Mijn vader wil ik bedanken voor 

zijn motiverende begeleiding. 
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Leeswijzer 

  

Hoofdstuk 1:  De vraagstelling die ik heb onderzocht bij de Gemeente Utrecht is het 

beginpunt van dit onderzoeksrapport. Ik beschrijf mijn keuze voor het 

thema, geef een korte introductie van de casus en zet de vraagstelling 

uiteen. 

 

Hoofdstuk 2:  Dit onderzoek is erg verbonden aan de maatschappelijke ontwikkelingen. 

Daarom zal ik extra aandacht besteden aan het wetenschappelijke 

discours en de maatschappelijke context verbonden aan duurzame 

ontwikkeling. 

 

Hoofdstuk 3 Om dan aan te komen bij mijn methodologische keuzes voor dit 

onderzoek. Ik zal vrij uitgebreid mijn ervaringen en de keuzes die ik 

tijdens het onderzoeksproces heb gemaakt, bespreken. Hoofdstuk drie 

beschrijft het proces van dataverzameling.   

 

Hoofdstuk 4:  In hoofdstuk vier beschrijf ik het onderzoeksproces van de analyse.  

 

Hoofdstuk 5: In dit hoofdstuk beschrijf ik de theoretische achtergrond van de lerende 

organisatie  en benader ik duurzame ontwikkeling als verander- en 

leerproces. 

 

Hoofdstuk 6:   De databeschrijving is een uitgebreid hoofdstuk, waarin ik mijn 

onderzoeksgegevens weergeef.  

 

Hoofdstuk 7:  In dit hoofdstuk analyseer ik de onderzoeksgegevens aan de hand van de 

theorie over de lerende organisatie uit hoofdstuk vijf. 

 

Hoofdstuk 8: De conclusie, geeft antwoord op de vraagstelling die ik heb uiteengezet in 

hoofdstuk één. 

 

De inhoudelijke hoofdstukken zijn hoofdstuk 1 en 5 tot en met 8. De conclusie in hoofdstuk 

acht geeft een korte samenvatting van het onderzoek. Lezers die betrokken zijn geweest bij 

het onderzoek raad ik aan in ieder geval hoofdstuk 6 te lezen. Wanneer u geïnteresseerd bent 

in de onderzoeksmethoden en de kwaliteitsnormen van dit onderzoek kunt u zich verdiepen in 

de hoofdstukken 3 en 4. Om dit onderzoek in de wetenschappelijke en maatschappelijke 

context te plaatsen kunt u zich verdiepen in hoofdstuk 2. 

Ik heb de hoofdstukken zo gesorteerd dat ze goed op elkaar aansluiten, wanneer u de tijd en 

interesse heeft, is het natuurlijk mijn advies om het onderzoek bladzijde na bladzijde te lezen. 

 
Afkortingen: 

 

DPL: Duurzaamheids Profiel op Locatie 

IMA’s: Integrale Milieu Adviseurs 

NMP: Nationaal Milieu Beleidsplan 
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Hoofdstuk 1  De Vraagstelling 

 

Een organisatieonderzoek begint met een opdracht en persoonlijke interesse. Het hoofddoel 

van het onderzoek is natuurlijk het beantwoorden van de vraagstelling. In dit hoofdstuk 

komen de aanleiding, de casus en de vraagstelling aan bod.  

1.1 De Aanleiding  

 

Dit onderzoek is tot stand gekomen in een driehoeksverhouding tussen, persoonlijke 

interesses, studiedoelen en een organisatie vraagstuk.  

 

Mijn interesse voor duurzame ontwikkeling is gegroeid door mijn betrokkenheid bij 

Transition Town Utrecht.1 Dit is een ideologische beweging die zich bezig houdt met het 

opbouwen van een veerkrachtige stad vanuit het idee dat olie eindig is en globalisering onze 

afhankelijkheid vergroot. De beweging heeft dus een specifiek beeld over duurzame 

ontwikkeling en de gewenste uitkomst. Deze organisatie staat in de kinderschoenen. Wat mij 

opviel was hoe gemakkelijk het is om idealen te delen en hoe moeilijk het is om op basis 

daarvan samen te werken. Veel mensen knikken instemmend, zijn het er helemaal mee eens, 

maar hebben daarnaast wel een fulltime baan, hobby’s, vrienden en ga maar door. Het liefst 

moet alles spontaan of vanzelf gebeuren. Idealen zijn één ding, maar zijn ze belangrijk genoeg 

om je leven ervoor aan te passen? Ik ben erg benieuwd hoe werknemers in organisaties 

omgaan met de stap om een ideaal, praktijk te maken. Verder zoek ik naar de positie van de 

ideologie van Transition Town Utrecht binnen het spectrum van duurzame ontwikkeling. Dit 

kan ik samenvatten in de volgende vraag: ‘Hoe verandert duurzame ontwikkeling de ‘waan 

van de dag’, van organisaties die zeggen duurzame ontwikkeling belangrijk te vinden?’ Deze 

persoonlijke interesse vormt het uitgangspunt van mijn onderzoek. Omdat deze vraag veel te 

breed zou zijn, heb ik gezocht naar aspecten op basis waarvan ik een onderzoekskader kon 

bouwen.  

Het onderzoek staat verder in het teken van mijn bachelor scriptie aan de Universiteit Utrecht, 

afdeling Bestuurs- en Organisatiewetenschap richting Nieuwe Uitdagingen aan Culturen van 

Organisaties. Het onderzoek in de vorm van een scriptie is bedoeld om vaardigheden te 

ontwikkelen en te toetsen die horen bij een junior onderzoeker. Het zelfstandig opzetten en 

uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek staat centraal. Daarbij wordt er inhoudelijke 

begeleiding gegeven vanuit de Universiteit in wekelijkse bijeenkomsten. De richting die ik 

gekozen heb binnen de bestuur- en organisatiewetenschap is het culturele, kwalitatief 

onderzoek. Deze richting biedt mij de mogelijkheid om mijn behoefte aan diepgang en 

interesse voor betekenisgeving uit te werken.  

Praktisch betekent dit dat ik een gevalsstudie zou gaan doen en mijn onderzoek (gelukkig!) 

moest beperken tot één organisatie. Met bovenstaande criteria ben ik terecht gekomen bij de 

Gemeente Utrecht, dienst Stadsontwikkeling, sector Ontwikkeling, afdeling Milieu en 

Duurzaamheid.  

De gemeente is als overheidslaag de plaats waar meerduidige beleidsdoelen vertaald móeten 

worden naar concreet beleid. Ruimtelijke plannen zijn gebaseerd op toekomstverwachtingen 

en komen integraal tot stand. Vanuit verschillende invalshoeken wordt een afweging gemaakt 

tussen de soms tegenstrijdige belangen om samen tot een balans te komen. Omdat het concept 

duurzame ontwikkeling een toekomstbeeld bevat bepaalt het ook ons afwegingskader. Het is 

mijn verwachting geweest dat dit de plek zou zijn, waar nationale politieke en 

maatschappelijke doelen met betrekking tot duurzame ontwikkeling voet aan de grond krijgen. 

De afdeling Milieu en Duurzaamheid bleek al snel de geschikte plek. Mijn interesse voor deze 

afdeling is gegroeid uit het feit dat binnen deze sector een volledige afdeling is gewijd aan 

milieu en duurzaamheid dit ondanks dat er een integraal beleid wordt nagestreefd. Hier 

                                                
1
 www.tstu.nl  
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bestaat dus een interessant spanningsveld; organisatiebrede verandering richting een 

duurzame organisatie, die vanuit een afdeling worden ingezet. 

 

1.2 De Casus: Gemeente Utrecht, afdeling milieu en duurzaamheid 

 

De Gemeente Utrecht moet zich in relatie tot haar omgeving ontwikkelen op duurzaamheid, 

dit is een uitdaging die te formuleren is als een organisatievraagstuk. Gemeente Utrecht heeft 

nu bijna 300.000 inwoners en is daarmee de vierde van de grote steden van ons land. Er 

werken ongeveer 4.000 medewerkers. De gemeente bestaat uit vijftien diensten, waaronder 

Stadsontwikkeling. Stadsontwikkeling bestaat uit vier sectoren. Sector Bedrijfsvoering, 

Publieke Diensten, Programma’s en Ontwikkeling. De sector Ontwikkeling bestaat uit zeven 

afdelingen. Het onderzoek heeft zich gericht op de vijf afdelingen die de inhoudelijke input 

geven aan ruimtelijke beleidsontwikkeling. Daarnaast is er de afdeling Strategie die niet in de 

hiërarchische lijn verankerd is, maar als een stafdienst direct onder de directeur van de sector 

is weergegeven2. De ambtenaren brengen een divers kader aan waarden, normen en 

opvattingen mee de organisatie in. Het is een taak van de organisatie om het normatieve kader 

af te stemmen op de eisen uit de omgeving, zoals het politieke kader. Toch is het niet altijd zo 

dat alle eisen uit de omgeving een eenduidige definiëring kennen. ‘Ambiguïteit’ en 

‘discretionaire ruimte’ zijn begrippen die naar dit spanningsveld tussen eisen en oplossing 

verwijzen. De term duurzaamheid wordt pas concreet in deze discretionaire ruimte. Dit 

onderzoek concentreert zich op de sector Ontwikkeling, onderdeel van de dienst 

Stadsontwikkeling. Naast de hiërarchische structuur is er ook sprake van andere 

samenwerkingsverbanden, zoals projecten waar integraal beleid wordt ontwikkeld, zie bijlage 

1. Dit onderzoek is uitgevoerd bij sector Ontwikkeling afdeling Milieu en Duurzaamheid. Een 

van de afdelingstaken is het inbedden van duurzaamheid in stadsontwikkeling. De afdeling 

bleek vooral geïnteresseerd naar de wijze waarop de overige afdelingen duurzaamheid zouden 

definiëren en toepassen. Met de onderzoeksresultaten willen zij kunnen evalueren of 

duurzaamheid voldoende bekend is bij de overige afdelingen en wat het spectrum is van de 

betekenissen van duurzame ontwikkeling. Dit blijkt echter lastig te beantwoorden omdat 

duurzame ontwikkeling zelfs binnen de afdeling geen eenduidige definitie ofwel prioriteit 

kent. Daarom is de onderzoeksvraag gedurende het proces van dataverzameling en analyse 

aangepast aan de data en analyse die gaandeweg heeft plaatsgevonden, zie methodologie. 

Centraal uitgangspunt is voor mij de vraag van de afdeling om het spectrum van visies op en 

ervaringen met duurzame ontwikkeling in kaart te brengen.  

 

Duurzame ontwikkeling vraagt om een verandering in het afwegingskader voor beleid. Er zal 

dus een nieuw normatief kader moeten worden aangeleerd door de verschillende afdelingen. 

Elke afdeling hanteert zijn eigen evaluatiekaders voor het succes van hun afdeling. Hier 

liggen normatieve kaders aan ten grondslag. Succesvolle integratie van duurzame 

ontwikkeling ligt in een aanpassing van deze normatieve kaders. Deze verandering wordt 

nagestreefd door de Afdeling Milieu en Duurzaamheid. Verandering wordt moeilijker 

naarmate de traditionele kaders sterker moeten veranderen. Er wordt dus een verandering in 

de structurele afwegingskaders van de organisatie nagestreefd, met als uiteindelijk doel het 

aanleren van een nieuw denkkader. Dit is een leerproces. Waarbij het niet alleen gaat over 

lerende individuen, maar juist over de lerende organisatie. 

 

                                                
2
 www.utrecht.nl  
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1.3 Het Onderzoeksvraagstuk 

 

De resultaten van dit onderzoek geven inzicht in de betekenis van duurzame ontwikkeling, 

door de visies van de afdelingen van sector Ontwikkeling te beschrijven en is specifiek 

bedoeld voor de Afdeling Milieu en Duurzaamheid. Het onderzoek is erop gericht om de 

ruimte voor duurzame ontwikkeling in kaart te brengen. Hiervoor heb ik de volgende 

hoofdvraag en deelvragen gesteld: 

 

Welke factoren beperken of faciliteren de integratie van duurzame 

ontwikkeling in het afwegingskader van de Sector Ontwikkeling, Gemeente 

Utrecht. 

 

• Hoe beïnvloeden de normatieve frames van de medewerkers de integratie van 

duurzame ontwikkeling in hun afwegingskader? 

 

• Hoe beïnvloeden de organisatiekenmerken de integratie van duurzame 

ontwikkeling in het afwegingskader? 

 

• Hoe probeert afdeling Milieu en Duurzaamheid de integratie van duurzame 

ontwikkeling als afwegingskader te bevorderen? 

 

Nu volgt een toelichting op de aannames die ten grondslag liggen aan deze vraagstelling.  

In dit onderzoek beperk ik mij tot het leerproces van de dienst Stadsontwikkeling Gemeente 

Utrecht. Een organisatie beschouw ik als geïnstitutionaliseerde samenwerkingsverbanden. Het 

is duidelijk dat de samenwerkingsstructuren van de Dienst niet beperkt zijn tot de interne 

organisatie. Het gaat echter te ver om verandering van deze bredere samenwerkingsverbanden 

te onderzoeken.  

In dit onderzoek staat beleidsinnovatie centraal en niet de verandering van gehele beleids-

arrangementen. Beleidsinnovatie ligt binnen het bereik van agents
3 en beleidsarrangementen 

kunnen enkel veranderd worden door de mobilisatie van de verschillende netwerken die 

rondom een beleidsvraagstuk samenwerken. De benadering van beleidsinnovatie ligt in lijn 

met het onderzoeksvraagstuk zoals deze is geformuleerd door de afdeling. Het is interessant 

om de traditionele bureaucratische overheidsorganisatie als uitgangspunt te nemen, omdat 

deze de kaders bepaalt waarbinnen de ambtenaren moeten werken. Daarbij is het wel 

interessant om te reflecteren op de invloed van de eerder genoemde bredere samenwerkings-

verbanden op de bureaucratische organisatie.  

Met bureaucratische organisatie bedoel ik alle organisatiestructuren en medewerkers van de 

Dienst Ontwikkeling die onder de verantwoordelijkheid van een wethouder vallen. 

 

De mogelijkheden van de individuele werknemers van de afdeling Milieu en Duurzaamheid 

om verandering teweeg te brengen worden beperkt of gefaciliteert door de structurele 

kenmerken van de organisatie. Deze zienswijze past in het Agency/structure debat. Dit is een 

discussie tussen wetenschappers met verschillende meta-theoretische overtuigingen over de 

oorsprong van waargenomen sociale verschijnselen in organisaties. Kunnen verschijnselen 

                                                
3
 Agents, deze term verwijst naar de werknemers, in dit geval ambtenaren. De term agents legt echter 

meer nadruk op het vermogen van werknemers om invloed uit te oefenen in en op de 

organisatiestructuur. Wanneer deze invloed bewust wordt uitgeoefend spreekt men over change agents 

Duurzame ontwikkeling volgens afdeling Milieu en Duurzaamheid 

“Leefbaar en Duurzaam gaat over de balans tussen economie, ecologie 

(milieu, natuur en ruimte) en de samenleving…Kenmerken van 

duurzaamheid zijn: de lange termijn, het daar en dan. Het vereist dat de nu 

gemaakte keuzen de leefbaarheid, gezondheid en veiligheid voor de 

toekomstige situaties niet in de weg staan” Gemeente Utrecht, 

milieubeleidsplan 2003-2008.” 
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alleen worden verklaard door handelingen van de onafhankelijke entiteiten in de organisatie 

(agency) of worden deze verschijnselen bepaald door het geheel; de omgeving of sociale 

processen en structuren? Uit mijn vraagstelling blijkt dat ik mij aansluit bij het conflationisme: 

ik ga uit van de dualiteit van structuur en agents. De structuur bestaat uit de situationele 

context die bepaald wordt door de tijd (maatschappelijke context), de ruimte (structurele 

organisatiekenmerken), en collectieve herinneringen (Normatieve frames) waarin bewuste en 

proactieve agents handelen. De ‘structuratie theorie’ van Giddens is representatief voor het 

conflationisme.
4
 Het vermogen van agents om veranderingen teweeg te brengen wordt door 

Giddens als macht gedefinieerd: “The capacity of agents to achieve outcomes in social 

practices”5. Dit onderzoek beschrijft het vermogen van de werknemers van afdeling Milieu en 

Duurzaamheid om verandering teweeg te brengen in de normatieve frames die de organisatie 

domineren en de wijze waarop de structurele organisatiekenmerken hen daarbij faciliteren of 

beperken. 

 

 

 

Afbeelding 2. Igor Kopelnitsky 

 

                                                
4
 Reed in Tsoukas, Knudsen (2003), p. p. 289-309 

5
 Giddens (1984) in Ars, Tatenhove (2005), p. 347 
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“There is a message in the medium, so to speak, and it is the meaningful significance of 

this message that is of concern, not the term itself” Shearman (1990), p. 2 

 

Hoofdstuk 2 Maatschappelijke Context 

  

Om de aannames, die ten grondslag liggen aan dit onderzoek te kunnen plaatsen, volgt nu een 

beknopte omschrijving van de maatschappelijke en wetenschappelijke context. Eerst zal ik 

duurzame ontwikkeling in een breder kader beschrijven. Dit vormt de basis voor mijn stelling 

dat het bij uitstek een nieuwe uitdaging is voor de beleids- en organisatiewetenschap. Maar 

ook dat duurzame ontwikkeling wel een centrale betekenis heeft. Het is echter lastig om er 

eenduidige actie aan te koppelen omdat de centrale betekenis op normatief niveau ligt. 

Vervolgens zal ik duurzaamheid in de praktijk bespreken. Hier komt het Nederlandse 

beleidskader aan bod. De link tussen duurzaamheid en ruimtelijke ontwikkeling staat hierbij 

centraal. 

 

2.1 Duurzame ontwikkeling in theorie 

 

Duurzame ontwikkeling is een begrip dat in de lucht hangt. Het is een antwoord op 

maatschappelijke vraagstukken die voortkomen uit discussies over (economische) 

globalisering, klimaatverandering en de huidige sociale structuren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weinig mensen zijn tegenwoordig nog tegen duurzame ontwikkeling. Duurzame 

ontwikkeling is een onderwerp dat hoog op de politieke agenda staat. De vergelijking met 

waarden als rechtvaardigheid en gelijkheid is snel gemaakt. Dit zijn globaal verbindende maar 

geen praktische termen, iedereen is voor een rechtvaardige, duurzame staat. Toch moet men 

constateren dat deze termen in de praktijk niet zo verbindend zijn. Iedereen heeft toch net een 

ander beeld van wat rechtvaardigheid inhoudt. Als men deze logica ook gebruikt voor 

duurzaamheid, komt men erachter dat duurzame ontwikkeling niet een globale waarde is. 

Zoals shearman (1990) al constateerde heeft duurzaamheid zoals het als adjectief in het 

woordenboek staat, weinig van doen met de betekenis zoals wij het dagelijks gebruiken. Het 

is de boodschap verborgen in de term die het concept zo relevant maakt: 

 

De beknopte definitie van Brundtland (1987) is een goed startpunt voor de zoektocht naar de 

verborgen boodschap, omdat er consequent naar wordt verwezen als definitie van duurzame 

ontwikkeling:  

 

 

 

Duurzame ontwikkeling op de politieke agenda (20-04-2010): 

 

“Concern about sustainability underlies all OECD work.” www.oecd.nl 

 

“Sustainable development is a fundamental objective of the European Union” 

ec.europa.eu/environment/eussd/   

 

“VROM stelt duurzame ontwikkeling centraal in haar beleid.” www.vrom.nl  

 

“Het nieuwe college wil dat Utrecht een duurzame en financieel gezonde stad is” 

www.utrecht.nl  
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“Wanneer sociale, ecologische en institutionele vraagstukken niet worden aangepakt, draagt 

een louter door de markt gestuurde globalisering niet bij aan duurzame ontwikkeling” 

Samenvatting, MnP4, p. 21, 2001 
 

“Sustainable development is development that meets the needs of the present without 

compromising the ability of future development” UN A/42/427 

 

“The satisfaction of human needs and aspirations is the major objective of development” 

UN A/42/427.  

 

 

Maar wat staat hier? Wanneer wij ons zouden ontwikkelen op een wijze zodat wij nu en later 

in  

onze behoeften kunnen voorzien, zijn we immers al een duurzame maatschappij. In dat geval 

zal ontwikkeling toch overbodig zijn? 

 

 

De boodschap is deze; dat de wijze waarop wij ons nu ontwikkelen ons toekomstige 

vermogen op ontwikkeling ondermijnt. Dit besef is sterk gegroeid vanuit de zorg voor onze 

ecologische omgeving als basis van ons bestaan. Klimaatverandering en de achteruitlopende 

biodiversiteit, beperkte beschikbaarheid van olie worden bijvoorbeeld gezien als grenzen aan 

onze ontwikkeling. Het begrip ‘sustainability’ werd geïntroduceerd door drie NGO’s (IUCN, 

UNEP en WWF) in 1980; The World Conservation Strategy. Toen had het vooral betrekking 

op ecologische vraagstukken. In dit stadium werd duurzaamheid uitgesloten van economische 

ontwikkeling. Economische ontwikkeling was slecht voor het milieu en moest door middel 

van beperkende regels aan banden worden gelegd.6 Later in ‘Our common future’ van 

Commissie Brundtland, lag er een grote nadruk op het welzijn van de mens en werd het 

begrip in een bredere politieke en economische context geplaatst. Duurzame ontwikkeling is 

dus breder dan milieubewuste ontwikkeling. Duurzaamheid werd niet meer tegenover 

economische ontwikkeling gezet maar moest hand in hand gaan met economische groei. Zo 

werd het mogelijk om niet alleen in beperkingen te denken maar ook in kansen voor de 

publieke en private sector. 

 

Baume zet het centrale vraagstuk van duurzame ontwikkeling duidelijk neer binnen het 

kosten-baten discours: Wie betaald de kosten van vooruitgang en als er kosten zijn is het wel 

vooruitgang? Baume (1996), p. 755. Onbedoelde sociale en ecologische effecten worden 

binnen het rationele, economische model vaak als neveneffecten (externalities) beschouwd of 

worden omgerekend tot financiële kostenposten. Duurzame ontwikkeling stelt echter 

vooruitgang niet meer vanzelfsprekend gelijk aan economische groei. Men komt tot een beeld 

dat de verschillende domeinen, essentieel voor onze maatschappij, sterk met elkaar verbonden 

zijn in een onderlinge balans: het sociaal domein (people), het ecologisch domein (planet) en 

het economisch domein (profit)
7: De drie p’s. Veranderingen in het ene domein beïnvloeden 

de andere domeinen. Deze balans heeft echter, om het hele concept nog onoverzichtelijker te 

maken, ook andere geografische grenzen en andere tijdskaders. Onze sociale structuren zijn 

door technologische ontwikkelen niet enkel meer bepaald door onze directe omgeving. Onze 

ecologische basis is een globaal systeem en zelfs onze economische welvaart is afhankelijk 

van stabiele globale handel. Door het besef dat onze grondstoffen niet alleen schaars zijn, 

maar ook eindig is ook het tijdsperspectief waarmee we vooruit blikken verruimd. Duurzame 

ontwikkeling vraagt om verandering van denk en afwegingskaders.  

                                                
6
 Cramer, Loeber (2004), p. 3 

7
 De indeling in deze domeinen is dominant binnen de discours rondom duurzame ontwikkeling en komt steevast 

terug. In Shearman(1990) wordt verwezen naar B. Brown e.a. als degene die deze indeling introduceerden. 
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Poging om causaliteit weer te geven en zo de verschillende domeinen te structuren: 
 

“De behoefte aan vooruitgang wordt bepaald door sociaal-economische drijfveren, die leiden tot 

economische activiteit maar ook andere taken die vervolgens zorgen voor druk op het ecologische 

systeem, die leiden tot verandering in onze omgeving en zo ook op onze samenleving en zo weer input 

geven aan nieuwe sociaal economische drijfveren” (van der Sluijs (1997), in Grosskurt (2007), p. 

2007) 

In grote lijnen is het duidelijk naar welke boodschap de term duurzame ontwikkeling verwijst, 

maar hebben we nu ook de bouwstenen om onze maatschappij duurzaam te ontwikkelen? 

Deze contouren bieden weinig handvatten om in de waan van alledag gemakkelijk een 

duurzaam afwegingskader te hanteren. Het laat eerder zien hoe complex ons afwegingskader 

er eigenlijk uit zou moeten zien.  

 

Dat de overgang van inzicht naar praktijk een knelpunt is blijkt ook uit de hoeveelheid aan 

theoretische uitwerkingen en modellen van de term duurzaamheid. Dit is vooral ingegeven 

vanuit institutionele vraagstukken. Persoonlijk hebben mensen weinig behoefte aan 

ingewikkelde theoretische modellen.8 Duurzame ontwikkeling zet vraagtekens bij de 

overtuiging dat vooruitgang en ontwikkeling voldoende wordt gewaarborgd in het rationele, 

economische denkmodel. Deze discussie wordt in de sociale- en beleidswetenschap gehouden 

onder de noemer modernisation, specifiek postmodernity
9
. Critici op het discours van 

duurzame ontwikkeling hebben gelijk, wanneer zij stellen dat het is ingegeven door een 

normatieve kijk op de toekomst, maar vergeten vaak dat het huidige economische model ook 

gebaseerd is op normatieve aannames over onze wereld (ontologie). Duurzame ontwikkeling 

beoogt dus ons handelen aan te passen door een andere kijk op onze maatschappij aan te 

bieden.  

Bestaand onderzoek is grofweg in te delen van breed naar specifiek:  

1. Te beginnen bij de paradigmatische discussie.  

2. Dan van beschrijvend breed; maatschappelijke discoursen,  

3. naar prescriptief breed uitgewerkte, vaak kwantitatieve modellen van duurzame 

ontwikkeling.  

4. Om te eindigen bij concreet en specifiek: de casus.  

Ten eerste vinden er dus theoretische discussies plaats over duurzame ontwikkeling als 

wereldbeeld, vooral binnen de sociologie, zoals ik deze hiervoor kort heb aangestipt. Deze 

zijn zeker de moeite waard, wanneer men een beter inzicht wil krijgen in de centrale 

boodschap van duurzame ontwikkeling. Omdat het er mij niet meer om gaat om vast te stellen 

of duurzame ontwikkeling voldoet aan eisen van wetenschappelijke logica en de 

maatschappelijke relevantie voor zich spreekt, zal ik hier niet verder op ingaan.  

Vervolgens kan men zich verdiepen in empirisch beschrijvend onderzoek naar de 

maatschappelijke waarden met betrekking tot duurzame ontwikkelingen. De maatschappelijke 

discours analyse. Bijvoorbeeld: RIVM (2004) en Budd e.a. (2008). Het geeft een genuanceerd 

beeld over hoe verschillende waarden en wereldbeelden de urgentie van duurzame 

ontwikkeling bepalen en de nadruk op verschillende domeinen van duurzame ontwikkeling 

beïnvloeden. Dergelijk onderzoek is bruikbaar wanneer men de vooruitgang van duurzame 

ontwikkeling in context wil plaatsen of legitimeren. Dit zijn echter erg breed opgezette 

kwantitatieve onderzoeken, waardoor de contextuele verbanden verloren gaan.  

Daarnaast zijn er brede prescriptieve onderzoeken die beogen duurzame ontwikkeling te 

definiëren door de verschillende domeinen uit te werken, zoals Grosskurth (2007) en Telos 

(2009)  

Deze modellen bieden weer impuls aan gevalsstudies waarin de modellen verder toegepast 

worden, zoals in Padt e.a. (2008) Het vinden van dé betekenis van duurzaamheid in de vorm 

                                                
8
 Dit is natuurlijk niet hetzelfde als informatievoorziening of ideologische discussie. 

9
 Beck e.a. (1994), Bromley (2004), Arts, Tatenhove (2005)) 
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van meetbare variabelen is zelfs een lucratieve industrie aan het worden10. Dit is begrijpelijk 

wanneer men bedenkt dat duurzame ontwikkeling een maatschappelijk doel is van publieke 

en commerciële organisaties, die behoefte hebben aan evaluatiecriteria. Deze modellen gaan 

echter weer voorbij aan nuances in de praktijk en scheppen het idee dat er onafhankelijk van 

de context structurele causale verbanden zijn.  

Deze modellen bieden vooral houvast aan beleidsmakers en managers. Maar modellen geven 

weinig inzicht in de wijze waarop duurzame ontwikkeling de dagelijkse gang van zaken in 

organisaties beïnvloedt. Ook geven deze modellen weinig inzicht in de wijze waarop het 

normatieve frame dat ten grondslag ligt aan duurzame ontwikkeling, in de organisatie wordt 

geïntegreerd. Een belangrijke epistemologische consequentie van het idee dat men structuur 

en agents niet kan scheiden en dat zij samenkomen in de sociale praktijk, is dat men 

organisaties niet van buiten kan bestuderen. Er zijn immers geen macro structuren zoals 

modellen impliceren. Structuur is tijd en plaats gebonden. Ook wordt zo de discussie op 

normatief niveau niet betrokken in onderzoek. Nog belangrijker, men verliest vaak uit het oog 

dat theorie, onderzoek en modellen toegepast moeten worden in een complexe context.  

Het interpretatieve onderzoek is minder bekend binnen het onderzoeksveld van duurzame 

ontwikkeling. Binnen deze stroming is er veel ruimte om eigen ervaringen te koppelen aan 

theoretische aspecten. Het onderzoek van Cramer, Loeber (2010) maakte wel gebruik van 

deze benadering. Men onderzoekt dat wat er boven komt drijven, vist dit eruit en koppelt het 

aan theoretische inzichten uit de organisatiewetenschap en koppelt deze vervolgens weer aan 

de praktijk. Om de koppeling te kunnen leggen tussen organisatieverandering op normatief en 

praktisch niveau zal de lerende organisatie het theoretische uitgangspunt zijn. Dit onderzoek 

zal bijdragen om de hierboven benoemde pogingen tot discoursontwikkeling verder te dragen, 

door de invloed van het concept ‘duurzame ontwikkeling’ vanuit de praktijk te onderzoeken.  

 

 

 

Afbeelding 3. Igor Kopelnitsky 

                                                
10

 Vrij vertaald, King e.a. (2000), p. 623 in Budd e.a. (2008), p. 260 
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Lipsky (1980) constateerde al hoe bepalend maatschappelijke normen en waarden zijn voor 

bureaucratische organisaties. “In the purposes, procedures, ceremonies, outlook, and habits of the 

bureaucracy are formalized the traditional cultural values… [of society]…, this observation 

actively translates into reciprocity between the larger society and the structure of the bureaucratic 

organization” (Lipsky, 1980;180). 

“growthmanagement is te beschouwen als een omvattende benadering, waarbij niet alleen 

aandacht is voor economische, maar ook voor sociale cultuurhistorische en milieu-

invloeden” Spit, Zoete (2006), p. 252 

2.2 Duurzame ontwikkeling in Nederland 

 

 

Na de wereldtop in Johannesburg in 2002 heeft Nederland als reactie het actieprogramma 

voor duurzame ontwikkeling ‘Duurzame daadkracht’ uitgebracht.11 In dit actieplan wordt 

duurzaamheid onderverdeeld volgens de drie bekende domeinen; Sociaal-cultureel domein 

(People), ecologisch domein (Planet) en het economisch domein (Profit). Verder wordt er 

onderscheid gemaakt in de tijdsoriëntatie; hier en nu, daar en later en verder gekeken dan de 

eigen grenzen. De uitwerking van het plan moest juist ‘dicht bij de mensen’ plaatsvinden. Dit 

kwam erop neer dat de lagere regionale en lokale overheden verantwoordelijk zouden zijn 

voor de praktische invulling van het beleid. Het Kabinet wilde vooral een ondersteunende rol 

bieden.
12

 Dit wil niet zeggen dat de overheid geen enkele sturing biedt. In de vorm van 

wetgeving en belastingmaatregelen worden er ook vaste regels voor duurzame ontwikkeling 

gesteld en door beleidskaders en subsidies wordt het gestimuleerd.  

 

De wereldwijde opkomst van duurzaamheid (sustainability) als norm, beïnvloedt de keuzes 

van de Gemeente. De keuzevrijheid van de gemeente wordt bepaald door de hogere 

beleidskaders en is groot. Het beleid dat daarnaast van grote invloed is op duurzame 

ontwikkeling in Nederland, is het ruimtelijk beleid. Door de jaren heen is de ruimtelijke 

ontwikkeling sterk veranderd van een thematisch naar een integraal werkproces. Het eerste 

milieubeleidsplan uit 1989 is het startpunt van het Nederlandse integrale ruimtelijke beleid. 

Het integrale beleid was nieuw en beoogde milieubeleid en ruimtelijk beleid te integreren. Het 

besef dat ruimtelijke ontwikkeling een breder afwegingskader nodig heeft om kwaliteit in de 

toekomst te waarborgen is sterk ingegeven door het opkomende discours van duurzame 

ontwikkeling. Van een sterke top-down benadering per sector, zoals verkeer, economie, 

huisvesting etc, is men naar een projectmatige vorm van samenwerking gegaan. Het 

beleidsplan wordt per gebied ontwikkeld en niet meer per beleidssector, uitzonderingen 

daargelaten. Zo worden dus de verschillende beleidsdoelen op elkaar afgesteld, en de 

onderlinge verbanden in kaart gebracht. Voor duurzame ontwikkeling is een dergelijk breed 

afwegingskader kenmerkend en essentieel. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het discours 

van duurzame ontwikkeling opvallende raakvlakken heeft met ontwikkelingen in de 

ruimtelijke planning. Gebruikelijke termen zoals leefkwaliteit en Growthmanagement hebben 

dan ook grote raakvlakken met duurzame ontwikkeling.  

 

Er zijn voldoende redenen om duurzame ontwikkeling te adopteren als strategisch 

uitgangspunt. In de private sector is maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) ‘hot’. 

Volgens Zadek (2001), p. 65-7113 zijn er vier categorieën argumenten voor bedrijven om zich 

op het terrein van duurzame ontwikkeling te bewegen.  

                                                
11

 Padt e.a. (2008), p.28 
12

 VROM, 2003, p.16 
13

 Cramer, Loeber (2004), p. 4 
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1. Als verdediging tegen maatschappelijke aanklachten. Zo heeft de consumentenbond 

al een zwarte lijst van bedrijven die geen informatie verschaffen over hun producten 

met betrekking tot mvo.  

2. Overwegingen vanuit traditionele bedrijfsvoering, bijvoorbeeld energiebesparingen of 

het beschermen van de gezondheid van werknemers.  

3. Strategische overwegingen; op de lange termijn zal men als bedrijf sterker staan 

wanneer men nu al gewend is zo min mogelijk eindige grondstoffen te gebruiken.  

4. En als vierde argument wordt het management van het lerende en innovatieve 

vermogen van de organisatie genoemd.  

Er bestaat een nieuwe kijk op het succes van organisaties. De grote succesvolle organisaties, 

die door een sterke cultuur snel gegroeid zijn gaan nu ten onder. Denk maar aan General 

Motors. Er is een besef ontstaan dat flexibele organisaties gekenmerkt door hun lerende en 

innovatieve vermogen op de lange termijn succesvoller zijn. Duurzame ontwikkeling wordt 

vaak in een adem genoemd met deze kwaliteiten. De private sector wordt zich steeds meer 

bewust van de noodzaak, om voor het eigen succes, de kwaliteit van de maatschappij te 

moeten waarborgen. Dit biedt kansen voor publiek-private samenwerking in een nieuw 

netwerk. 
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Hoofdstuk 3 Methodologie 

 

In het vorige hoofdstuk heb ik mijn voorkeur voor het interpretatief onderzoek in perspectief 

geplaatst. Ik zal nu verder ingaan op de positie van cultureel interpretatief onderzoek binnen 

de wetenschappelijke discoursen. Verder zal ik de onderzoeksmethoden bespreken. Er gaat 

veel aandacht uit naar mijn persoonlijke rol als onderzoeker. Daarom zal het mede een 

beschrijving zijn van mijn ervaringen met deze onderzoeksmethoden. Dit waarborgt de 

transparantie van het onderzoek. 

 

3.1 Bestuurs- en organisatiewetenschappen: verschillende paradigma’s 

 

 

Deze uitspraak geeft goed weer wat het doel is van de organisatiewetenschapper; het vinden 

van die kennis die een functie heeft in de (organisatie) praktijk. De wijze waarop deze kennis 

tot stand komt verschilt echter sterk binnen de discipline. Ik zal gebruik maken van Tsoukas 

en Knudsen (2003), om het paradigma binnen dit onderzoek te duiden.  

 

De verschillende opvattingen over ontologie en epistemologie zijn gesorteerd onder vier 

begrippen; het positivisme, het interpretivisme, de kritische theorie en het postmodernisme. 

Deze zijn weer onder te verdelen in kennistype 1 en kennistype 214. Vanuit kennistype 1 

bestaat de wereld uit afzonderlijke te kennen objecten en zijn deze meetbaar. Waarheid is dan 

uniform en statisch. Men kan de wereld observeren, kwantificeren en systematisch weergeven. 

Dit beeld is verbonden aan het positivisme en binnen de bestuurskunde erg dominant. Het 

geeft namelijk houvast binnen een complexe, veranderende omgeving. Kennistype 2 twee 

schetst een beeld van de wereld en waarheid die continu veranderd en beïnvloed wordt door 

de waarnemer. Het is dan ook moeilijk om een absolute waarheid te leren kennen omdat deze 

verandert in relatie tot de context. Men kan enkel een beeld van interpretaties weergeven.
15

 

Het interpretivisme, de kritische theorie en het postmodernisme zijn in te delen onder 

kennistype 2. Het interpretivisme legt nadruk op betekenissen en ontwikkeld dus kennis, die 

is gebonden aan de (sociale) context. 

 

Mijn voorkeur gaat uit naar de interpretivistische stroming van onderzoek Kennis is 

situationeel en een interpretatie van de werkelijkheid. Deze benadering stelt dat men de 

sociale werkelijkheid niet via natuurwetenschappelijke methodes kan leren kennen, Droysen 

in Tsoukas en Knudsen (2003), p. 66: Natuurwetenschappen hebben als doel om te verklaren, 

de sociale wetenschappen hebben als doel om, door het verkrijgen van inzichten, te begrijpen. 

Zoals ik al benoemd heb, richt interpretatief wetenschap zich op het vormen van betekenis in 

speciale situationele contexten. Dit sluit aan bij het doel van dit onderzoek; het beschrijven 

van een proces van betekenisgeving. Begrijpen veronderstelt een andere benadering dan 

weten. Om te begrijpen gebruikt men altijd a-priori kennis. A-priori kennis bevat alle 

persoonlijke ervaringen en kennisvormen die men verbindt met de situatie. Ook als 

wetenschapper is men dus nooit objectief, omdat men de eigen achtergrond gebruikt om te 

begrijpen. Het is dan belangrijk dat men zich als onderzoeker bekend maakt, zodat het 

onderzoeksproces inzichtelijk blijft16. De onderzoeksmethodes moeten geschikt zijn om 

processen van betekenisgeving weer te geven. Kwantitatieve onderzoeksmethodes zijn dan 

                                                
14

 Willibrord de Graaf 06-02-’09, hoorcollege Universiteit Utrecht 
15

 Chia, in Tsoukas en Knudsen (2003), p.115 
16

 Van Maanen in Tsoukas en Knudsen (2003), p. 77 

“A science aiming at generating knowledge with the explicit aim that it be of direct utility to 

an identifiable body of practitioners” (Tsoukas, Knudsen (2003), p. 2) 
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minder geschikt. Kwalitatieve onderzoeksmethodes, zoals interviews, observaties en de 

documentenanalyse liggen meer voor de hand. Het gebruik van deze onderzoeksmethoden 

komt aan bod in hoofdstuk 4, het onderzoeksproces. 

 

3.2 Culturele analyse 

 

Cultureel onderzoek neemt een belangrijke positie in binnen de interpretivistische stroming. 

Met cultureel onderzoek, wordt niet per definitie onderzoek naar organisatiecultuur bedoeld, 

maar ook verwezen naar de culturele analysemethode. Ik geef eerst de definitie van cultuur 

om vervolgens de consequenties daarvan voor het onderzoeksmodel te bespreken. 

 

Cultuur is niet begrensd door fysieke aspecten, zoals woorden of objecten en daarom moeilijk 

grijpbaar. Men weet wat ermee bedoeld wordt, maar het afgrenzen in een definitie doet al snel 

te kort aan het concept. Om te begrijpen wat cultuur betekent voor dit onderzoek, zal ik 

proberen cultuur binnen dit onderzoekskader te definiëren. Men kan ten eerste cultuur 

opvatten als aspect van of metafoor voor de organisatie
17

. Ten tweede kan men de schaal 

waarop cultuur gedeeld wordt onderscheiden; integratie, differentiatie dan wel fragmentatie18. 

Omdat ik niet geïnteresseerd was in cultuur als aspect van de organisatie en cultuur beschouw 

als structurele gedragspatronen, heb ik cultuur opgevat als doordrongen in de gehele 

organisatie. Cultuur is dan een metafoor voor de organisatie. De functie is dat het structurele 

kenmerken filtert uit de praktijk voor de analyse. De waarde van deze analysemethode is pas 

laat in het proces duidelijk geworden. Een mooie illustratie van de functie van deze culture 

analysemethode is de volgende19:  

 

 

Culturele aspecten zijn de structurele factoren in de organisatie die bepalend zijn voor het 

resultaat maar die iedereen vanzelfsprekend vindt, zoals het gewicht van de hamer. In dit 

onderzoek zocht ik naar het leerproces van de sector Ontwikkeling door specifieke 

opvattingen binnen de verschillende afdelingen te beschrijven en de factoren die het proces 

van betekenisgeving beïnvloeden, te achterhalen. Ik heb vanaf het begin van het 

onderzoeksproces gezocht naar een geschikte definitie van cultuur. Pas nadat de waarde ervan 

voor mijn onderzoek tot mij door is beginnen te dringen, heb ik kunnen nagaan welke 

definitie aansluit bij het doel van mijn onderzoek. Ik ben gestart met de definitie dat cultuur 

hetzelfde is als de gedeelde denkwijzen binnen de organisatie: “Culture as shared cognition” 

Harris, (1979) in Shall, (1983) 20. Dit is begrijpelijk vanuit de gedachte dat ik onderzoek zou 

gaan doen naar de al dan niet gedeelde betekenis van duurzame ontwikkeling. Ik heb hierna 

erg veel problemen gehad om hiermee te werken, dit omdat het de structurele 

organisatiekenmerken zoals organisatiestructuur niet meeneemt. Ik ben verder op zoek gegaan 

naar de manier waarop cultuur pas bij mijn vraagstuk. De definitie van cultuur die beter 

aansluit bij mijn onderzoek moet passen bij het bovenstaand voorbeeld. Cultuur in de vorm 

van onbewuste (organisatie) processen (Jung (1964) en Strauss (1967))21 past beter bij het 

doel van mijn onderzoek. Ik zoek naar de vaak vanzelfsprekende organisatie kenmerken die 

                                                
17

 Smirchich in Driskill en Brenton, (2005), p. 28 
18

 Martin, J (2004) 
19

 Deze illustratie komt oorspronkelijk van Weick, wanneer hij Heideggers opvattingen over de relatie 

van wetenschap en praktijk bespreekt . In deze context heeft hij een andere functie.  
20

 ‘Culture as shared cognition’ Harris, (1979) en Shall, (1983) in Driskill en Brenton, (2005), p. 30 
21

 Jung (1964) en Leiv-Strauss (1967) in Driskill en Brenton, (2005), p. 30 

Als men gaat hameren maar het lukt niet, dan wordt men zich plots bewust van het feit dat 

de hamer te licht is. Eerst was men zich helemaal niet bewust van het gewicht van de hamer. 

Nu weet men nog niet het objectieve gewicht maar wel dat het gewicht in relatie tot de 

praktische handeling te licht is.  
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"Kwalitatief cultureel onderzoek? Je gaat toch niet met zo'n jungle hoedje rondlopen als 

antropoloog?" (voorbereidende gesprekken, gemeente Utrecht) 
 

het gedrag van de werknemers bepalen en de mogelijkheden voor ‘change agents’. Deze 

vanzelfsprekende organisatiekenmerken zijn dus cultuur en beïnvloeden vaak onbewust het 

gedrag en de cognities van de medewerkers. Deze definitie past voor mij ook bij de opvatting 

dat cultuur een metafoor is voor de hele organisatie. In de toelichting op deze definitie wordt 

verklaard dat een onderzoeker zich vanuit deze focus dient te richten op de onderliggende 

archetypes die het leven van de mensen in de organisatie domineren. Nu vind ik archetypes 

een vaag begrip binnen de organisatiewetenschap omdat het eigenlijk verwijst naar 

menselijke ‘typetjes’. Typerende organisatiekenmerken is in deze context iets genuanceerder 

en passender. Zo wordt het nog een keer duidelijk dat het onderzoek zich richt op de 

verhoudingen tussen ‘agency’ en ‘structure’.  

 

De organisatiekenmerken of visies hoeven niet typerend te zijn voor de hele Gemeente om als 

cultuur in aanmerking te komen. Binnen een organisatie kan men verschillende lagen van 

gedeelde cognities en organisatiekenmerken herkennen. J. Martin (2004), licht toe dat 

sommige aspecten van de organisatiecultuur gedeeld kunnen zijn in de hele organisatie 

(integratie), andere aspecten enkel binnen verschillende afdelingen (fragmentatie) en weer 

andere aspecten vind men enkel terug in gefragmenteerde verbanden; rokers, moeders etc. 

(differentiatie). Het kan zo zijn dat bepaalde culturele lagen dominant aanwezig zijn in de 

organisatie of dat men kiest om zich te richten op één perspectief, maar alle niveaus zijn in 

een organisatie terug te vinden. In dit onderzoek heb ik in eerste instantie gezocht naar de 

gedeelde interpretaties van duurzaamheid op het niveau van fragmentatie. Ik ben ervan 

uitgegaan dat het beleidsveld bepalend zou zijn voor de wijze waarop er invulling wordt 

gegeven aan duurzaamheid. Maar het blijkt dat er zelfs per afdeling weinig consensus is over 

de prioriteit van specifieke aspecten van duurzame ontwikkeling. Visies op duurzame 

ontwikkeling blijken niet per definitie te worden bepaald door de eigen afdeling, maar ook 

door persoonlijke en professionele voorkeuren. 
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"The objective of a single case-study, then is the appreciation of contextually specific 

knowledge, rather than an understanding that emerges from the process of abstraction and 

generalization across cases" (J. Martin in Tsoukas, Knudsen p. 403). 

 

3.3 Kwaliteit van onderzoek: Gevalsstudie 

 

De wetenschappelijke normen voor onderzoek die moeten worden gerespecteerd in de 

praktijk zijn: 

• Onderzoek moet systematisch zijn,  

• Onderzoek moet onderbouwd en beargumenteerd zijn 

• Onderzoek moet transparant en herhaalbaar zijn.  

 

In deze paragraaf geef ik aan hoe deze centrale waarden zich verhouden tot de gevalsstudie. 

Een aantal methodologische keuzes die gekoppeld zijn aan het uitvoeren van het 

organisatieonderzoek beïnvloeden de sterke en zwakke punten van dit onderzoek. 

 

Het onderzoek richt zich op een organisatievraagstuk binnen de Gemeente Utrecht. Hiermee 

is het onderzoek afgebakend tot een gevalsstudie ofwel 'case study'. Behalve dat het goed past 

bij de uitgangspunten van het conflationisme, zoals ik eerder toegelicht heb, zijn de sterke en 

zwakke kanten ook afhankelijk van andere methodologische debatten. Men kan het onderzoek 

toesnijden op de specifieke situatie en respondenten in de organisatie door een 

organisatievraagstuk als uitgangspunt te nemen. Het resultaat brengt gedetailleerde kennis 

over een specifiek verschijnsel. Hiermee is automatisch een keuze gemaakt binnen twee 

methodologische debatten; specifiek en dus contextueel onderzoek versus generaliseerbaar 

onderzoek en focus of spreiding van onderzoeksmethoden.22  

 

Het eerste dilemma gaat over objectiviteit versus subjectiviteit. Als ik ervan uitga dat de 

wereld niet objectief te kennen is kan ik moeilijk verdedigen dat ik objectief onderzoek doe. 

Ik ga ervan uit dat ik mijn eigen interpretatie van de waarheid weergeef, en dat dit een 

toegevoegde waarde is voor de lerende organisatie in de vorm van zelfreflectie. Hieruit volgt 

een zwakkere positie ten opzichte van herhaalbaarheid. Niemand kan mijn interpretatie 

herhalen. Ik kan wel, door het analyse proces inzichtelijk te maken, de transparantie van het 

onderzoeksproces bevorderen.  

Ten tweede ben ik geïnteresseerd in gedetailleerde kennis. Door mijzelf onder te dompelen in 

de cultuur van een organisatie, kom ik tot een genuanceerd beeld. Praktische beperkingen 

spelen een belangrijke rol bij de mate waarin ik focus kan aanbrengen binnen één organisatie, 

laat staan meerdere. De focus op één case-study, heeft wederom invloed op de mate waarop 

het onderzoek herhaalbaar is. Omdat ik mij richt op details, die afhankelijk zijn van context, 

tijd en interpretatie, kan men moeilijk hetzelfde onderzoek herhalen. Door het 

onderzoeksproces transparant te houden, kan ik deze ‘tekortkoming’ compenseren. Ten slotte 

heb ik een keuze moeten maken over de relatie die ik als onderzoeker wil hebben tot het 

onderzoeksveld; etic of emic onderzoek. De vraag gaat erover of men deel moet zijn van de 

organisatie om informatie de juiste betekenissen te kunnen geven (emic) of dat men als 

buitenstaander meer kan zien, omdat men zelf geen onderdeel is (etic). Dit is natuurlijk 

afhankelijk van de context van het onderzoek. Als men onderzoek doet binnen een organisatie 

waar men centrale culturele aspecten deelt, zoals bij de gemeente, kan men volstaan met een 

balans tussen etic (buitenstaander) en emic (participant). Ik pas in het profiel van de 

werknemers van de dienst. Hierdoor heb ik zonder moeite het maatschappelijke 

referentiekader kunnen delen. Ik heb in de rol van stagiair een eigen vaste werkplek gehad. 

Dit heeft aan mijn positie als emic onderzoeker bijgedragen, hoewel ik ook een nieuweling 
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binnen de gemeente ben. Ik heb geen reguliere werktaken gehad en ben onbekend met de 

normale gang van zaken. Dit heeft als voordeel dat ik mij in een zekere mate nog verbaast heb 

over de gang van zaken, en zo andere dingen heb gezien dan vaste werknemers. Hoewel deze 

emic positie noodzakelijk was om veel te kunnen observeren en deze observaties in de juiste 

context te plaatsen heeft dit ook een nadeel. De positie is ten koste gegaan van de nodige 

ruimte om mij te kunnen terug trekken en op tijd te kunnen starten met de analyse.  

 

 

 

 

 

Afbeelding 4. Igor Kopelnitsky 
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Hoofdstuk 4 Het Onderzoeksproces. 

 

Het interpretatief onderzoek vraagt veel van de analytische kwaliteit van een onderzoeker. 

Het verzamelen van gegevens wordt afgewisseld met de analyse. 

 

Afbeelding 5. Onderzoeksproces
23

 

 

De consequenties en kracht van cultureel interpretatief onderzoek zijn mij pas langzaam aan 

duidelijk geworden. Dit heeft veel invloed gehad op mijn onderzoeksproces. Het onderzoeks-

proces laat veel ruimte om de relevante categorieën gedurende het proces vast te stellen, ze 

komen bovendrijven. Dit vraagt veel vertrouwen in de eigen onderzoeksvaardigheden omdat 

men als onderzoeker minder structuur heeft om op terug te vallen of zich achter te verschuilen.  

  

4.1 Het Onderzoeksproces: Dataverzameling 

 

Als junior onderzoeker heb ik, door ‘wetenschappelijke’ verantwoording in de vorm van 

theoretische modellen voor het uitvoeren van een beleidsanalyse, naar structuur voor de 

interviews gezocht. Deze modellen bieden vooraf aan het onderzoeksproces bepaalde factoren 

die de resultaten van het beleidsproces kunnen beïnvloeden.  

 

Mijn eerste opzet van de deelvragen en interviewtopics waren gebaseerd op factoren uit de 

netwerkanalyse.
24

 Deze had ik gekozen nadat ik een lange afweging had gemaakt tussen 

verschillende modellen, zoals de complexe benadering van beleidsarrangementen.25 Het 

bouwen van een dergelijk kader wordt ook wel ‘sensitizing concepts’ genoemd26. De 

bedoeling van het sensitizing concepts was, dat het bij zou dragen aan een goede vraagstelling 

en focus aan zou brengen in de dataverzameling. Omdat ik vanuit mijn studie weinig feeling 

had met betekenisgeving ofwel discoursonderzoek, gaf dit enige problemen. Ik had tot nu toe 

mijn interesse tijdens mijn studie gericht op publiek management, dat sterk is gericht op 

beleidsanalyse. Mijn focus was dus erg op analytische modellen komen te liggen, daardoor 

ben ik in verwarring gekomen met de vrijere analysemethodes van cultureel interpretatief 

onderzoek. Daarnaast waren duurzame ontwikkeling of ruimtelijke planning tot dan toe, voor 

mij geen bekende thema’s. Ik heb dit opgelost door mij te verdiepen in de context van 

duurzame ontwikkeling en de onderzoeksvragen af te stemmen op mijn inzichten gedurende 

het onderzoeksproces. De modellen die ik in het begin van het onderzoek geschikt vond, 

hebben mij geholpen een start te durven maken met het onderzoek.  

Ik heb gebruik gemaakt van drie verschillende methoden: interviews, observaties en de 

documentenanalyse. Kwalitatief onderzoek is afhankelijk van een bepaalde mate van 

flexibiliteit en is in die zin ook minder systematisch. Echter, de wijze waarop 
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onderzoeksgegevens worden verzameld is wel systematisch. Om de juistheid van mijn 

analyse te versterken heb ik gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden, dit 

wordt ‘triangulatie’27 genoemd. De mate van samenhang tussen de onderzoeksresultaten, 

heeft als een extra controle op en bevestiging van mijn analyse gefunctioneerd. Omdat ik veel 

nadruk heb gelegd op de interviews en niet alle informatie uit de interviews heb kunnen 

toetsen, is de onderlinge samenhang lastig gebleken. Maar de observaties en 

documentenanalyse hebben wel mijn algemene beeld bevestigd. Daarnaast heeft, het 

bijhouden van een logboek waarin ik mijn tussentijdse analyses genoteerd heb, geholpen bij 

het verwerken van de gegevens en heb ik zo goed kunnen reflecteren op mijn eigen inbreng 

en vooroordelen. 

 

In totaal heb ik 22 interviews afgenomen. 

Ik heb negen voorbereidende open interviews afgenomen op de afdeling milieu en 

duurzaamheid; Het hoofd van de afdeling, vijf integrale milieuadviseurs (ima’s) een 

beleidsmedewerker en twee projectmedewerkers.  

Daarna heb ik negen semi-gestructureerde interviews gehouden met een topiclijst28 verdeeld 

over de teamleiders van afdelingen Wonen, Beleid en Productie, Economische Zaken, 

Verkeer en Vervoer, Grondzaken en Stedenbouw en Monumenten.  

Van de afdeling Wonen en Stedenbouw en Monumenten heb ik nog een extra medewerker 

gesproken. Dit is aangevuld met interviews met een projectleider en een gebiedsmanager.  

Na het afnemen van deze interviews heb ik besloten deze aan te vullen met vier open 

interviews gericht op inhoudelijke thema’s, over het energiebeleid, het communicatiemiddel 

Duurzaamheids Profiel op Locatie (DPL), leiderschap en over strategie.  

Om de validiteit van mijn interviews te versterken heb ik gebruik gemaakt van respondent 

validatie29. Dit komt erop neer dat ik de interviews heb uitgewerkt door ze te transcriberen en 

daarna heb teruggekoppeld naar de respondent voor feedback. Hier heb ik echter nauwelijks 

reacties op gekregen. Men bleek vooral geïnteresseerd naar de wijze waarop de interviews 

verwerkt worden.  

Mijn uitgangspunt voor het interview, was dat relevante informatie wordt gefilterd door de 

samenwerking tussen de onderzoeker en de respondent. Hier tegenover staat de opvatting dat 

informatie onafhankelijk van de relatie tussen interviewer en respondent al klaar ligt en enkel 

naar boven gehaald moet worden door de juiste vragen. Dit contrast is mooi weergegeven in 

de metafoor: de reizende interviewer versus de interviewer als mijnwerker
30

. De 

consequenties van deze verschillende opvattingen kan ik goed illustreren door te bespreken 

hoe beide opvattingen op het onderzoeksproces invloed hebben uitgeoefend. Om een start te 

kunnen maken, ben ik begonnen met open interviews. Ik heb deze ‘voorbereidende 

gesprekken’ genoemd. Deze interviews gaan over de eigen ervaring met duurzame 

ontwikkeling, de persoonlijke achtergrond, het werkverleden en de huidige taken. Ondanks 

dat ik het niet als wetenschappelijk heb ervaren, zijn deze interviews heel erg informatief 

gebleken. Omdat de respondenten van mij als interviewer meer structuur verwachten, de rol 

van de ‘mijnwerker’, hebben zij mij waarschijnlijk als erg onvoorbereid ervaren. Dit heeft 

ingespeeld op mijn onzekerheid als junior onderzoeker, hierdoor heb ik lange tijd de 

voorbereidende gesprekken niet als interview beschouwd. Pas toen ik ze later nog eens heb 

afgeluisterd, heb ik beseft dat ze vol zitten met relevante informatie. Het is mij, na de 

voorbereidende interviews opgevallen, dat zelfs binnen de eigen afdeling men geen gedeelde 

definitie en prioriteiten van duurzame ontwikkeling kent. Hoe kan ik dan verwachten na twee 

interviews op de andere afdelingen al een beeld te hebben van de betekenis van duurzaamheid? 

Deze vraag heeft een tijd gesluimerd, maar ik heb op het moment nog geen alternatieve 

aanpak kunnen bedenken.  
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De ‘officiële’ interviews zijn semi-gestructureerd. Het theoretisch kader voor mijn 

onderzoeksconcept, dat ik vooraf heb geschreven en dat is gericht op het achterhalen van 

processen van betekenisgeving in beleid, heeft mij geholpen onderwerpen voor mijn 

interviews op te stellen. In dit proces is voor mij de wetenschappelijke verantwoording erg 

belangrijk geweest. Ik heb naar topics gezocht die volgens wetenschappelijke bronnen nodig 

zijn, om mijn hoofdvraag te beantwoorden. Ik heb deze topiclijst al snel als rode draad 

losgelaten. De respondenten bleken vaak over de uit de theorie afgeleide thema’s weinig te 

vertellen te hebben en deze thema’s waren voor mij blokkerend om in te gaan op andere 

thema’s.  

De respondenten zijn in samenspraak met mijn begeleiders van de afdeling Milieu en 

Duurzaamheid, geselecteerd; per afdeling een teamleider en een medewerker. Ik heb mij 

aangesloten bij dit voorstel omdat ik weinig inzicht heb in de structuur van de organisatie. De 

selectie van de respondenten is dus gebaseerd op de functie en werkplek. Deze selectie sluit 

aan bij mijn oorspronkelijke idee dat duurzame ontwikkeling per afdeling een gedeelde 

betekenis heeft. Dan is het immers voldoende dat ik minimaal twee mensen van de betrokken 

afdeling spreek; één om de betekenis te achterhalen en de tweede als controle. De selectie van 

respondenten is cruciaal wanneer men bevindingen onderling wil vergelijken. Vanuit het idee 

dat betekenis afhankelijk is van de afdeling en dat ik de respondenten selectie beter over kan 

laten aan mijn begeleiders met een groot netwerk, ben ik hieraan te snel voorbij gegaan. Nu 

besef ik dat betekenissen ook door andere factoren bepaald worden dan enkel de 

taakomschrijving en organisatiestructuur. Ik kan nu stellen dat naarmate cultuur dan wel 

betekenis is gefragmenteerd, ook factoren van buiten de organisatie de betekenisgeving 

beïnvloeden. Leeftijd, opleiding en werkervaring zijn in het geval van duurzame ontwikkeling 

voor de respondent selectie, relevante factoren. Dit is een interessant aanknopingspunt voor 

verder onderzoek. 

 

In mijn rol als stagiair ben ik veel aanwezig geweest op de afdeling Milieu en Duurzaamheid. 

Drie maanden heb ik er minimaal twee dagen in de week gewerkt. Ik ben op de 

Nieuwjaarsborrel geweest, heb twee ‘Smolders’ momenten mogen meemaken (dit zijn korte 

toespraken van het afdelingshoofd met gebak, om een succes te vieren), heb een vergadering 

van een integrale milieuadviseur met een vertegenwoordiger van de woningcorporatie 

bijgewoond en heb bij twee overleggen van verschillende gebiedsteams gezeten. Deze 

observaties vormen een cruciaal onderdeel van cultureel onderzoek. Ergens aanwezig zijn en 

de sfeer proeven als buitenstaander, geeft wanneer men zoekt naar culturele elementen 

waardevolle informatie.  

Het aanwezig zijn op de werkvloer, gaf een idee van de waan van de dag en bood de 

mogelijkheid voor informele gesprekken. De Nieuwjaarsborrel gaf een goed idee van de 

doelstellingen van de afdeling en de relatie tussen het management en de inhoudelijke 

medewerkers. De ‘Smolders’ momenten gaven een mooi beeld van de wijze waarop 

successen worden gedefinieerd, werknemers worden gestimuleerd en van formeel en 

informeel leiderschap. De vergaderingen die ik heb bijgewoond bieden inzicht in de 

communicatiecultuur en de onderlinge samenwerking. 

 

Wat betekent het om observaties te doen? Is het opdoen van ervaring hetzelfde? Mijn 

ervaringen tijdens de observaties heb ik gestructureerd bijgehouden als fieldnotes, waarbij ik 

extra aandacht besteed heb aan het scheiden van feitelijke observaties, eigen vragen en mijn 

analyses.  

In eerste instantie heb ik de observaties gericht op culturele elementen van Driskill, Brenton 

(2005); waarden, symbolische elementen; symbolen, verhalen, taalgebruik, en metaforen, 

rolverdelingen; helden en ‘zwarte schapen’, interactieve elementen; rituelen, informele regels, 

en communicatiestijl en context elementen; geschiedenis en locatie. Dit rijtje bleek bij nadere 

beschouwing te ver weg te staan van mijn onderzoeksvraag en is voor mij bovendien te veel 

gericht op symbolische aspecten van cultuur. Met zo’n lange lijst kon ik mijn gedachten niet 

structureren. Onbewust heb ik mijn observaties gesorteerd binnen de vier frames zoals 

Bolman & Deal (2004) deze hebben geïntroduceerd: Het Structurele frame, political frame, 
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human resource frame en het symbolic frame. Deze vier verschillende frames ofwel brillen 

zijn in mijn ogen allemaal cultuur en vollediger dan de elementen van Brenton en Driskill, die 

meer nadruk leggen op symbolische aspecten. Driskill & Brenton (2005) gaven zelfs aan dat 

wanneer weinig van deze elementen een opvallende rol spelen, de cultuur als zwak kan 

worden getypeerd. Ik vind het vreemd dat ik de gemeentelijke cultuur als zwak zou moeten 

typeren: Hoewel er heel weinig symbolen te vinden zijn, vind ik dat er toch een sterke cultuur 

is. Wanneer een organisatie loopt en iedereen weet wat er van hem verwacht wordt zijn er 

toch zeker aspecten te vinden die dat gedrag sturen. De vier verschillende frames bieden 

hierbij uitkomst. Het biedt mij inzicht in de kenmerken van de gemeentelijke cultuur, die 

bepaald wordt door een sterke human resource benadering en de structuur van de organisatie.  

Het observeren was dus niet enkel het opdoen van ervaring, observeren betekende voor mij 

ook het bewust sorteren van mijn ervaringen in relatie tot mijn onderzoeksvraag. Ik heb 

gezocht naar organisatiekenmerken, als culturele aspecten die de overtuigingen van 

werknemers en hun gedrag bepalen. Omdat ik veel aanwezig geweest ben, heb ik soms moeite 

gehad om gestructureerd, mijn ervaringen bij te houden. Omdat het niet altijd duidelijk is, 

welke ervaringen bepalend zijn voor een nieuw inzicht of idee, is het lastig om inzichten uit 

ervaringen om te zetten in fieldnotes, dit was vaak een onbewust proces. Soms drong de 

relevantie van bepaalde observaties pas tijdens het schrijven van de definitieve analyse tot mij 

door.  

 

Als derde bron, heb ik gebruik gemaakt van verschillende documenten. De 

documentenanalyse gaf problemen omdat het lastig was om een juiste selectie te maken van 

documenten. Documenten, zijn er natuurlijk voldoende in een bureaucratische organisatie. 

Maar wat wilde ik weten en had ik daarvoor documenten nodig? In het begin van het 

onderzoeksproces was ik van plan om duurzame ontwikkeling zoals deze in het stedelijke 

plan van eisen, een ruimtelijk plan waarin doelstellingen op ambitieniveau worden 

gepresenteerd, te onderzoeken. Het lag dan voor de hand dat ik meerdere van deze 

documenten zou analyseren. Gedurende het onderzoek werd mij echter duidelijk dat de 

relevantie van een dergelijk uitgebreide document analyse voor mijn onderzoek klein zou zijn. 

De betekenis van duurzame ontwikkeling voor de sector werd evenmin bepaald door woorden 

in documenten als door de opvatting van één persoon. Bovendien kon ik niet bedenken hoe ik 

kon onderzoeken op welke wijze die woorden tot stand waren gekomen. Ik heb dit idee laten 

varen en de documentanalyse op een andere manier aangepakt. In plaats van vooraf te bepalen 

welke documenten ik moest analyseren, heb ik gedurende het onderzoeksproces verschillende 

documenten verzameld. Tijdens de interviews heb ik veel tips gekregen over relevante 

documenten of werd er vaak naar hetzelfde document verwezen. Deze vond ik dan interessant 

omdat deze documenten blijkbaar belangrijk waren voor de respondenten en hun denkkaders 

en handelen beïnvloedde. Ik heb gebruik gemaakt van onderstaande beleidsdocumenten en 

interne presentaties.  

 

Beleidsdocumenten: Het milieubeleidsplan 2004-2008, de conceptversie 33 van het 

milieubeleidsplan 2009-2014, Utrecht creëert nieuwe Energie, 2008
31

 (UMNE), de Woonvisie 

2009-2019, Bestemming Utrecht, stad van Kennis en Cultuur 2009 en Duurzaam ontwerpen 

Rijnenburg 2009.  

 

Interne Documenten: Bouwstenen Klimaatatelier Rijnenburg, werkdocument September 2009. 

De Presentaties, Geen geld geen Zwitsers; opdrachtgever opdrachtnemer, Historische 

binnenstad verdient A+, RAAM bijeenkomst 21 januari 2010 en Energie en Klimaat, TE 

KOOP 86 jaar deskundigheid in energie-efficiëntie in de regio Utrecht.  

 

                                                
31

 Utrecht creëert nieuwe energie, (2008) is de naam van het beleidsdocument. Maar in de 

wandelgangen wordt dit verkort to UMNE.  



- 24 - 
  

Ten slotte heb ik gebruik gemaakt van een logboek. Dit heb ik vooral gebruikt om mijn 

persoonlijke ontwikkeling weer te geven en de invloed van mijn persoonlijke voorkeuren op 

het onderzoeksproces bij te houden.  

4.2 Onderzoeksproces en analyse 

 

Ik zal nu toelichten welke theorieën ik om mijn waarnemingen te structureren heb toegepast. 

In het onderstaande model staat het kader dat ik voor het structureren van mijn data, uit de 

interviews, observaties en documentenanalyse, heb gebruikt. 
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Model 4-1: Analyse 

 

De veranderende omgeving geeft aanleiding om zich als organisatie aan te passen. Ik vind 

omdat dit gaat over veranderingen in gedrag en denken, de theoretische benadering van de 

lerende organisatie het meest passend. In bovenstaand model laat ik zien dat ik hiermee het 

terrein van het onderzoek afbaken. Duurzame ontwikkeling is de lens en het versterken van de 

lerende organisatie het doel.  

Zoals ik eerder al in de uitwerking van de vraagstelling aangeef, gaat dit onderzoek over het 

snijvlak van organisatie en individu. Hoe bepalen beide elkaar en samen de betekenis van 

duurzaamheid? In het model ziet men dus ook terug dat ik het onderzoeksvraagstuk tussen 

structure en agency heb geplaatst.  

Wat zijn de organisatiekenmerken die bepalen hoe duurzame ontwikkeling in de praktijk 

wordt gebracht en welke opvattingen en handelingen van individuen bepalen hoe duurzame 

ontwikkeling in de praktijk wordt beïnvloedt. De data heb ik geanalyseerd volgens de elf 

analysetopics die in het model zijn opgenomen. Het model impliceert dat ik eerst een 

afbakening heb gemaakt en daarna de analyse topics heb vastgesteld. Dit is echter andersom. 

Door middel van open coderen, axiaal coderen32 en ten slotte selectief coderen, heb ik het 

onderzoek echt afgebakend en de verbinding tussen de topics kunnen maken. 

Na het afnemen van de voorbereidende interviews, zijn topics volgens een open codering tot 

stand gekomen. Ik heb vervolgens te vroeg willen beginnen aan selectief coderen, het indelen 

                                                
32

 Boeije (2006), p. 84-120 
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“The world simply can’t be made sense of, facts can’t be organized, unless you have a 

mental map to begin with. That theory doesn’t have to be the right one, because you can 

alter it along the way as information comes in”  (Goran Carstedt in Hamden-Turner, (1992), 

p. 167 in Bolman, Deal (2003), p. 13) 

in hoofdcategorieën en het verbinden van deze hoofdthema’s. Uit de data had ik dit nog niet 

goed kunnen afleiden. Hierdoor ben ik krampachtig op zoek geweest naar verbindende 

literatuur. In een later stadium, heb ik geconstateerd dat ik, om selectief te kunnen coderen 

onbewust bepaalde theorieën uit de lesstof heb gebruikt. De analyse van de topics is dus 

gedeeltelijk een onbewust proces geweest. Door veel te praten heb ik verbanden kunnen 

leggen, maar waren deze wel ongestructureerd en veel. De betekenis van Duurzame 

ontwikkeling heb ik, door gebruik te maken van het model van Fishbein & Azjen (1985), 

ingedeeld in thema’s en onderling verbonden. Kenmerkende organisatie eigenschappen, die 

mij relevant leken heb ik ingedeeld volgens de frames van Bolman en Deal (2003). Deze heb 

ik vervolgens nog axiaal gecodeerd. Hiermee ben ik tot twaalf topics gekomen en heb ik uit 

deze topics de hoofdthema’s gefilterd. Het opnieuw indelen van de transcripties per thema is 

hiervoor voldoende gebleken.  

Tijdens de analyse, heb ik steeds naar mogelijke verbanden tussen het succes of falen van 

strategieën om duurzame ontwikkelingen na te streven en de bestaande organisatiestructuur 

gezocht. Mijn eerste insteek is ‘macht’ geweest. Bij het duidelijker worden van de context, 

heb ik beter naar aanvullende literatuur kunnen zoeken. Met de juiste zoektermen ben ik bij 

theorieën die de effectiviteit van verschillende strategieën behandelen (Gattiker (2010)), zie 

het theoretisch kader, gekomen. Met deze theorieën heb ik het topic ‘macht’ kunnen 

nuanceren. De theorieën die ik heb opgenomen in het theoretisch kader ondersteunde de 

verbanden die ik zelf tijdens de selectieve codering heb gezien. Uiteindelijk is zo de puzzel in 

elkaar gevallen. 

 

Het model van Fishbein en Azjen is nuttig omdat het uitgaat van informatieverstrekking met 

als doel gedragsverandering. Het nuanceert hoe informatie van bijvoorbeeld de integrale 

milieuadviseurs of algemener ‘change agents’ wordt verwerkt binnen de denkkaders van de 

ontvanger. Het is echter niet de basis voor de uitwerking van mijn theoretisch kader. Dit lijkt 

misschien onlogisch. Doordat ik de juiste theorie pas kon vinden, nadat ik een goed beeld had 

van de relevante thema’s en verbanden is er een verschil tussen het analystische kader en 

theoretische kader.  

 

 

Afbeelding 6. Model persuasieve communicatie
33

  

Hoofdstuk 5 Theorie in de praktijk van organisaties; Organisatiewetenschap 

 

                                                

33
 Fishbein, Azjen (1985) in Stoter (1994), p. 63 

 



- 26 - 
  

“Power is the organisational and discursive capacity of agents (zelf toegevoegd) or agencies, 

either in competition with another or jointly, to achieve outcomes in social practices, a capacity 

which is however co-determined by the structural power of those social institutions in which 

these agents (zelf toegevoegd ) and agencies are embedded” (Ars, Tatenhove (2005), p. 347).  

Het analytisch kader is bedoeld om de diverse ervaringen ofwel data, door een goede 

structurering, te kunnen begrijpen. Het theoretisch kader is bedoeld om inzichten uit de 

organisatiewetenschap in de praktijk te kunnen herkennen. Zo kunnen theoretische inzichten 

handvaten bieden aan mensen in de praktijk.  

 

Nu volgt een toelichting op de theoretische modellen vanuit twee perspectieven; structuur en 

agency. Eerst bespreek ik de mogelijkheden voor individuele actoren om elkaar te 

beïnvloeden (agency) en dan de theoretische achtergrond van de lerende organisatie 

(structuur). 

 

5.1 Change Agents 

In het geval van duurzame ontwikkeling zijn er vaak enkele actoren actief bezig met 

verandering richting duurzame ontwikkeling, ook wel ‘change agents’ genaamd. Verandering 

nastreven is hetzelfde als proberen invloed uit te oefenen. Hiervoor gebruikt men 

verschillende vormen van macht, ofwel strategieën. Agents kunnen vooral relationele invloed 

uitoefenen. Ars en Tatenhove (2005) onderscheiden verschillende soorten macht. Zij maken 

een duidelijk onderscheid tussen verschillende niveaus voor verandering. De indeling in drie 

niveau’s maakt duidelijk welke strategieën wel en niet binnen het bereik van individuele 

agents liggen. En welke andere machtsmiddelen op specifieke organisatieniveaus beschikbaar 

zijn; individueel, beleidsnetwerk of structureel.  

Op individueel niveau spreken Ars en Tatenhove van relationele macht, onderverdeeld in 

transitieve en intransitieve macht. Hiermee bedoelen zij dat veranderingen soms tegen de wil 

van een ander wordt ingezet, intransitief. Er vindt dan een geforceerde verandering plaats met 

een winnaar en een verliezer. Maar beleidsontwikkeling vindt vaak pas plaats wanneer er 

meerdere mensen achter staan. Men spreekt van transitieve macht, wanneer men 

veranderingen nastreeft door samenwerkingsverbanden te zoeken. Men heeft dus geen directe 

tegenstander, maar probeert anderen te mobiliseren.  

Op het tweede niveau spreekt men van dispositionele macht. Actoren hebben een plek in de 

organisatie en zij horen bij een groep. In deze structurele benadering bepalen regels en 

middelen de positie van actoren ten opzichte van elkaar. Deze zijn wel te veranderen door 

actoren maar niet in de dagelijkse gang van zaken en vallen in die zin dus onder de structurele 

kenmerken van de organisatie.  

Het derde machtsniveau is het structurele niveau. Hier bepalen sociale structuren de positie 

van de actoren en afdelingen. Duurzame ontwikkeling is een maatschappelijk vraagstuk en 

wordt zo dus op de agenda gezet. De wijze waarop de bouw en grondmarkt is georganiseerd 

beperkt bijvoorbeeld de mogelijkheden van de afdeling Milieu en Duurzaamheid om de 

voordelen van energiebesparingen te gebruiken als argument voor duurzame ontwikkeling 

door projectontwikkelaars. De mogelijkheden voor machtsuitoefening door de afdeling Milieu 

en Duurzaamheid liggen op het niveau van relationele macht. 

Gattiker en Carter (2010) werken het concept van relationele macht uit. Zij hebben 

onderzocht welke strategieën van individuele actoren; change agents het meest effectief 

blijken om andere werknemers en managers in verschillende lagen van de organisatie en 

verschillende afdelingen te betrekken bij duurzame ontwikkeling; het bereiken van ‘intra-

organizational commitment’. Zij baseren zich op een scala aan onderzoeken, waaruit blijkt dat 

het commitment van managers en werknemers uit verschillende afdelingen en lagen van de 

organisatie cruciaal is voor het succes van ‘environmental projects’. Zij besteden dus 

specifiek aandacht aan strategieën die gericht zijn op het integreren van milieuoverwegingen 

(de planet van de drie p’s van duurzaamheid) in het afwegingskader van andere werknemers 
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Should they present the business case? Use hardball tactics? Or suck-up? Gattiker, Carter 

(2010), p. 79 

en afdelingen. Omdat in dit onderzoek de afdeling Milieu en Duurzaamheid het startpunt is 

waar verandering wordt nagestreefd, beschouw ik de nadruk op het milieuaspect van 

duurzame ontwikkeling verantwoord. Thema’s als energiebesparing en grondstoffengebruik 

staan in het artikel centraal en zijn ook actueel binnen de dienst. Deze thema’s worden in het 

artikel in een adem genoemd met duurzame ontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat de change 

agents zelden beschikken over dispositionele macht. Het zijn vaak specialisten die geen 

hiërarchische macht en of middelen bezitten om anderen te sturen.34 Ook dit is vergelijkbaar 

met de positie van de werknemers van afdeling Milieu en Duurzaamheid. Maar welke 

concrete strategieën zijn dan effectief? Gattiker en Carter hebben drie verschillende 

strategieën op het niveau van relationele macht: 1) ‘harde’ tactieken, 2) rationele overtuiging 

en 3)‘zachte’ tactieken onderzocht. Harde tactieken worden ingezet op basis van autoriteit en 

kunnen zonder expliciete instemming, op basis van assertiviteit, intimidatie en manipulatie, 

worden opgelegd. Coalitievorming wordt het meest gebruikt door hun respondenten. Men 

zoekt steun en medestanders en gebruikt dit vervolgens om druk uit te oefenen op de ander 

om mee te werken. Een andere vorm is het zoeken van legitimatie voor verandering op basis 

van machtsbronnen zoals regelgeving, beleid of positie in of van de organisatie. Omdat zij 

veel werken met beperkende milieuwetgeving, is dit zeker relevant voor de afdeling milieu en 

duurzaamheid. Beide tactieken proberen het belang van verandering af te dwingen en niet te 

integreren en zijn dus intransitief. Rationele overtuiging wordt van de drie verschillende 

tactieken door de respondenten van Gattiker en Carter het meest gebruikt. Rationele 

overtuiging verwijst naar strategieën waarbij men het belang van milieuoverwegingen binnen 

de doelstellingen van de ander plaatst en deze onderbouwt door harde bewijzen. Men plaatst 

het eigen normatieve kader binnen het denkkader van de ander, intransitief. Zachte 

beïnvloedingstactieken zijn gebaseerd op persoonlijke macht en het delen van macht, ook 

intransitief. De onderzochte zachte tactieken zijn; ideologische argumentatie door middel van 

inspireren, consultatie en het gebruiken van persoonlijk charisma. Het inspireren van de ander 

door zijn eigen waarden, doelen en emoties aan te spreken werd vaak vermeden. Consultatie 

wordt juist wel vaak gebruikt net als het inzetten van charisma. De conclusies van Gattiker en 

Carter vind ik verbazend.  

 

De meest invloedrijke tactieken zijn, inspireren, consultatie, rationele overtuiging en het 

inzetten van charisma35 De eerste drie hebben een positief effect op de betrokkenheid van de 

ander en de laatste een negatief. Het gebruik van inspirerende argumentatie werd vaak 

vermeden omdat men bang is voor een stigma. Maar wanneer het wel gebruikt wordt blijkt 

het uiterst effectief. Hoewel niet onderzocht is wat het risico is. Het zou zo kunnen zijn dat 

wanneer het niet positief wordt ontvangen de negatieve gevolgen groot zijn en dat het daarom 

wordt vermeden als middel. Consultatie blijkt ook erg effectief, omdat de ander zich 

betrokken kan voelen bij het project en het resultaat. Integrale beleidsontwikkeling zou dus 

een effectieve vorm kunnen zijn van consultatie. Rationele overtuiging wordt het meest 

gebruikt, hoewel het net zo vaak werd gebruikt in succesvolle als onsuccesvolle pogingen. 

Volgens Gattiker en Carter kan het dus een noodzakelijke methode zijn, maar op zichzelf niet 

voldoende. Legitimatie blijkt geen significant effect te hebben op de betrokkenheid van de 

ander. En wetgeving blijkt zelfs een negatief effect te hebben. 

In de conclusie stellen zij, ondanks dat het niet uit het onderzoek naar voren komt, dat de a-

priori kennis over het thema en de houding tot het thema bepalend kan zijn voor de het succes 

van specifieke tactieken. Met andere woorden dat de normatieve frames van de ander bepalen 

                                                
34

 Drumwright (1994), Carter, Dresner (2001), Carter e.a. (2007) in Gattiker, Carter (2010) 
35

 Het inzetten van charisma is een vertaling van ‘ingratiation’, de vertaling is echter neutraler dan de 

oorspronkelijke betekenis, slijmen of kontenlikkerij is een negatievere vertaling. De betekenis ligt 

ergens daartussenin. 
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welke tactieken succesvol zijn. De uitwerking van Gattiker en Cramer stuurt richting de twee 

niveaus van verandering. Zij concluderen dat projecten succesvol zijn wanneer de 

betrokkenheid is gebaseerd op een integratie van milieuoverwegingen in de normen en 

waarden van de ander, door middel van ideologische overtuiging. Het kan ook succesvol zijn 

wanneer men de milieuoverwegingen kan vertalen naar het denkkader van de ander, maar dit 

blijkt vaak niet voldoende. En het blijkt niet succesvol om het eigen normatieve kader op te 

leggen door dwang. De verschillende leerniveaus worden verder uitgewerkt in de volgende 

paragraaf. 

In de uitwerking van het model van Fishbein en Azjen komen de nuances in de eigen 

overtuiging naar voren. Wat is de houding van de ander ten opzichte van het thema, wat is 

volgens de ander de sociale norm en wat zijn volgens de ander de eigen mogelijkheden om 

mee te werken?  

 

5.2 De lerende organisatie. 

 

Echte commitment voor duurzame ontwikkeling wordt, zoals uit de vorige paragraaf blijkt, 

ontwikkeld door het concept in de normatieve frames van de organisatie te integreren. In de 

vorige paragraaf ligt de nadruk op de mogelijkheden van agents, maar deze worden beperkt 

door structurele organisatiekenmerken. In deze paragraaf zal ik ingaan op het vermogen van 

de lerende organisatie. Waarbij ik de bestaande frames van actoren beschouw als structurele 

aspecten. Hoe kan men dan structurele verandering nastreven? 

  

De theorie over de lerende organisatie begint met het toelichten van het model van Argyris 

(1976) 36 en Argyris en Schön (1996)37. En kan ik specifiek sturen op duurzame ontwikkeling 

door de artikelen van Cramer (2005) en Gabler (2010) te bespreken. Mijn uitgangspunt, zoals 

ik dat in het contextueel kader uiteen heb gezet, is dat duurzame ontwikkeling niet alleen 

vraagt om praktische veranderingen, maar ook om een verandering van het normatieve frame 

dat ten grondslag ligt aan beleidsontwikkeling. De wijze waarop duurzame ontwikkeling in de 

interne organisatie ruimte krijgt, wordt bepaald door processen van leren op individueel en 

structureel niveau.  

Leren in een organisatie gebeurt dus zowel op individueel niveau als collectief, beter gezegd 

door de organisatie zelf. Binnen dit onderzoek kijk ik naar beiden. Duurzame ontwikkeling 

kan door een leerproces in meer of mindere mate ook in de structurele aspecten van de 

organisatie worden ingebed.  

 

De relatie tussen individu en organisatie zoals ik deze benaderd heb, komt terug in de 

positionering van Crossman e.a.: 

Voor individueel tot structureel leren gebruikt men verschillende leerniveaus. Crossman 

structureert het leerproces op individueel, groeps- en organisatieniveau, die dus onderling 

verbonden zijn. Argyris en Schön onderscheidden het single-loop leren en het doudble-loop 

leren, 

respectievelijk het leren op het eerste niveau of het tweede niveau. Op het eerste niveau leert 

men door bijvoorbeeld het integreren van nieuwe regels. Deze vorm van leren is specifiek en 

eenmalig. Op het tweede niveau van leren, is men bezig met zelfreflectie en het aanleren van 

nieuwe vaardigheden die vaker kunnen worden ingezet. Beiden niveaus worden met onderling 

                                                
36

 Stoter (1997), p. 172 
37

 Cramer, J. (2005), p. 3 

“Complex organizations are more than ad hoc communities or collections of individuals. Relationships 

become structured, and some of the results of individual learning or shared understanding developed by 

groups become institutionalized by organizational artefacts” Crossman e.a. (1999)
 
in Camer, J. (2004), 

p. 4: 
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verschillende nuances verklaard en uitgewerkt in theorie. Ik kies ervoor om de uitwerking te 

hanteren die in het kader van duurzame ontwikkeling zijn uitgewerkt door Cramer (2005) en 

Gabler (2010). De lerende organisatie wordt in dit licht door Cramer, Loeber (2004), p. 5 

gedefinieerd als alle vormen van leren waarbij nieuwe informatie in de organisatie wordt 

geassimileerd. Vanuit het oogpunt dat duurzame ontwikkeling vraagt om verandering, dus 

vernieuwing vind ik dit een passende definitie.  

 

Niveau-1 leren wordt volgens Cramer. J. (2005) en Gabler (2010) gekenmerkt door 

incrementiële vooruitgang. Hiermee wordt bedoeld dat een organisatie leert door vallen en 

opstaan. Men introduceert nieuwe technieken, regels of werkwijzen waar men snel feedback 

van verwacht over of deze werken of niet. Zo verandert de organisatie continu door kleine 

aanpassingen en veranderingen. De strategieën voor actie worden telkens aangepast. Dit is 

wat we terugzien in het ruimtelijke beleid; integraal beleid en projectmatig werken zijn 

aangepaste samenwerkingsvormen. De onderliggende waarden om beleid te ontwikkelen 

worden echter niet onder de loep genomen.  

Het leren op het tweede niveau gaat dieper. Kritische reflectie op de onderliggende waarden 

van beleid en werkprocedures kan zorgen voor grote veranderingen in de strategische richting 

van de organisatie. Verandering gaat dan niet incrementieel ofwel geleidelijk door vallen en 

opstaan, maar door normatieve heroverweging en keuzes.  

Dit zijn dus verschillende benaderingen van beleidsontwikkeling, zie ook Bromley (2003). 

Beide auteurs komen tot de conclusie dat leren op het eerste niveau vaker voorkomt in 

organisaties, maar dat voor een succesvolle integratie van duurzame ontwikkeling38 het ook 

cruciaal is om leerprocessen op het tweede niveau te ontwikkelen. Technische doelstellingen 

en procedures blijken, volgens het onderzoek van Cramer (2005), beter te communiceren dan 

normatieve overtuigingen. Hoewel zij van net andere termen uitgaan dan duurzame 

ontwikkeling, ligt het centrale gedachtegoed achter de termen, op een normatief niveau. 

Beiden onderzoeken de voorwaarden om tot dit diepere niveau van leren te komen.  

 

Cramer en Loeber bekijken het leerproces op individueel, groeps- en organisatieniveau. Het 

niveau twee leren (double-loupe) kan pas op groepsniveau en organisatieniveau plaatsvinden. 

Het gaat immers om verandering van de onderliggende normen in de organisatie: de lerende 

organisatie. De artikels van Cramer (2005) en van Cramer, Loeber (2004) gebruiken beiden 

hetzelfde experiment als uitgangspunt: Het NIDO project waar doormiddel van 

groepsdiscussies de ervaringen van professionals uit verschillende sectoren uit het 

bedrijfsleven werden vertaald naar ‘lessons learned’. Deze professionals proberen allemaal 

een vorm van duurzame ontwikkeling in hun organisatie te integreren. Cramer blijft 

beschrijvend en beknopt, maar in het artikel van Cramer en Loeber worden uitgebreide 

prescriptieve aanbevelingen gedaan. 

 

In het Artikel van Cramer (2005) komt zij tot drie centrale voorwaarden voor het leren op 

organisatieniveau. Ten eerste is betrokkenheid van de senior managers op strategisch niveau 

cruciaal. Zodat er op hoger niveau steun is voor duurzame ontwikkeling. En dat dus alle losse 

activiteiten op het gebied van duurzame ontwikkeling uiteindelijk gebundeld worden tot een 

samenhangend geheel. Wanneer deze betrokkenheid afwezig is, voelen de professionals zich 

alleen verantwoordelijk en hebben ze het gevoel telkens tegen de stroom in te moeten vechten. 

Zij zien hun mogelijkheden als erg beperkt. De tweede voorwaarde die wordt genoemd is 

mankracht en geld. Het blijkt vaak cruciaal dat er in de organisatie ruimte wordt gemaakt door 

middel van mankracht en budget, om duurzame ontwikkeling in de organisatie te integreren. 

Zodat niet door de waan van de dag of ingrijpende gebeurtenissen, de prioriteiten van de 

betrokken werknemers moeten worden verlegd. Ten slotte blijkt interne steun een belangrijke 

voorwaarde. De belangrijkste sleutelpersonen in de organisatie moeten betrokken worden bij 

                                                
38

 Cramer (2004) heeft onderzoek gedaan naar Corporate Social Responsibility en Gabler naar    

Environmental Policy Integration, beide termen hebben sterke overlap met duurzame ontwikkeling en 

worden in de tekst afgewisseld met de term ‘sustainability’. 
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het leerproces en erachter staan. Om deze te overtuigen zijn argumenten met betrekking tot 

voordelen in tijd en kosten effectief. Maar daarbij is het risico dat duurzame ontwikkeling 

wordt opgevat als het zoveelste kunstje en de onderliggende normen die de gehele organisatie 

raken worden verwaarloosd. De ervaring is dat zodra er economische spanningen in de 

organisatie zijn de steun en betrokkenheid afneemt. In het Artikel van Cramer en Loeber 

(2004) p. 11-13, worden deze voorwaarden uitgewerkt in de volgende prescriptieve 

conclusies: 

 

 

De tweede uitwerking van de lerende organisatie en duurzame ontwikkeling die aansluit bij 

mijn bevindingen komt van Gabler (2010) en trekt deze praktische bevindingen op een hoger 

theoretisch niveau. Zij nuanceert het idee van “the green wall”, waar Cramer en Loeber naar 

verwijzen wanneer zij het hebben over het botsen van de normatieve frames; duurzame 

ontwikkeling vs rationeel economisch denken, zie ook het contextueel kader. Gabler 

concludeert dat er verschillende niveaus van leren en beleidsintegratie mogelijk zijn 

afhankelijk van: 

1. de verhouding tussen normatieve frames; 

2. organisatiekenmerken; 

3. of het beleid binnen of tussen beleidsnetwerken wordt nagestreefd.
39

, zie ook 

het schema in bijlage 3.  

Gabler onderscheidt het eerste en tweede niveau van leren binnen een beleidsnetwerk en 

tussen beleidsnetwerken en komt zo tot vier niveau’s van leren en van beleidsintegratie.  

                                                
39

 Gabler noemt dit policy communities: “I define a policy community as supranational, state-based and 

non-state actors interested and dealing with policy problems” Gabler(2010), p. 84 

1. Duurzame ontwikkeling moet in de gehele organisatie worden geagendeerd; Het 

verzamelen van informatie uit verschillende afdelingen is een voorbeeld, zo worden 

afdelingen gedwongen om over het thema na te denken. (Ars, Tatenhove: Dispositionele 

macht; buiten bereik agent) 

2. Duurzame ontwikkeling moet worden verankerd in de gehele organisatie; Door 

verschillende afdelingen en persoonlijkheden in een speciaal projectteam te zetten, word 

duurzame ontwikkeling beter ingezet. Ook het structureel verzamelen van informatie in 

een jaarlijks rapport blijkt effectief. (Ars en Tatenhove: Dispositionele macht; buiten 

direct bereik agent) 

3. Verzekeren van betrokkenheid van het management. Dit kan in verschillende stappen: ten 

eerste door persoonlijke betrokkenheid van het management te garanderen, vervolgens 

deze persoonlijke betrokkenheid om te zetten in een schriftelijke verklaring, dan de 

ongeschreven regels en procedures formaliseren en ten slotte duurzame ontwikkeling een 

strategisch uitgangspunt te maken. (Ars, Tatenhove Uitgangspunt relationele macht; 

Gattiker, Carter geven methoden voor commitment) 

4. Het gebruik van praktische informatie voor projecten gericht op het eerste niveau van 

leren, om het leren op het tweede niveau mogelijk te maken. Discussies over 

communicatie strategieën kunnen bijvoorbeeld leiden tot een herziening van de eigen 

positionering ten opzichte van de maatschappelijke context. (Ars, Tatenhove: Relationele 

macht. Gattiker, Carter: rationele overtuiging) 

5. De juiste personen, op de juiste plek en manier aanspreken: een aanpak op maat. Men 

moet letten op de ontvankelijkheid van actoren voor de boodschap. Voor een degelijk 

implementatieplan moet men alle lagen van de organisatie betrekken. (Ars, Tatenhove: 

Relationele macht. Gattiker, Carter: matchen van tactiek) 

6. Het beïnvloeden van contextfactoren: Regelgeving. Kennis en paradigma’s buiten de 

organisatie zullen meegetrokken moeten worden om volledige verandering mogelijk te 

maken. (Ars, Tatenhove: Structurele macht) 

                                    (Cramer, J., Loeber, A. (2004), p. 11-14) 

 



- 31 - 
  

Wanneer men binnen een beleidsnetwerk enkel op het eerste niveau leert (simple learning), 

komt men tot een zwakke beleidsintegratie. Actoren zullen de eigen identiteit en die van de 

ander functioneel beschrijven en de eigen interesses blijven onveranderd.  

Wanneer men verder gaat op het tweede niveau van leren (complex learning) komt men tot 

een matige beleidsintegratie. Actoren zullen de identiteit en interesses van de ander proberen 

te betrekken binnen hun traditionele frame. Van beide partijen zullen de eigen interesses 

veranderen.  

Tussen beleidsnetwerken leert men op het tweede niveau (reciprocal learning) en heeft dit, 

omdat men gedwongen word met de blik van een buitenstaander naar zichzelf te kijken, 

bovendien meer waarde dan het tweede niveau leren binnen een beleidsnetwerk. Nu zullen de 

betrokken actoren de interesses en identiteit van de ander integreren in hun traditionele frame. 

De eigen interesses veranderen.  

Wanneer het echter niet lukt om normen en waarden te integreren zal men juist het verschil 

met de ander gaan benadrukken en enkel op het eerste niveau van leren via bijvoorbeeld 

regelgeving minimale stappen in beleidsontwikkeling bereiken (conflictual learning). Actoren 

zullen de verschillen met de ander benadrukken en vasthouden aan de eigen interesse.  

Omdat ik de verschillende afdelingen binnen de gemeente beschouw als verschillende 

beleidsnetwerken kan ik stellen, dat binnen de Gemeente en zelfs binnen de Dienst Stads-

ontwikkeling, alle niveaus van leren mogelijk zijn. Welk niveau van leren bereikt wordt hangt 

dus af van de mate waarop de normatieve frames van de afdeling met elkaar te verenigen zijn. 

Dit is dan weer afhankelijk van vijf factoren waar men de frames onderling op kan 

vergelijken.  

Ten eerste is het van belang of de basisprincipes van beide frames elkaar wel of niet uitsluiten. 

Het standpunt van iemand die zegt dat wij helemaal geen invloed op onze ecologische 

omgeving kunnen uitoefen is moeilijk te verenigen met het standpunt van een Al Gore.  

Ten tweede is het ook belangrijk of er causale gevolgen zijn tussen de frames. Hebben de 

basisprincipes van een frame negatieve of onzekere gevolgen voor de basisprincipes van de 

ander. Zo kan men denken aan de gevolgen van duurzame ontwikkeling voor het 

economische afwegingskader. Sluit het economische ontwikkeling uit, of is duurzame 

ontwikkeling een voorwaarde voor economische ontwikkeling?  

Als derde kan men een vergelijking maken tussen de verschillende prioriteiten van de te 

vergelijken frames. Duurzame ontwikkeling zet financiële winst niet als hoogste prioriteit, 

maar marginaliseert het ook niet helemaal.  

Het vierde punt vind ik bijzonder relevant binnen de Gemeentelijke context. Als de evaluatie-

kaders van een frame worden uitgesloten of gemarginaliseerd door de ander of juist 

opgenomen in het andere frame, zijn de normatieve frames minder of juist meer, verenigbaar. 

In gemeentelijk beleid spelen kwantitatieve evaluatiekaders een belangrijke rol. Duurzame 

ontwikkeling is duidelijk moeilijker te kwantificeren dan financiële winst.  

Ten slotte, als vijfde punt, nuanceert Gabler de kracht van al dan niet conflicterende 

elementen binnen een frame. Wanneer er juist veel overeenstemming is binnen een frame 

over een specifiek element dat sterker in conflict is met het andere frame, dan zal men de 

frames dus minder snel met elkaar kunnen verenigen. Binnen het frame duurzame 

ontwikkeling is het belang van duurzame energie een krachtig punt. Omdat fossiele 

brandstoffen (om wat voor reden dan ook) steeds duurder worden en levering onzeker, is dit 

punt goed te verenigen met het financiële frame. De uitkomst van deze vergelijking 

beïnvloedt samen met de organisatiekenmerken dus de mate waarop men beleid ontwikkelt, 

ofwel het collectieve leren.  

Omdat in dit onderzoek organisatiekenmerken als culturele artefacten een centrale rol spelen, 

vond ik de koppeling van Gabler tussen normatieve frames, organisatiekenmerken en het 

niveau van leren erg verhelderend. Zij werkt de organisatiekenmerken op een abstracter 

niveau uit dan Cramer en Loeber, maar wel in dezelfde lijn. Gabler stelt dat institutionele 

factoren complexe leerprocessen mogelijk maken, zelf wanneer zij moeilijk verenigbaar 

lijken.  
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Zij noemt vier cruciale kenmerken:  

1. openheid (de flexibiliteit van regels in en grenzen van een beleidsnetwerk); 

2. de verbondenheid van een beleidsnetwerk (de hoeveelheid aan relaties en de 

communicatiestructuur); 

3. formaliteit (de mate waarop de relaties en communicatiestructuren zijn 

geformaliseerd); 

4. gelijkheid (de mate waarop de relaties tussen beleidsnetwerken gelijkwaardig zijn); 

zie bijlage 4.  

Gabler concretiseert haar theorie door de wijze waarop het leerniveau op het individuele 

niveau zichtbaar is te beschrijven. Dit is, omdat de wijze waarop werknemers hun verhouding 

tot andere afdelingen beschrijven zo bruikbare aanwijzingen geeft voor het dominante 

leerniveau, erg nuttig voor dit onderzoek.  

Waar Cramer en Loeber vooral gericht zijn op praktische voorwaarden, richt Gabler zich 

meer op culturele kenmerken van de organisatie. Voor dit onderzoek zijn deze culturele 

aspecten natuurlijk erg interessant, maar staat de praktische waarde voorop. Door de topics uit 

de analyse aan de culturele uitwerking van Gabler te koppelen en aan de concrete 

aanbevelingen van Cramer en Loeber, kan ik de structurele uitwerking van mijn bevindingen 

toetsen en de conclusie opbouwen 

 

 

 

Afbeelding 7. Igor Kopelnitsky 
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“Vraag tien mensen en je krijgt tien definities” (Resp. 5) 

 

 

Hoofdstuk 6 Empirische Data Beschrijving. 

 

In deze analyse komen de thema’s aan bod, die ik uit mijn data heb verzameld. Model 3.1 

geeft een overzicht van deze thema’s. Eerst beschrijf ik de visies op duurzame ontwikkeling, 

vervolgens de organisatiekenmerken die bepalend zijn voor de ruimte die duurzame 

ontwikkeling krijgt en ten slotte de verschillende beïnvloedingsstrategieën. Duurzame 

ontwikkeling staat centraal, maar wordt vanuit verschillende invalshoeken benaderd. Hierdoor 

lijkt het alsof sommige aspecten dubbel worden beschreven. Hoewel er overeenkomsten zijn 

is de insteek anders. De twee eerste delen richten zich op de structurele aspecten die bepalen 

hoe duurzame ontwikkeling ruimte krijgt in de organisatie; de normatieve kaders en de 

organisatiekenmerken. Het tweede deel richt zich op de wijze waarop duurzame ontwikkeling 

bewust wordt nagestreefd. Verwarrend is dat duurzame ontwikkeling zelf niet iets statisch is; 

Een veranderproces wordt niet bepaald door alleen organisatiekenmerken of alleen door 

bewuste handelingen. Structurele kenmerken bepalen de ruimte voor bewuste pogingen tot 

verandering en bewuste pogingen voor verandering bepalen de structuur. 

6.1  Interpretaties van duurzame ontwikkeling 

 

Ik beschrijf op welke wijze de respondenten duurzame ontwikkeling interpreteerden en aan 

welke bronnen zij deze interpretatie koppelden. Eerst beschrijf ik de definities van de 

integrale milieuadviseurs, daarna van de teamleiders van de andere vijf afdelingen betrokken 

bij ruimtelijke ontwikkeling en als laatste die van het management. Ik let op de samenhang 

van de normatieve kaders, dus de kaders van de integrale milieuadviseurs en de traditionele 

kaders van de afdelingen. Ook beschrijf ik de opvattingen over de sociale norm en de eigen 

mogelijkheden om de nieuwe normatieve kaders toe te passen.  

 

6.1.1 De integrale milieuadviseurs spreken vóór duurzame ontwikkeling  

 

Het valt mij op dat de functie van het begrip duurzame ontwikkeling tweezijdig is. Het is een 

apart beleidsthema binnen ruimtelijke planning, zoals het is uitgewerkt in 

gezondheidsfactoren die de leefkwaliteit beïnvloeden; groen, afval, bodem, luchtkwaliteit, 

geluidshinder en externe veiligheid. Deze zijn duidelijk en vastgelegd in economische kaders. 

Daarnaast is het, omdat het noodzakelijk is voor alle (economische) ontwikkelingen in de stad, 

een denkwijze die alle andere beleidsvelden overkoepelt; dit is uitgewerkt in de thema’s 

duurzaam bouwen, energiebeleid en klimaatadaptatie. De scheiding wordt duidelijk gemaakt 

in het nieuwe milieubeleidsplan40. In de huidige situatie brengt deze scheiding soms 

verwarring, Het milieubeleidsplan 2009-2014 is nog niet politiek vastgesteld. Duurzame 

ontwikkeling wordt door de ima’s vooral geassocieerd met deze nieuwe beleidsvelden. 

 

De integrale milieuadviseurs hebben elk een eigen definitie van duurzaamheid.  

 

De houding ten opzichte van duurzame ontwikkeling is wel positief. Hoewel men het gevoel 

heeft dat het ook als containerbegrip gebruikt wordt.  

 

                                                
40

 Ontwerp- Milieubeleidsplan 2009-2014 
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“enerzijds vaag en douwt iedereen erop wat ze kwijt willen”(Resp. 2), “Klimaat maakt het iets 

concreter, want duurzaam is zo een container begrip”(Resp. 1) 

 
 

Dit heeft echter geen betrekking op de eigen opvatting over duurzaamheid en verwijst meer 

naar de wijze waarop het gebruikt wordt. Het beeld bestaat dat de term in de mode is en vaak 

wordt gebruikt als legitimering, ook voor zaken die door de ima’s en andere respondenten niet 

als duurzaam worden ervaren. In eerste instantie wordt duurzame ontwikkeling breed 

geformuleerd. 

Het Brundtland rapport van de VN wordt gezien als bron van het concept duurzame 

ontwikkeling, waar men vooral het tijdskader uit filtert; de gevolgen van ontwikkelingen uit 

het verleden, voor het hier en nu en voor de toekomst. Daarnaast worden het Nationaal Milieu 

Beleidsplan (NMP) en de daaruit voortvloeiende beleidsdocumenten beschouwd als de 

belangrijkste bronnen. De term toekomstwaarde en de structurering in people, planet, profit 

wordt door de ima’s gebruikt als centraal uitgangspunt, het denkkader. Dit kader wordt vooral 

gebruikt voor de communicatie naar anderen om een breder afwegingskader te stimuleren  

 

De eigen professionele achtergrond, vormt de bron vanwaar het concept concreet wordt 

ingevuld. De benadering van duurzame ontwikkeling wordt bepaald door de professionele 

identiteit van de werknemers. De ima’s hebben allemaal exacte studies gevolgd die 

raakvlakken hebben met de milieuthema’s van de afdeling. Uit de observaties blijkt dat 

duurzame ontwikkeling vooral wordt geassocieerd met toekomst en techniek. Zo hangen er 

bijvoorbeeld alleen posters en krantenknipsels over innovatieve projecten in de gang van de 

afdeling. In de informele gesprekken blijkt ook dat toekomst wordt gekoppeld aan technische 

vooruitgang. Mensen bloeien op als ze praten over succesvolle vooruitgang, nieuwe 

technieken en ideeën. Zij willen niet geassocieerd worden met het traditionele beeld van 

milieufanatici. Als er rondleidingen in gebieden van afgeronde projecten worden gegeven aan 

mensen uit Frankrijk of nog verder, Japan, dan is men trots. De nadruk op technische 

oplossingen lijkt sterk verbonden met de eigen professionele achtergrond. 

 

De stap naar concrete projecten wordt bepaald door de eigen (professionele) invulling van 

beleidskaders en het handhaven van wettelijke kaders. Zoals ik al eerder noemde wordt het 

handhaven van wettelijke kaders weinig tot niet geassocieerd met duurzame ontwikkeling. De 

invulling van abstracte beleidskaders wel. De professionals zijn in hun werk of studie in 

aanraking gekomen met hogere beleidskaders en wetenschappelijke inzichten die richting 

concrete thema’s sturen. De NMP’s, het bouwbesluit en nationale energiedoelstellingen zijn 

de hogere beleidskaders die de visie op duurzame ontwikkeling bepalen. De NMP’s geven 

input voor een breder afwegingskader en zijn toekomstgericht. Het bouwbesluit richt zich op 

duurzaam materiaal gebruik, deze is gedeeltelijk vertaald naar wettelijke normen. De 

energiedoelstellingen gericht op 2030, zijn erg beperkt vertaald naar een wettelijk kader; de 

EPC normen. De wettelijke kaders zijn dus niet voldoende om een omslag te maken naar een 

duurzame maatschappij. Het realiseren van de doelstellingen is dus afhankelijk van de 

betekenis en prioriteiten die ima’s geven aan duurzame ontwikkeling. Deze invulling wordt 

grotendeels bepaald door de professionele kennis en vaardigheden van de ima’s, de 

beïnvloedingsstrategieën.  

 

Klimaatadaptatie is een thema dat door de ima’s wordt benoemd als een belangrijk thema 

voor de toekomst van de stad. Het thema klimaatadaptatie is afgeleid uit nieuwe 

wetenschappelijke inzichten en is gericht op nieuwe toekomstbeelden. Stedelijke opwarming 

en extremere weersomstandigheden vragen om maatregelen, waarvan de noodzaak pas in de 

toekomst duidelijk zal worden. In de praktijk gaat het dus uiteindelijk over specifieke thema’s 

die afhankelijk van de context naar voren worden geschoven: 
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“Ik heb gezegd leefbaar en duurzaam gooi die termen maar weg, daar kan ik niet zoveel 

mee. Het is klimaat en energie en milieu en gezondheid, dat is ook leefbaar en duurzaam, 

maar we maken het iets concreter” (Resp. 1) 

“Het gaat over een aantal thema’s; energie, materiaal gebruik, waterbesparing en 

binnenmilieu en dan van milieuplan tot bouwen, beheren en slopen” (Resp. 2) 

 
 

Het valt mij op dat men duurzame ontwikkeling niet direct koppelt aan normatieve 

uitgangspunten, deze worden niet snel ter discussie gesteld. Waarom is duurzame 

ontwikkeling nodig? Men verwijst naar wetenschappelijke bronnen die klimaatverandering 

voorspellen. Ook verwijst men naar huidige maatschappelijke ontwikkelingen die de 

noodzaak van duurzame ontwikkeling benadrukken; Al Gore’s populariteit, de onzekere gas 

levering uit Rusland, geopolitieke spanningen en de klimaattop in Kopenhagen. Deze 

ontwikkelingen verwijzen vooral naar de risico’s van ecologische thema’s voor onze 

economische ontwikkeling en passen daarom binnen het traditionele denkkader van 

milieubescherming. Maar deze benadering leidt af van de persoonlijke of zelfs de 

maatschappelijke overtuiging dat de prioriteit van economische kaders andere sociale 

belangen onderdrukt. 

 

Het nieuwe milieubeleidsplan legt meer nadruk op causaliteit en meetbare, dus waarneembare 

effecten. Het integreren van duurzame ontwikkeling in de gangbare kwantitatieve 

evaluatiekaders, zou de legitimiteit van duurzame ontwikkeling kunnen vergroten bezien 

vanuit het traditionele denkkader. Een gevolg hiervan zou kunnen zijn dat dan vooral de 

meetbare aspecten de betekenis van duurzame ontwikkeling, en de normatieve overtuigingen 

op de achtergrond blijven. Klimaatadaptatie, gericht op de waterhuishouding en de reductie 

van CO2 uitstoot zijn voorbeelden van begrippen die wel indirect verwijzen naar de 

maatschappelijke discussies en als concreter worden ervaren omdat deze zijn meetbaar. Men 

spreekt zelfs liever over deze termen dan over duurzame ontwikkeling. 

 

De ima’s hebben een sterke persoonlijke overtuiging dat de ecologische basis van onze 

maatschappij beschermd moet worden om de kwaliteit van de stad te handhaven, het 

duurzame denkkader. Het wordt echter als lastig ervaren om deze overtuiging boven de 

afdelingsbelangen uit te tillen. 

 

6.1.2 De teamleiders aan het woord 

 
De andere afdelingen die een belangrijke rol hebben in de beleidsontwikkeling zijn 

Stedenbouw en Planologie, Wonen, Verkeer en Vervoer, Economische Zaken (EZ) en 

Grondzaken. Elke afdeling heeft in meer of mindere mate, maar des al niettemin raakvlak met 

een van de andere p’s van duurzame ontwikkeling. De sociaal economische kant van 

ontwikkeling (people) wordt gezien als de verantwoordelijkheid van Stedenbouw, Wonen, en 

Verkeer en Vervoer, de economische kant (profit) is de verantwoordelijkheid van EZ en 

Grondzaken en voor de duidelijkheid, de ecologische kant (planet) wordt gezien als de 

verantwoordelijkheid van de afdeling Milieu en Duurzaamheid.  

 

Stedenbouw heeft oorspronkelijk al een brede kijk op stadsontwikkeling en is gewend aan 

interne tegenstrijdigheden, en heeft zo dus veel raakvlak met het brede afwegingskader van 

duurzame ontwikkeling. De teamleider van Stedenbouw en Planologie vergelijkt duurzame 

ontwikkeling met ruimtelijke kwaliteit; context gebonden, tegenstrijdig en meerdere 

schaalniveaus. Het is duidelijk voor haar dat duurzaamheid prioriteit legt bij de aspecten 

materiaalgebruik en energie, dit zou betekenen dat zij het ook vanuit de klimaatproblematiek 
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“Op het werk heb je het meer over termen van inrichting, hoe kan ik een straat zodanig 

inrichten dat die uitstraalt wat je graag zou willen. Een duurzame invulling van een 

woonstraat zou zodanig moeten zijn dat mensen vanzelfsprekend langzamer gaan rijden of 

helemaal zonder auto komen” (Resp. 9) 

“Omdat er vraag naar een visie is, uit de markt en de politiek, wat ik al zeg, mensen willen 

een cluster duurzaamheid”(Resp. 7)  

 

“Ik denk dan aan de EPC norm, die is nou net weer verhoogd, dus een ontwikkelaar moet 

meer maatregelen toepassen en dat verhoogd de kosten voor de grondexploitatie” (resp. 6) 

 

bekijkt. Vervolgens beschrijft zij duurzame ontwikkeling wel breed vanuit haar eigen 

vakgebied, ineffectief grondgebruik, zoals loze bedrijventerreinen zouden niet duurzaam zijn.  

 

De afdeling wonen is door de koppeling van het project Utrecht Maakt Nieuwe Energie aan 

de Woonvisie betrokken bij de doelstellingen van CO2 reductie. Zij hebben zo een 

gezamenlijk doel met de afdeling Milieu en Duurzaamheid. Duurzaamheid wordt door de 

teamleider gedefinieerd als duurzaam materiaal gebruik en energie en gekoppeld aan de eigen 

doelstellingen. Haar prioriteit ligt echter bij het realiseren van voldoende, betaalbare 

woningen. 

 

De teamleider van afdeling Verkeer en Vervoer benoemt duurzame ontwikkeling in de 

persoonlijke levenssfeer als het duurzaam omgaan met materialen en energie. Hij vertaalt dit 

binnen zijn werk anders: 

 

 

De teamleider van de afdeling economische zaken benadrukt dat duurzame ontwikkeling 

belangrijk is in haar persoonlijke leven. Daarbij staat toekomstbestendigheid centraal. In het 

werk  

ziet zij op dit moment nog weinig mogelijkheden voor duurzame ontwikkeling en formuleert 

het liever in het kader van duurzame relaties en de levensduur van bedrijven. Duurzame 

ontwikkeling moet niet als een beperking werken door bijvoorbeeld te veel regelgeving. 

Doordat het echter een politiek en maatschappelijk onderwerp blijkt, dus een sociale norm, 

zal de afdeling er wel een visie op ontwikkelen. 

 

 

De teamleider van de afdeling Grondzaken vindt, wanneer er geen financiële middelen 

beschikbaar voor worden gemaakt door de politiek of externen, duurzame ontwikkeling 

tegenstrijdig met de doelstellingen van de afdelingen. Zij vindt het ook belangrijk om het 

verschil te benadrukken tussen haar inzet voor duurzame ontwikkeling in de persoonlijke 

levenssfeer en op de werkvloer. De teamleider ziet de rol van de afdeling als het financiële 

geweten van gebiedsontwikkeling. Duurzame ontwikkeling blijkt zelfs na eigen onderzoek 

nog niet rendabel.  

 

6.1.3 Het management als ondersteuning 

 
Opvallend is dat het management van afdeling milieu en duurzaamheid ook niet kan aangeven 

wat de gedeelde definitie van duurzame ontwikkeling moet zijn. Er is geen nota duurzame 

ontwikkeling, waarin dit is vastgelegd. Wel heeft het management een eigen opvatting over 

duurzame ontwikkeling, maar die is niet bepalend voor het werk van de ima’s; zij zijn de 

professionals en geven zelf de inhoudelijke kaders aan. Het management is de schakel tussen 
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“Eigenlijk zouden wij een soort van open source benadering, zoals Linux, moeten hebben 

voor ons milieubeleidsplan, er leven zoveel duurzame ideeën in de stad. Maar dat is 

natuurlijk wel heel vernieuwend” Resp. 2 

 

het bestuur en de werkvloer en communiceert dus de voorkeur van het bestuur naar de ima’s 

en andersom. Ook communiceren zij naar het bestuur waar de knelpunten zitten die de 

realisatie van beleidskaders remmen. Het milieubeleidsplan is het belangrijkste 

communicatiemiddel tussen deze lagen in de organisatie. Het nieuwe ontwerp geeft heel 

duidelijk de huidige activiteiten van de afdeling weer en moet zo de praktijk van politieke 

legitimatie voorzien. Het nieuwe milieubeleidsplan geeft aan welke thema’s belangrijk zijn en 

de thema’s die daarin aan bod komen geven aan wat de prioriteiten zijn met betrekking tot 

duurzame ontwikkeling. Het plan deelt de traditionele wettelijke taken van de afdeling in 

onder gezondheid; bodem, lucht, geluid en veiligheid en de nieuwe toekomstgerichte taken 

onder energie en klimaat.  

 

6.1.4 Duurzame ontwikkeling als norm; Het moet als het kan. 

 
De mogelijkheden voor duurzame ontwikkeling worden volgens de teamleiders, de 

projectmanager, de gebiedsmanager en de ima’s sterk bepaald door een aantal factoren: 

1. de politiek moet er expliciet opdracht voor geven; 

2. er moet geld zijn; 

3. en als dat geregeld is moeten de private partners bereid zijn om mee te werken of 

moeten er wettelijke kaders zijn.  

De eigen effectiviteit wordt dus beperkt door een grote afhankelijkheid van de 

organisatiecontext. Dit wordt als een kenmerk beschouwd van het werken als ambtenaar, en 

daarom beschouwd als een relatief vast gegeven. Het financieel kader wordt als een strak 

kader gezien, die duurzame ontwikkeling vaak uitsluit. Dit toont aan dat het financiële 

afwegingskader dominant is. De afdelingen zien duurzame ontwikkeling zoals de ima’s het 

invullen, niet als hun taak. Bescherming van gezondheidsfactoren en leefkwaliteit, geregeld in 

voornamelijk wettelijke kaders is duurzame ontwikkeling en de voornaamste taak van de 

afdeling Milieu en Duurzaamheid.  

 

 

Afbeelding 8. Igor Koplenitsky 

 
De thema’s die zich uitkristalliseren, blijven de verantwoordelijkheid van de afdeling Milieu 

en Duurzaamheid. Het vermogen van de ima’s om hun opvatting om duurzame ontwikkeling 

op inhoudelijk en procesmatig niveau in de praktijk te brengen wordt sterk bepaald door de 

strategieën en de kwaliteiten van de ima’s, maar ook door de kenmerken van de 

organisatiecontext.  

 

 

Duurzame ontwikkeling wordt wel als een sociale norm gezien. Materiaalgebruik en 

energiebesparing worden gezien als de hoofdthema’s in de persoonlijke visie op duurzame 

ontwikkeling, maar de thema’s zijn niet bepalend voor de wijze waarop duurzame 
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“Ja, vanuit milieu en duurzaamheid is dat heel lastig. De afgelopen tien jaar is het beeld 

ontstaan dat ongeveer alles wat milieu aangaat een belemmering is om stadsontwikkeling 

te plegen” (Resp. 15) 

 

ontwikkeling wordt geïntegreerd in het afwegingskader op het werk. Hoe verder de 

persoonlijke visie op duurzame ontwikkeling wordt uitgesloten door de afdelingsbelangen, 

hoe belangrijker men het vindt om de persoonlijke invulling te benadrukken. Het belang van 

duurzame ontwikkeling wordt erkend door de respondenten, maar de integratie wordt bepaald 

door de mogelijkheden om duurzame ontwikkeling binnen de verantwoordelijkheden en 

doelstellingen van de afdeling te formuleren.  

6.1.5  Samenvattend; doe maar duurzaam, maar niet gek. 

 
Met de bovenstaande beschrijving kan ik nu de normatieve kaders vergelijken en koppelen 

aan de opvatting over eigen effectiviteit en de sociale norm.  

Duurzame ontwikkeling wordt door de afdelingen aan verschillende dimensies en thema’s 

gekoppeld. De ima’s benaderen duurzame ontwikkeling als een nieuw beleidsthema, naast de 

bescherming van de gezondheidsfactoren voor leefkwaliteit. Energiebesparing, duurzaam 

bouwen en klimaatadaptatie zijn de nieuwe beleidsvelden die vragen om een nieuw normatief 

denk en afwegingskader, die de afdelingsbelangen overkoepelt.  

De kwaliteit van sociaal economische ontwikkelingen vallen onder de noemer ruimtelijke- en 

leefkwaliteit. De verantwoordelijkheid voor ruimtelijke en leefkwaliteit ligt bij Afdeling 

Stedenbouw, Verkeer en Vervoer en Wonen. De kwaliteit van economische ontwikkelingen 

wordt geassocieerd met de levensverwachting van bedrijven en de kosten of opbrengsten van 

ruimtelijke plannen. De verantwoordelijkheid voor de economische dimensie wordt 

ondergebracht bij Afdeling Economische Zaken en Grondzaken. Deze indeling gaat niet 

zozeer over de betrokkenheid van de afdelingen bij duurzame ontwikkeling. De afdelingen 

werken immers integraal aan gebiedsontwikkeling en moeten een bepaald inlevingsvermogen 

hebben in de doelen van de ander. De scheiding tussen de dimensies van duurzame 

ontwikkeling en de afdelingen is vooral sterk wanneer men kijkt naar de opvattingen over de 

eigen verantwoordelijkheden en belangen met betrekking tot duurzame ontwikkeling. De 

teamleiders proberen uiteindelijk duurzame ontwikkeling te vertalen naar hun eigen 

beleidskader en verantwoordelijkheden. Het valt op dat naarmate men duurzame ontwikkeling 

slechter kan integreren in de doelstellingen van de afdeling of de eigen functie, men de rol 

van duurzame ontwikkeling in de persoonlijke levenssfeer benadrukt. Duurzame ontwikkeling 

wordt dus ervaren als een sociale norm. Toch ziet men beperkt ruimte om duurzame 

ontwikkeling te integreren in ruimtelijke plannen. De mogelijkheden voor het inbrengen van 

duurzame ontwikkeling wordt bepaald door factoren uit de organisatiestructuur; politieke 

legitimatie, financiële middelen en private partijen die mee willen werken. Ook de ima’s zien 

dat het een sociale norm is, toch wordt de discussie op normatief niveau niet snel aangegaan, 

het blijft voornamelijk een afdelingsbelang. 

De afweging tussen de verschillende belangen is niet de verantwoordelijkheid van de afdeling 

maar van de projectleider of de gebiedsmanager. De projectleider en gebiedsmanager bepalen 

niet de invulling van duurzame ontwikkeling, maar kunnen er wel prioriteit aan geven.  

De projectmanager en de gebiedsmanager voelen in de dagelijkse gang van zaken geen 

noodzaak om duurzame ontwikkeling prioriteit te geven. Andere belangen zijn net zo 

belangrijk.  

 

Zo blijft duurzame ontwikkeling vooral een afdelingstaak en blijven de procesmatige 

gevolgen voor de organisatie onderbelicht.  
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6.2 Organisatiekenmerken als kader voor duurzame ontwikkeling 

 

Ik heb de analyse van de organisatiekenmerken gestructureerd volgens de vier frames, die ik 

heb beschreven in de methodologische verantwoording. Eerst beschrijf ik de belangrijkste 

factoren met betrekking tot duurzame ontwikkeling vanuit het structurele frame, vervolgens 

vanuit het human resource frame. Daarna komen het politieke frame en het symbolische 

frame aan bod, die verborgen liggen onder de twee dominerende frames. In het structurele 

frame komen de verschillende samenwerkingsverbanden en communicatiestructuren aan bod. 

Vanuit het human resource frame bekeken, staan samenwerking, werkmotivatie en 

communicatie centraal.  

Het politieke frame bracht mij bij een beschrijving van de invloed van macht als 

dwangmiddel en leiderschap. In het symbolische frame heb ik identiteit centraal gesteld. 

 

6.2.1  Het structurele frame; wie, wat, waar? 

 

In het structurele frame beschrijf ik de dynamiek tussen de verschillende organisatiestructuren. 

Ik maak onderscheidt tussen vier structuren. 

1. De hiërarchische structuur, traditioneel voor de overheidsbureaucratie, waar de 

scheiding is gebaseerd op thematische afdelingen.  

2. De gebiedsgerichte structuur. Waar de samenwerkingsverbanden niet worden 

afgebakend door de thematische afdelingen, maar door een indeling in wijken. 

3. De projectmatige structuur, waar de samenwerkingsverbanden worden afgebakend 

door projecten.  

4. En ten slotte de informele netwerkstructuur, waar kennisuitwisseling in een netwerk 

centraal staat.  

Ik geef een korte beschrijving van de structuren om daarna uit te kunnen leggen hoe de 

verschillende structuren, de kaders bepalen waarbinnen duurzame stadsontwikkeling zich kan 

ontplooien.  

 

De hiërarchische structuur, waar verantwoordelijkheden zijn vastgelegd, is uitgebreid en 

complex. Maar is bepalend voor de ruimte die duurzame ontwikkeling krijgt binnen de 

gemeente; door de  politieke legitimatie en daaraan gekoppelde financiële ondersteuning. Dit 

is een logisch gevolg van het werken binnen een overheidsorganisatie, waarin de 

handelingsbevoegdheid van de ambtenaren is gekoppeld aan politieke legitimatie. De 

afdelingen beschikken over een groot aantal werknemers, met grotendeels een professionele 

achtergrond. Om een idee te geven van de omvang: Afdeling Milieu en Duurzaamheid werkt 

met ongeveer tachtig werknemers. De Afdeling Strategie is echter bezet met maar zes 

ambtenaren. De prioriteiten worden in grote lijnen uitgezet door de afdeling strategie. 

 

Naast de thematische structuur kent de sector ook een indeling naar gebied en product. 

Ruimtelijke ontwikkeling komt tot stand door de samenwerking tussen de verschillende 

thematische afdelingen en doorkruist dus de hiërarchische structuur. Deze structuren vormen 

een matrixorganisatie die de hiërarchische structuur doorkruist. Er zijn gebiedsgerichte teams 

die de ontwikkelingen per stadsdeel volgen. In deze teams zijn de vijf verschillende 

afdelingen vertegenwoordigd. De vergaderingen worden voorgezeten door een 

gebiedsmanager, die de verschillende afdelingsbelangen afweegt en deze communiceert naar 

het bestuur en andere partijen.  

 

Daarnaast worden er op verschillende niveaus van de hiërarchische organisaties projecten 

ontwikkeld waar de ima’s van afdeling Milieu en Duurzaamheid met hun kennis duurzame 

ontwikkeling nastreven. Op dienstniveau is dit bijvoorbeeld het Stationsgebied, op 

sectorniveau is dit de gebiedsontwikkeling van Rijnenburg en de Veemarkthallen en op 

afdelingsniveau lopen er projecten als Utrecht Maakt Nieuwe Energie (UMNE). Er zijn ook 

bredere samenwerkingsverbanden, die de grenzen van de traditionele hiërarchische 
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organisatie overschrijden, zoals het Klimaatatelier. Een project is bedoeld om met een eigen 

organisatie, budget en tijdskader een doel of product te realiseren. De projecten op sector 

niveau worden geleid door projectmanagers, die deel uitmaken van het projectbureau en zelf 

geen functie hebben in een thematische afdeling, zodat zij een onafhankelijke afweging 

kunnen maken tussen de verschillende belangen. De projecten op afdelingsniveau worden wel 

geleid door medewerkers van de afdeling, en zijn vaak een extra taak van de integrale 

milieuadviseurs.  

 

Andere aspecten van duurzame ontwikkeling, die voor burgers herkenbaar zijn, zoals het 

sociale welzijn, groenbeleid, afvalscheiding en milieu-educatie, zijn de verantwoordelijkheid 

van andere diensten, zoals de dienst Uitvoering, dienst Maatschappelijke Ontwikkeling en 

Wijken. De wethouder is gevoelig voor thema’s die bekend en zichtbaar zijn voor burgers, de 

burgers horen echter niet tot de primaire doelgroep van de afdeling. Dit vergroot het 

spanningsveld tussen de taakopvatting van de afdeling met betrekking tot duurzame 

ontwikkeling en de verantwoordelijke wethouder. 

 

Er bestaan dus drie verschillende officiële structuren, die voor verschillende 

verantwoordelijkheden worden ingezet. Elke structuur brengt voor en nadelen met zich mee. 

Het projectmatige werken vergroot bijvoorbeeld de betrokkenheid van ambtenaren en net 

zoals het gebiedsgerichte werken versterkt het ook het inlevingsvermogen van de afdelingen 

in ieders belangen. De verschillende structuren hebben tot gevolg dat de verantwoordelijke 

afdelingen maar beperkte invloed hebben op de uitvoering.  

 

Omdat duurzame ontwikkeling wordt beschouwd als een inhoudelijk thema, ligt de 

verantwoordelijkheid in de thematische structuur: de afdeling milieu en duurzaamheid. Zoals 

de beleidsmedewerker opmerkte. “Er is geen wethouder verantwoordelijk voor de 

procesmatige organisatie, dus kan men de werkprocessen lastig veranderen.” Het management 

van de afdeling heeft een ondersteunende taak, de inhoudelijke kennis ligt bij de specialisten 

en de taak om deze kennis in te brengen ligt bij de integrale milieuadviseurs. Dit verklaart 

waarom duurzame ontwikkeling juist door de ima’s wordt ingebracht. De ruimte voor 

duurzame ontwikkeling wordt bepaald door de politieke steun en financiële middelen. Deze 

middelen legitimeren de doelstellingen van de afdeling. Door de interne en externe lobby in 

het professionele netwerk van de afdeling Milieu en Duurzaamheid, worden de doelstellingen 

die buiten de wettelijke kaders of beschikbare subsidies vallen nagestreefd. Dit is de 

netwerkbenadering. Deze benadering speelt in op het gebrek aan financiële middelen en de 

maatschappelijke betrokkenheid van de partners van de Gemeente. Omdat duurzame 

ontwikkeling juist via deze benadering wordt ingezet zal ik hier nu dieper op ingaan. 

 

Tot nu toe lag de politieke voorkeur bij het realiseren van de woningopgave en leefbaarheid, 

dit is sterk verankert in de organisatie door het programma, Utrecht Vernieuwt. Leefbaarheid 

wordt geassocieerd met de invloed van milieu op de gezondheid en is geregeld in de 

wettelijke kaders. Dit zijn ook wel de traditionele taken van de afdeling Milieu en 

Duurzaamheid, waar zij een toetsende, beperkende rol hebben. De nieuwe isolatiewetgeving; 

de Energie, Prestatie Norm (EPC)  

is een doorbraak, omdat het de traditionele milieutaken verruimt onafhankelijk van de 

politieke voorkeur. Het toetsen van ruimtelijke plannen op wetgeving is een concreet product 

van de afdeling. De nadruk op technologische ontwikkelingen die duurzame ontwikkeling 

ondersteunen en boven het beperkende discours uittillen is naast de professionele identiteit 

van de ima’s ook verbonden aan de organisatiestructuur en wordt vooral ingezet in de 

netwerkbenadering. De afdeling Milieu en Duurzaamheid die de inhoudelijke kennis bezitten 

door het grote aantal professionals, zijn feitelijk een intern en extern adviesbureau en hebben 

dus naast de toetsende rol een procesmatige taak; advisering. De prestaties van de afdeling 

worden bepaald door het hoge kennisniveau. De producten worden vaak door derden 

geproduceerd, waardoor de prestaties van de afdeling met betrekking tot duurzame 

ontwikkeling vaak onderbelicht blijven. Het nieuwe milieubeleidsplan 2009-2014 probeert dit 
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“Als jij je werk op die en die dimensie een extra impuls geeft, dan kan ik je soufleren van 

wat je gaat doen, zonder je werk moeilijker te maken. En als het dan een succes is, dan 

mag je mee de vlag hijsen” Resp. 2 

“R: Nee de mensen in de gebiedsteams werken met hartstocht vanuit hun beleidsveld. I: Is 

dat Typisch voor de gemeente? R: Nee, misschien niet maar dan moet je maar bij een 

dropfabriek gaan werken ” (Resp. 11) 

 

op te lossen door de doelstellingen te kwantificeren. Met het kennisniveau is er wel een goede 

onderhandelingspositie naar de doelgroep; zoals projectontwikkelaars, andere overheden, 

corporaties en kennisinstellingen. De ima’s binden partners door lobby activiteiten 

(enthousiasmeren) en ondersteunen deze partijen met behulp van kennis.  

 

Duurzame ontwikkeling, buiten de wettelijke kaders, valt buiten de financiële stromen vanuit 

het Rijk en de Gemeente en moet dus door andere partijen bekostigd worden. Naast de 

thematische, gebiedsgerichte en projectmatige taken, is er de netwerkbenadering. Niet alleen 

de wettelijke kaders, financiële middelen, of grondpositie, maar vooral de nadruk op 

innovativiteit en kennis bepalen de onderhandelingspositie in het netwerk en zo ook het 

vermogen om financiële investeringen van derden aan te trekken. De mogelijkheden voor de 

ima’s om vanuit deze benadering te werken wordt echter wel bepaald door de financiële 

kaders van de afdeling. 

De financiële kaders van de afdeling, die bewaakt worden door het management, zetten druk 

op de mogelijkheden van de ima’s om duurzame ontwikkeling vanuit een netwerkbenadering 

na te streven. Het motto “opdrachtgever, opdrachtnemer” geeft de financiële mogelijkheden 

van de ima’s als adviseurs weer. De afdeling krijgt geld van een al dan niet interne 

opdrachtgever om een advies voor te bereiden en zijn dus opdrachtnemer. De ima’s moeten 

de gewerkte uren, gekoppeld aan een ordernummer wekelijks opgeven. In de 

netwerkbenadering moet men eerst anderen enthousiasmeren, zonder opdracht om een 

opdracht binnen te kunnen halen. Deze nieuwe benadering wordt in het milieubeleidsplan 

2009-2013 daarom specifiek genoemd als nieuwe tak die veel geld kan opleveren. 

 

6.2.2 Het human resource frame; betrokkenheid en gelijkheid 

 

Het human resource frame is dominant in de beleving van het management en de 

medewerkers. Alle respondenten geven aan dat zij graag bij de sector ontwikkeling en de 

eigen afdeling werken omdat de sfeer goed is. Het gezamenlijk belang staat voorop in de 

projecten en de gebiedsteams. Gelijkwaardigheid en betrokkenheid zijn centrale waarden in 

de samenwerking. Iedereen werkt vanuit een sterke intrinsieke motivatie; men werkt er omdat 

men zich persoonlijk aangetrokken voelt tot het beleidsveld. Beloning haalt men uit 

waardering van collega’s en partners en door zichtbare resultaten in de stad Utrecht.  

 

Een aantal kenmerken gezien vanuit dit frame, bepalen de wijze waarop duurzame 

ontwikkeling wordt geïntegreerd in de samenwerking. De persoonlijke betrokkenheid heeft 

tot gevolg dat de eigen normatieve frames sterk zijn, bovendien zijn ze ook nog gekoppeld 

zijn aan de professionele identiteit van de werknemers. Duurzame ontwikkeling wordt gezien 

als het belang van de afdeling Milieu en Duurzaamheid en dus als gelijkwaardig beschouwd 

aan de eigen belangen en frames. Omdat de samenwerking en goede relaties centraal staan, 

worden conflicten vermeden en zal men niet snel discussies voeren op normatief niveau. Dit 

maakt het moeilijk om het normatieve frame van duurzame ontwikkeling te integreren.  

 

De ima’s zijn wel erg betrokken bij het thema duurzame ontwikkeling en proberen met 

beperkte middelen het thema toch te agenderen. Zij kunnen het echter niet boven andere 
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“Je moet soms even doorzoeken naar de juiste persoon, vooral bij EZ, personen die breder 

kunnen kijken dan hun veld, mensen met een drukke agenda!” (Resp. 1) 

 

belangen zetten. Dit, omdat dan de gelijkwaardige positie wordt ondermijnd en men liever 

geen kritische houding neemt ten opzichte van andere frames. Aan de andere kant dwingt de 

gelijkwaardige positie van de belangen om breed te kijken en het gezamenlijk belang voorop 

te stellen.  

Maar wat is het gezamenlijk belang; realisatie van veel woningen of een duurzame wijk? Het 

belang van steun uit de hiërarchische lijn, op sectoraal, dienst en politiek niveau is belangrijk 

om duurzame ontwikkeling op normatief niveau te integreren.  

 

6.2.3 Het politieke frame; de arena 

 

Binnen dit frame verzamel ik de gegevens die verwijzen naar macht en beïnvloeding. 

Verantwoording wordt voornamelijk geregeld via de politieke legitimatie, die is verankerd in 

de thematische structuur. Maar macht en verantwoordelijkheid zijn ook belangrijk in de 

structuren waar de gelijkwaardigheid het uitgangspunt is. Informele structuren en 

beïnvloedingstechnieken worden de arena en middelen, om een afdelingsbelang te verdedigen. 

Juist deze politieke onderstroom is erg relevant voor het succes van duurzame ontwikkeling. 

 

Het politieke frame is een belangrijke onderstroom in de organisatie. Dit klinkt wat komisch 

voor een overheidsorganisatie. Ik bedoel dan ook niet dat politieke voorkeuren ondergeschikt 

zijn, maar dat machtsposities in de integrale samenwerking niet worden gewaardeerd. In de 

traditionele thematische structuur is deze duidelijk geregeld, maar in de gebiedsgerichte, 

projectmatige en netwerkorganisatie is hiërarchische macht ondergeschikt en word macht 

verplaatst naar de informele communicatiestructuur; bijvoorbeeld door coalitievorming.  

Inhoudelijk leiderschap wordt liever niet door het management ingevuld. Men verwijst altijd 

naar de onpersoonlijke kaders vastgelegd in financiële en wettelijke voorwaarden en 

beleidskaders, om de uiteindelijke afweging te legitimeren. De manager van het gebiedsteam 

en de projectleider managen het proces en de goede samenwerking tussen de afdelingen en 

andere partijen. De afdeling strategie geeft wel de hoofdlijnen en prioriteiten aan, maar is erg 

ver verwijdert van de daadwerkelijke beleidsontwikkeling en heeft bovendien maar een 

minimale bezetting. 

Duurzame ontwikkeling is in de organisatiestructuren niet de verantwoordelijkheid van het 

management, de inhoudelijke inbreng komt van de teamleden. De teamleden hebben volgens 

de managers echter zelf een grote invloed op de uiteindelijke afweging, door de wijze waarop 

zij hun eigen belang kunnen koppelen aan het gezamenlijk belang, of anders aan deelbelangen 

van andere afdelingen.  

 

Het informele netwerk van de ima’s is erg belangrijk om duurzame ontwikkeling meer 

gewicht te geven en de afwegingskaders van het management te beïnvloeden. Het vormen van 

coalities en “koehandel” (Resp1) zijn belangrijke middelen om het eigen belang meer 

gewicht te geven.  

De wettelijke en financiële kaders worden gezien als randvoorwaarden die de hogere ambities 

voor duurzame ontwikkeling beperken. De wettelijke kaders komen al van de afdeling en 

brengen al kosten met zich mee, duurzame ontwikkeling is nóg iets dat moet en geld kost.  

Deze gangbare zienswijze toont aan dat men duurzame ontwikkeling niet als nieuw 

afwegingskader ziet voor stadsontwikkeling, maar dat het een van de andere belangen is. 

Deze visie heerst binnen de sector, maar de kracht ervan is afhankelijk van de 

verantwoordelijkheden van de afdelingen, zie de beschrijving van de frames van de 

afdelingen, en personen. Het informele netwerk van de ima’s is dus gericht op het zoeken 

naar werknemers van andere afdelingen, maar ook managers met een breder denkkader om 

interne steun te garanderen; de sleutelpersonen. 
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“Laatst zei ik, ja maar innovatie is niet het doel. Het doel is die ‘one planet lifestyle’. Als ik 

dat met een stoomlocomotief beter kan dan met een turbo, dan vind ik het best”Resp. 12 

 

 

De grote nadruk op informele netwerken om het belang van duurzame ontwikkeling te 

agenderen in de organisatie, bieden kansen en risico’s voor de integratie van duurzame 

ontwikkeling als afwegingskader. Omdat het informeel is zal men niet snel duurzame 

ontwikkeling integreren in de dominante frames van de afdeling. Maar interne steun kan 

kansen bieden om projecten op te starten en dit is een begin. Tegelijk kunnen personen op 

belangrijke hiërarchische posities, die niets met duurzaamheid hebben projecten ook 

lamleggen of zelfs terugdraaien.  

Het management van de afdeling vervult de schakel tussen de thematische, hiërarchische 

structuur en de gelijkwaardige andere structuren. Zij kunnen problemen rondom de 

thematische inbreng hoger in de organisatie agenderen en zo ook sleutelpersonen onder druk 

zetten. Er zit een groot spanningsveld tussen inhoudelijke verantwoordelijkheid en de 

taakuitvoering. Symbolisch hiervoor is dan ook dat het management van de afdeling zich 

presenteert in een ondersteunende positie; in plaats van boven aan een organogram, in het 

midden van een cirkel.  

 

6.2.4 Symbolic frame; imago en identiteit 

 
Het symbolic frame stuurt richting de traditionele opvatting over cultuur. De afdeling milieu 

en duurzaamheid, is gericht op de toekomst en niet zozeer op het eigen verleden. Gedurende 

het onderzoek heb ik gemerkt dat imago een belangrijke rol speelt in de netwerkbenadering 

waar duurzame ontwikkeling de meeste ruimte krijgt, maar dat er een grote kloof zit tussen de 

identiteit van de ima’s en de gemeente. De ima’s zijn vooral toekomstgericht en innovatief. 

Deze focus heeft gevolgen voor de wijze waarop duurzame ontwikkeling wordt geaccepteerd. 

 

Er is veel vertrouwen in de inzet en professionaliteit van de werknemers en ima’s. Omdat de 

ima’s werken in een complex krachtenveld en geen directe producten leveren worden zij ook 

niet inhoudelijk afgerekend door kwantitatieve prestatienormen. Zij worden beloond, door 

voor de hele afdeling de waardering uit te spreken onder het genot van een lekker gebakje ‘het 

Smolders moment’. Dan wordt vooral het belang van betrokkenheid en professionaliteit voor 

het succes van de afdeling benadrukt. 

 

De professionele identiteit van de afdeling is dus erg belangrijk, om de complexe verdeling 

tussen verantwoordelijkheden en taken te kunnen organiseren. Een van de criteria voor succes 

volgens het management is dan ook het aantal presentaties en lezingen binnen het 

professionele netwerk van de organisatie. De afdeling worstelt met het verleden. Men wil niet 

worden geassocieerd met ‘geitenwollen sokken’ milieufanatici. Duurzame ontwikkeling moet 

zich volgens de respondenten niet afzetten tegen huidige ontwikkelingen maar aansluiting 

vinden bij huidige ontwikkelingen en het liefst voorop lopen. De opmerking van de 

projectleider tegen een ima is typerend voor deze instelling: 

 

Doordat professionaliteit zo belangrijk is, bestaat er een spanning tussen inhoudelijke sturing 

en professionele inbreng. In de netwerkbenadering is de professionele vrijheid erg groot. En 

juist in deze netwerkbenadering wordt duurzame ontwikkeling breed ingezet en als een kans 

gezien. De identiteit van de eigen organisatie loopt alleen achter op de innovatieve insteek 

van de ima’s en dit beperkt hun mogelijkheden.  

Vanuit het structurele frame heb ik geconstateerd dat er voor procesmatige werkzaamheden 

weinig erkenning in de organisatie is en ook maar beperkte financiële middelen beschikbaar 

zijn. Men vindt het niet echt tot de afdelingstaken horen. Dit is een gevolg van een zwakke 

duurzame identiteit. De gemeente ziet zichzelf niet als een echt duurzame Gemeente. 
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‘Rotterdam en Amsterdam, die zijn echt duurzaam want zij hebben ervoor gekozen en 

investeren erin.’ Was een gangbare opmerking.  

Deze zwakke duurzame identiteit in de stad wordt gek genoeg versterkt door de sterke 

professionele identiteit. Het gebruik van een hoog kennisniveau gericht op de professionele 

doelgroep creëert kansen en ondermijnt tegelijk de politieke legitimatie voor de 

netwerkbenadering. Men communiceert de eigen successen goed naar de eigen professionele 

netwerken, maar niet zo goed naar de burgers en projectontwikkelaars. Omdat de burgers het 

referentiekader zijn van de wethouder, komt er zo ook minder waardering vanuit de politiek. 

Omdat de politiek een grote rol heeft binnen de thematische, hiërarchische structuur, worden 

de successen niet voldoende vertaald in financiële steun voor de netwerkbenadering en van 

sleutelpersonen binnen de gemeente voor duurzame ontwikkeling.  

Omdat duurzame ontwikkeling sterk wordt geassocieerd met innovatieve projecten en zij het 

heersende beeld van de eigen afdelingstaken; een beperkende, toetsende rol kwijt wil, is de 

afdeling erg bescheidden over het verleden. Door deze meer te benadrukken kan men het 

eigen imago echter wel versterken. De stadsverwarming is een prachtig voorbeeld van 

energiebesparing. Het nieuwe duurzame stadskantoor biedt daarnaast ook een mooie kans.  

De afdeling strategie heeft, omdat het als een afdelingstaak en uitvoeringstaak werd gezien, 

tot nu toe weinig aandacht gehad voor duurzame ontwikkeling. De noodzaak van een bredere 

kijk op duurzame ontwikkeling, onder de noemer klimaatbehendigheid, wordt nu wel erkend. 

Utrecht wil zich presenteren als stad van kennis en Cultuur. Duurzame ontwikkeling heeft 

hier, omdat het gaat over creatieve, innovatieve ontwikkeling, veel mee te maken. De 

succesvolle bedrijven van de toekomst. De afdeling strategie is nu van plan, om een sector 

brede discussie te organiseren over klimaatbehendigheid.  

 

6.2.5 Samenvattend, de vier frames. 

 
Door de verschillende frames kan men gestructureerd zien welke organisatiekenmerken de 

ruimte voor duurzame ontwikkeling bepalen. De sector is niet ingesteld op reflecteren op de 

eigen afwegingskaders en normatieve overtuigingen, dit komt door een aantal 

organisatiekenmerken.  

 

De complexe organisatiestructuur zorgt voor een kloof tussen uitvoering en 

verantwoordelijkheid. De ambtenaren hebben de taak om hun inhoudelijke kennis en 

inzichten door de financiële kaders en de politieke voorkeuren heen te loodsen, in 

concurrentie met de doelstellingen van de andere afdelingen. Duurzame ontwikkeling wordt 

meegezogen in deze dynamiek in plaats van dat het de discussie openbreekt over de net 

opgesomde kaders. De netwerkbenadering ontwijkt deze kaders omdat het zich buiten de 

bestaande structuren plaatst en is gericht op partners buiten de Gemeente. 

Deze benadering kan investeringen aantrekken voor ruimtelijke ontwikkeling en is minder 

afhankelijk van politieke legitimatie. Het is wel noodzakelijk dat er middelen beschikbaar 

komen voor de proceskosten. Deze zijn echter lastig te legitimeren omdat de 

netwerkbenadering geen direct product oplevert; wel adviezen, die resulteren in producten 

van derden. Ook de interne overtuigingen en afwegingskaders zullen uiteindelijk ter discussie 

moeten worden gesteld. Omdat anders de geloofwaardigheid van de ima’s in de 

netwerkbenadering wordt aangetast.  

De samenwerkingsverbanden tussen de afdelingen zijn echter zo erg gericht op het 

gezamenlijk belang en gelijkwaardigheid dat normatieve discussies worden vermeden. Het 

definiëren van het gezamenlijk belang, wordt door de politieke kaders gedaan en niet door de 

leiders binnen de ambtelijke organisatie. Ruimtelijke duurzame ontwikkeling wordt 

voornamelijk ingezet vanuit de professionele achtergrond van de ima’s, die erg ver weg staan 

van de politieke voorkeur. Omdat de ambtenaren geen inhoudelijke verantwoordelijkheid 

dragen en dus ook geen macht bezitten om inhoudelijke keuzes af te dwingen, worden de 

machtsposities versterkt in de informele organisatie, coalitievorming en netwerken zijn hier 

voorbeelden van. Deze methoden hebben echter maar beperkte invloed op de formele 
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“Ze willen heel veel, maar dat zie ik niet in hun bouwplan. En dan gaan wij op de fiets naar 

hun toe en zeiken. Wij willen als stad duurzaamheid en daarom hebben wij jullie 

binnengehaald” (Resp. 2) 

 

organisatieprocessen. Juist op deze formele organisatieprocessen zal moeten worden 

gereflecteerd om een duurzaam denkkader te ontwikkelen en het duurzame imago van de 

organisatie te versterken. Om de interne organisatie af te stemmen op het imago dat de ima’s 

willen uitdragen in de netwerkbenadering zal er dus een omslag moeten plaatsvinden.  

 

De afdeling strategie zou kansen kunnen creëren om duurzame ontwikkeling op een normatief 

niveau, breder in de sector te agenderen en een duurzaam imago te ontwikkelen. Het 

milieubeleidsplan probeert de netwerkbenadering van politieke legitimatie te voorzien.  

 

6.3 Duurzame ontwikkeling als doel 

 
Ik analyseer niet de wijze waarop wettelijke regelingen worden getoetst en uitgevoerd. Omdat 

ik duurzame ontwikkeling als normatief kader benader en als leerproces beschouw, heb ik de 

focus gelegd op organisatieverandering richting duurzame ontwikkeling als denk- en 

afwegingskader. In de drie structuren waar de afdeling niet alleen voorwaarden stellend is, 

maar vanuit een gelijkwaardige positie duurzame ontwikkeling inbrengt, de gebiedsgerichte, 

projectmatige en netwerkorganisatie, wordt het leerproces ingezet. Ik heb gekeken naar de 

beïnvloedingsstrategieën van de ima’s en hoe deze worden ervaren door de betrokkenen. Ik 

beschrijf eerst de ervaringen met harde beïnvloedingsstrategieën, dan met rationele 

overtuiging en ten slotte met zachte strategieën. Zie voor een uitgebreide typering van deze 

strategieën het theoretisch kader. 

 

6.3.1 De harde hand. 

 
De strategieën gebaseerd op harde beïnvloeding worden als noodzakelijk ervaren door de 

ima’s en de respondenten van andere afdelingen. Legitimatie en coalitievorming zijn de 

belangrijkste strategieën. Hiërarchische dwang (dispositionele macht) kan door de ima’s niet 

worden gebruikt. Ook het management van de afdeling kan geen hiërarchische dwang 

uitoefenen omdat zij enkel een hogere machtspositie hebben ten opzichte van de ima’s en niet 

ten opzichte van andere afdelingen of hoger in de organisatie.  

 

Coalitievorming is een belangrijk middel om vanuit de gelijkwaardige positie in het 

projectmatige en gebiedsgerichte te werken en het eigenbelang meer gewicht te geven. Het 

informele netwerk is erg belangrijk om coalities te bouwen. Het bouwen van deze coalities 

gebeurt weer door het inzetten van verschillende strategieën gericht op het zoeken van een 

gezamenlijk deelbelang. Het koppelen van CO2 besparing aan het belang van lage woonlasten 

is een goed voorbeeld. Dit wordt ervaren als een vanzelfsprekend onderdeel van het werk en 

voor zover mij bekend, niet negatief beoordeeld door de betrokkenen.  

Binnen de netwerkbenadering ligt dit anders. De ima’s moeten andere partijen betrekken bij 

de duurzame doelstellingen van de gemeente ofwel afdeling. De doelstellingen van de 

gemeente worden dan gebruikt om de eigen argumenten te versterken. Dit kan lastig zijn 

omdat de gemeente nog geen echt duurzame identiteit heeft. 

 

De wettelijke kaders staan vast en zijn een legitieme norm die geen verdere 

overtuigingskracht vragen van de ima’s. Deze worden beschouwd als het minimum haalbare 

niveau van duurzame ontwikkeling in de samenwerkingsstructuren. De afdeling is dan ook 

actief bezig om hogere wetgeving te beïnvloeden. Omdat zij geloofwaardige 
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informatiebronnen zijn voor de centrale overheid, is de grote kennis op het eigen vakgebied 

hiervoor erg belangrijk. Sommige werkvelden onderhouden direct contact met de centrale 

overheid.  

Ook de betrokkenheid in samenwerkingsverbanden van gemeentes, zoals de g30 en g4 zijn 

belangrijke fora om op hogere overheden druk uit te oefenen om wetgeving te ontwikkelen. 

Het beïnvloeden van de context door wetgeving is belangrijk omdat het belemmerende 

maatschappelijke structuren doorbreekt. De grondexploitatie en woninglasten zijn nu erg 

gescheiden, waardoor de voordelen van bijvoorbeeld goede isolatie niet vanzelfsprekend bij 

de investeerder terecht komen. Grondexploitatie is erg gericht op korte termijn winst. De 

afschrijftijden van vijf jaar beperken het lange termijn denken. Wetgeving zoals de Energie 

Prestatie Norm (EPC) is dan noodzakelijk om door ongelijke investeringskosten de 

concurrentiepositie niet te ondermijnen, elke projectontwikkelaar is nu verplicht aan de 

isolatienorm te voldoen. Met nieuwe wetgeving boekt men in een korte tijd snel vooruitgang, 

die meetbaar en dus inzichtelijk is.  

 

Wettelijke kaders stimuleren het leerproces gekoppeld aan duurzame ontwikkeling echter niet 

en kunnen de effectiviteit van zachte methodes ondermijnen. Ook kunnen wettelijke kaders 

slecht inspelen op de interne tegenstrijdigheden van duurzame ontwikkeling. Geluidsnormen 

kunnen ertoe leiden dat het goedkoper is voor een ontwikkelaar om een verouderd gebouw te 

slopen dan het te renoveren, hoewel het de leefkwaliteit bevordert is dit natuurlijk geen 

duurzaam gebruik van materialen. Opvallend is dat respondenten met een van oorsprong 

breed normatief kader, zoals de respondenten van Afdeling Stedenbouw, deze wetten als erg 

remmend ervaren, omdat het creatieve oplossingen voor interne tegenstrijdigheden belemmert. 

Respondenten die erg denken vanuit het rationele economische model zien wettelijke kaders 

als noodzakelijke beperking. 

 

Beleidskaders zijn een belangrijke bron van legitimatie voor de eigen doelstelling in de 

samenwerkingsverbanden van de drie alternatieve structuren. Beleidskaders zijn politiek 

bepaald en dus ingebed in de hiërarchische structuur. De integratie van de netwerkbenadering 

in het milieubeleidsplan 2009-2013 is belangrijk om de werkzaamheden van de ima’s te 

legitimeren.  

Omdat de beleidskaders afdelingsgebonden zijn, zoals het milieubeleidsplan, is de 

overtuigingskracht beperkt. De beleidskaders kunnen tegenstrijdig zijn met de doelstellingen 

uit beleidskaders van andere afdelingen, zoals de woningopgave, die sterker verankerd is in 

een programma op sector niveau. Het strategische plan (position paper) biedt uitkomst omdat 

deze de afdelingen overkoepeld.
41

 Duurzame ontwikkeling is echter niet de hoofdlijn in het 

document, maar vind wel aansluiting bij het kader van het document. Hierin ligt de nadruk op 

creativiteit, kennisuitwisseling en innovatie.  

De beleidskaders hebben in relatie tot private partijen en corporaties, wanneer zij zelf de 

grond of het vastgoed bezitten waarop ontwikkeld moet worden, minder waarde. Het gebrek 

aan financieel overwicht in deze situatie maakt het voor de gemeente onmogelijk om sturend 

op te treden met de beleidskaders als uitgangspunt. Men probeert wel via subsidieregelingen 

voorwaarden te stellen. Vaak zijn de bijdragen echter zo beperkt dat men maar weinig 

voorwaarden kan stellen en men meer bereikt door de eigen ‘goodwill’ ermee aan te tonen.  

 

Subsidies worden ingezet om aan te tonen dat de gemeente duurzame ontwikkeling 

ondersteunt en zullen aangevuld moeten worden met andere strategieën. In situaties, waar 

men de doelen hoger inzet dan de wettelijke kaders en de gemeente afhankelijk is van de 

investeringen van ontwikkelaars, zijn de andere strategieën; rationele overtuiging en zachte 

methoden, succesvoller. 

 

                                                
41

 Bestemming Utrecht, Stad van Kennis en Cultuur (2009) 
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“Wat wil uw doelgroep over tien jaar”, of  “Energieprijzen en isolatienormen gaan stijgen 

de komende jaren” (Resp. 3) 

 

“De p van poen heeft een heel erkende plek” (Resp. 4) 

 

“Logische overtuiging; energiebesparing vanuit CO2 of de portemonnee”(Resp. 2) “De 

afdeling van de gemiste kansen” (Ima in overleg met de corporaties) 

 

6.3.2 Rationeel overtuiging; economisch denken. 

 
Rationele overtuiging en zachte beïnvloeding worden het meest gebruikt om de ander te 

betrekken bij duurzame ontwikkeling en zijn gericht op het creëren van een ‘win-win situatie’. 

Rationele overtuiging betekent in de praktijk dat men het belang van duurzame ontwikkeling 

vertaald naar de doelstellingen van de andere afdelingen of partijen. Men verruimt dan, door 

toekomstgericht denken te stimuleren, de denkkaders van de andere partijen.  

 

Logische argumenten zijn vooral gericht op het aantonen van het economische voordeel van 

duurzame ontwikkeling.  

 

 

Duurzame ontwikkeling wordt dan mogelijk door economisch voordeel. Duurzame 

ontwikkeling hoeft niet eens een factor te zijn geweest in de afweging en keuzes van 

projectontwikkeling. Men ziet dan tijdens het proces of achteraf, dat puur op goede 

economische bedrijfsvoering gebaseerde afwegingen tot een duurzaam resultaat leiden. De 

bevoorrading van de binnenstad door elektrische voertuigen, is een creatieve oplossing voor 

de overbelasting van de werfkelders door zware vervoersmiddelen. En in het Griftpark is 

ontdekt dat men substantiële energiekosten bespaart door de zuiveringsinstallatie continu te 

laten draaien in plaats van deze telkens aan en uit te zetten en dat men het risico op 

‘technische’ storingen kan verlagen door speciale micro-organismen in te zetten die het water 

biologisch zuiveren. Een respondent vertaalt deze omkering van duurzame ontwikkeling van 

probleem naar resultaat: 

 

Hoewel men geen discussie voert op normatief niveau, maakt men anderen op een positieve 

wijze bekend met duurzame ontwikkeling als kans. Wanneer men echter van het begin af aan 

meteen moet aantonen dat duurzame ontwikkeling economisch voordeel brengt, wordt dit als 

lastig ervaren. Er zijn geen erkende publicaties over de winst van duurzame investeringen en 

zelf heeft men niet de tijd en mankracht om dergelijke onderzoeken uit te laten voeren. Het is 

moeilijk te kwantificeren en bovendien is duurzame ontwikkeling niet goed zichtbaar te 

maken in ruimtelijke plannen, het is geen ruimtelijk aspect.  

In het klimaatatelier een project voor de duurzame gebiedsontwikkeling in Rijnenburg, heeft 

men geprobeerd duurzame ontwikkeling inzichtelijk te maken. Het instrument 

Duurzaamheidsprofiel op Locatie (DPL) kwantificeert het niveau van duurzaamheid van 

ruimtelijke plannen op een schaal van één tot tien in verhouding tot een gemiddeld niveau van 

Nederlandse wijken. Zo kan men snel inzichtelijk maken welke aspecten van het plan het 

duurzame niveau bepalen. Het programma neemt de drie p’s als uitgangspunt en werkt deze 

uit in specifieke thema’s, waaronder wettelijke normen. Omdat het erg thematisch is maakt 

het de verschillende verantwoordelijkheden van de afdelingen erg inzichtelijk. Om 

duurzaamheid ook ruimtelijk in kaart te brengen heeft men een digitale tekentafel in gebruik, 

waarin men snel de gevolgen in beeld kan brengen van kleine aanpassingen. De betrokkenen 

in het project hebben een breder beeld van duurzame ontwikkeling dan in het DPL 

programma wordt geschetst. De betrokken ima’s en afdelingen hebben de ervaring dat het 

goed werkt als communicatiemiddel, maar willen het statische cijfer niet als doelstelling of 
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“Eerst was het een -vier en nu een zes, dat is een hele prestatie maar klinkt niet zo 

bijzonder”(Resp. 5) 

 

evaluatiekader gebruiken. Het is echter opvallend dat alle ima’s praten over hun eigen 

successen in ruimtelijke plannen met behulp van cijfers.  

 

Het programma heeft volgens een respondent ook legitimatie omdat het in veel andere 

gemeentes wordt toegepast. Het succes van deze methode moet wel in context worden gezien. 

Het is toegepast in projecten waar de politiek specifiek opdracht heeft gegeven om 

duurzaamheid centraal te stellen en daar ook extra financiën aan heeft verbonden; de 

gebiedsontwikkeling van Rijnenburg en de Veemarkthallen. Projecten in gebiedsgericht 

beleid en de netwerkbenadering zijn vaak kleiner en missen de “sense of urgency” zoals de 

projectleider dit verwoorde.  

Wat ook erg opvallend is, is zoals een ima het beschreef, dat de afdeling Stedenbouw “zich 

ook enigszins bedreigt voelde”. Stedenbouw is juist de afdeling die veel raakvlak heeft met 

het brede normatieve kader van duurzame ontwikkeling. Dit raakvlak biedt kansen, zo volgt 

er bijvoorbeeld een stedenbouwer een cursus DPL. Maar het kan door de afdelingsstructuur 

ook als een bedreiging worden gezien, omdat men zich op het werkterrein van de ander 

begeeft. 

Omdat de meeste projecten niet zo omvangrijk zijn en zonder extra financiën moeten werken 

zijn deze instrumenten niet altijd geschikt.  

 

6.3.3 De Zachte hand 

 

Zachte tactieken, zoals enthousiasmeren en het betrekken van de ander bij de resultaten om 

samen (de ander net iets meer) de successen te kunnen etaleren, worden als erg succesvol 

ervaren. De ima’s die hier bedreven in zijn, worden door de afdeling gewaardeerd. Zo hebben 

zij tijdens een speciaal Smolders moment een compliment voor hun hele ‘oeuvre’ van het 

afdelingshoofd gekregen.  

De ima’s proberen door zelf duurzame ontwikkeling breed neer te zetten met de drie p’s 

ofwel dimensies van duurzame ontwikkeling als uitgangspunt, anderen te enthousiasmeren en 

te betrekken bij duurzame ontwikkeling. Zij vinden zelf dat duurzame ontwikkeling 

belangrijk is en ons toekomstbeeld gaat bepalen, dit is, uitzonderingen daargelaten, een 

persoonlijke overtuiging van de ima’s.  

Het economische discours biedt geen ruimte om duurzame ontwikkeling als een breed 

afwegingskader neer te zetten. De kern is uiteindelijk dat men inziet dat economische 

denkkaders onvoldoende zijn om de waarde van ruimtelijke ontwikkelingen voor de toekomst 

in te schatten. Rationele overtuiging is voor dit (leer)proces onvoldoende. Beleidskaders en 

wettelijke kaders zijn, omdat het de eigen verantwoordelijkheid voor een goede afweging 

tussen economische belangen, sociaal-economische belangen en ecologische belangen 

wegneemt, ook niet voldoende.  

Wanneer de ima’s de ander enthousiasmeren stellen zij het belang in de toekomst van deze 

drie dimensies voor de eigen doelstellingen aan de orde. Men overtuigt de ander door hen in 

het belang van duurzame ontwikkeling voor de eigen projecten, te laten geloven. Dit is een 

normatief verhaal, waar men soms, om resultaten te boeken, eerst moet botsen ofwel in 

discussie moet gaan. Om mensen te enthousiasmeren is een duurzame identiteit belangrijk. 

Maar ook bekendheid met de identiteit van de ander en inlevingsvermogen in zijn 

beweegredenen is cruciaal. Een sprekend voorbeeld: 
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“het is Missie en kerstening”…“Dus bij mij en die ima’s is het een sport om die ander te 

doorgronden. Wat staat er in zijn missie, wat vertelt hij naar de buitenwereld toe. Bij welke 

organisaties staat hij verhaaltjes te stellen, van kijk eens hoe goed wij zijn. Dus als je dan 

niet zo een leuke klik krijgt dan kan je zeggen. Je zit ook nog bij die en die club die zich op 

duurzaamheid profileert. En dan moet je eerst botsen en dan komt er warmte” (Resp. 2) 

 

In het gebiedsgerichte en projectmatige werken, worden conflicten liever vermeden en zal 

men minder snel discussiëren over de uitgangspunten van het belang van de ander. Maar, 

omdat men grotendeels met private partijen te maken heeft, is men in de netwerkbenadering 

minder gebonden aan de formele en informele regels van de organisatie en heeft men dus 

meer onderhandelingsvrijheid.  

Het product dat men binnen deze benadering levert, is op kennisontwikkeling en 

investeringen van derden in duurzame ontwikkeling gericht. Omdat men altijd een afweging 

maakt tussen deelbelangen, komt men, tenzij de politiek de prioriteiten heeft aangegeven 

binnen de gebiedsgerichte en projectmatige aanpak, tot suboptimale oplossingen. In de 

netwerkbenadering waar deze zachte strategieën worden ingezet, creëert men kansen door 

onderlinge kennisuitwisseling. De ima’s hebben dan een faciliterende rol. 
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6.3.4 Samenvattend; de Beïnvloedingsstrategieën.  

 

Met nieuwe wettelijke kaders kunnen maatschappelijke structuren worden doorbroken, maar 

zet men duurzame ontwikkeling in een beperkend discours. Beleidskaders en de daaruit 

volgende coalities zetten duurzame ontwikkeling in een concurrerende positie met andere 

belangen. Rationele overtuiging sluit duurzame ontwikkeling aan bij praktische overwegingen, 

maar onderkent de normatieve verschillen van het duurzame kader met het economische 

kader. Soms moet er om hoge (maatschappelijke) kosten in de toekomst te vermijden, extra 

geïnvesteerd worden. Zachte strategieën gericht op enthousiasmeren en betrekken zijn 

effectief om het belang van extra investeringen in andere denkkaders te integreren.  
 

 

Afbeelding 9. Igor Kopelnitsky 

 
De belangrijkste punten uit de analyse zal ik nu kort de revue laten passeren, daarna volgt het 

hoofdstuk waar ik de databeschrijving koppel aan theoretische inzichten; de analyse. 

 

De normatieve kaders van de afdelingen verschillen afhankelijk van de doelstellingen en 

professionele achtergrond van de werknemers. De ima’s worden gezien als 

vertegenwoordigers van een duurzaam denkkader, omdat de ecologische risico’s als 

uitgangspunt van duurzame ontwikkeling worden genomen. Duurzame ontwikkeling wordt 

gezien als een afdelingsbelang en niet als een nieuw afwegingskader. De eigen mogelijkheden 

om een duurzaam afwegingskader te hanteren wordt volgens de respondenten sterk bepaald 

door de politieke steun, financiële middelen en een goede samenwerking met bereidwillige 

partijen. Het vermogen van de sector Ontwikkeling om als organisatie een nieuw duurzaam 

denk en afwegingskader aan te leren wordt beperkt door een aantal organisatiekenmerken; De 

complexe organisatiestructuur, de nadruk op betrokkenheid en gelijkwaardigheid, de kloof 

tussen verantwoordelijkheid en uitvoering, het belang van informele organisatiestructuren, de 

eenzijdige focus op professionele doelgroepen en de zwakke duurzame identiteit van de sector 

Ontwikkeling. De netwerkbenadering biedt kansen omdat het de noodzaak van directe 

politieke steun, en financiële middelen vermindert en door de nadruk op innovativiteit en 

toekomst de samenwerking versterkt met externe partijen. Juist in deze netwerkbenadering is 

de vaardigheid in het toepassen van zachte strategieën van belang. 

 

In het volgende hoofdstuk zal de koppeling tussen de analyse en theorie centraal staan. De 

lerende organisatie is de rode draad.  
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Hoofdstuk 7 Analyse 

 

In dit onderzoek speelt de koppeling van duurzame ontwikkeling aan een leerproces waar 

men normatieve overtuigingen ter discussie stelt een centrale rol. Het eerste niveau leren 

bleek in vergelijkbare onderzoeken naar het succes van duurzame ontwikkeling onvoldoende 

om duurzame ontwikkeling in de strategie van de organisatie te integreren. Het vermogen om 

op een hoger niveau te leren, waar men niet alleen gedrag maar ook normatieve overtuigingen 

van de medewerkers en organisatie toetst, bleek een belangrijk factor voor het succes van 

duurzame organisaties. Duurzame ontwikkeling vraagt om organisatieverandering. Maar dan 

niet direct een verandering in zichtbare structurele aspecten, maar verandering van afweging- 

en denkkaders. Deze verandering wordt ingezet door change agents.  

Als eerste zal ik een vergelijking maken tussen mijn bevindingen over de invloed van 

verschillende normatieve kaders op het leerproces en de conclusies van Gabler (2010). 

Daarna zal ik eenzelfde vergelijking maken tussen de organisatiekenmerken die ik hiervoor 

beschreven heb en de structurele voorwaarden die Cramer (2004) en Cramer en Loeber (2005) 

beschrijven. Het veranderen van normatieve kaders bleek in het onderzoek van Gattiker en 

Carter (2010) vooral succesvol met zachte strategieën, ook deze conclusie zal ik vergelijken 

met mijn bevindingen. Om het overzichtelijk te houden heb ik de theorieën in een model 

gezet. In het model vormen de verschillende cirkels/lagen de domeinen van een organisatie, 

die het lerende vermogen bepalen; change agents (ima’s), organisatiekenmerken, gedrag van 

de medewerkers en de normatieve frames die de medewerkers hanteren.42  

 

7.1 De kracht van normatieve frames 

  

De mate waarop de betekenis van duurzame ontwikkeling gedeeld wordt, kan men indelen 

volgens de verschillende culturele niveaus van J. Martin (2005).  

Op sector niveau is er een gedeelde betekenis in abstracte termen; de drie p’s. Maar de 

betekenis in concrete projecten is afhankelijk van de inbreng van de ima’s en dus erg 

gedifferentieerd. Beleidskaders fragmenteren de betekenis in verschillende doelstellingen en 

verantwoordelijkheden. Wanneer ecologische ontwikkelingen de redenen zijn voor duurzame 

ontwikkeling wordt het door alle respondenten als taak gezien van de afdeling milieu en 

duurzaamheid. Op de afdeling is men zich wel bewust van de noodzaak om duurzame 

ontwikkeling zoals klimaatadaptatie breder en hoger in de organisatie te verankeren.  

Op afdelingsniveau is er sprake van differentiatie en worden er thema’s uitgefilterd die passen 

binnen de eigen doelstellingen. Men zoekt verbanden tussen de eigen doelen en duurzame 

aspecten. De ecologische kaders die men wel in de persoonlijke definitie hanteert worden 

gezien als de verantwoordelijkheid van afdeling Milieu en Duurzaamheid.  

Uiteindelijk is er ook sprake van fragmentatie. De persoonlijke frames of denkwijze zijn erg 

belangrijk in het informele netwerk van de organisatie. In de informele organisatie spelen 

persoonlijke voorkeuren een grotere rol, duurzame ontwikkeling kan dan worden gedefinieerd 

volgens eigen inzicht. Voor de vergelijking tussen de normatieve frames staat de gedeelde 

betekenis van duurzaamheid centraal, omdat deze geschikt is om als gedeeld normatief 

afweging en denkkader te gebruiken. De wijze waarop de verschillende afdelingen duurzame 

ontwikkeling interpreteren is een gevolg van de samenhang tussen het brede frame dat de 

ima’s communiceren; de drie p’s, en de normatieve kaders van de afdeling. 

 

                                                
42

 Het gedrag van de agents is tot nu toe niet als apart thema aan bod gekomen. Het gedrag van de 

werknemers is wel aan bod gekomen, wanneer het lerende vermogen van de organisatie aan bod kwam. 

Maar mijn uitgangspunt is dat wanneer men verandering enkel stuurt op het directe gedrag, het 

eenmalig is en wanneer normatieve kaders worden aangesproken gedrag vanzelf volgt. 
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Het normatieve frame van de ima’s moet concurreren met het rationeel economisch 

afwegingskader. Hoe sterker het economisch kader, hoe minder men duurzame ontwikkeling 

integreert. Volgens Gabler (2010) bepalen vijf eigenschappen van de normatieve frames de 

onderlinge samenhang. De overeenkomst tussen basisprincipes, causale argumentatie, 

prioriteiten, evaluatiekaders en de waarde die men hecht aan overeenkomsten of juist 

verschillen, zie model 7.1. Binnen de sector Ontwikkeling verschillen en botsen vooral de 

evaluatiekaders en prioriteiten, omdat die belangrijk zijn voor de besluitvorming. De 

verschillende basisprincipes van de twee frames, die leiden tot andere causale argumenten, 

worden zelden serieus genomen.  
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Model 7-1: Samenhang normatieve kaders en lerende organisatie (Gabler 2010) 

 

De verschillende prioriteiten bepalen de evaluatiekaders. Men ziet dat economische 

afwegingen erop gericht zijn resultaten te kwantificeren en om te zetten in een verhaal van 

financiële baten en kosten. De afdeling grondzaken die specifiek verantwoordelijk is voor de 

kosten en baten van het project, kan duurzame ontwikkeling lastig integreren in het eigen 

denkkader. De afdeling Stedenbouw, die van oorsprong een breder afwegingskader heeft en 

de financiën niet als eerste prioriteit ziet, maar leefkwaliteit, kan duurzame ontwikkeling goed 

in hun eigen frame integreren. Men ziet echter wel dat juist dit raakvlak, niet alleen voor 

kansen zorgt maar ook als een bedreiging kan worden gezien omdat men over de grenzen van 

de afdelingstaken heen gaat.  

Als aanvulling op de vijf aspecten van Gabler (2010) heb ik gekeken naar de invloed van de 

sociale norm op de integratie van een duurzaam denkkader. De sociale norm bepaalt niet of er 

integratie plaatsvindt, maar wel het gevoel van urgentie. De organisatiekenmerken zijn erg 

bepalend voor de beoordeling van de eigen effectiviteit. 

 

7.2 De houdgreep van de organisatie 

 
De uiteindelijke relatie tussen de frames wordt dus bepaald door de organisatiekenmerken.  

Zoals Gabler al breed stelt zijn, gelijkheid, openheid, formaliteit en verbondenheid ook 

bepalend voor de integratie van de frames. In het volgende deel zal ik het effect van de 

organisatiekenmerken op het lerende vermogen van de organisatie concreet uitwerken door 

een vergelijking met de praktische aanbevelingen van Cramer(2004) en Cramer en 

Loeber(2005) zie model 7-2. 
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Model 7-2: Voorwaarden voor duurzame ontwikkeling, Cramer (2004) 

Cramer komt tot een aantal voorwaarden, dat de mogelijkheden voor een omslag naar een 

duurzame organisatie versterken. De contextfactoren, de beschikbare mankracht en geld, de 

interne steun en steun van het strategisch management. De organisatiekenmerken bepalen in 

hoeverre er aan deze voorwaarden wordt voldaan en dus de ruimte voor duurzame 

ontwikkeling. 

  

Door de complexe organisatiestructuur is het erg lastig om interne steun en steun van het 

management te versterken. De initiatieven voor duurzame ontwikkeling komen namelijk van 

de verkeerde kant van de kloof tussen uitvoering en verantwoordelijkheid. De 

verantwoordelijkheid ligt verankert in de hiërarchische structuur waar de ima’s geen officiële 

machtsmiddelen bezitten. Zij moeten vanuit een gelijkwaardige positie in relatie tot andere 

belangen, duurzame ontwikkeling door de financiële en politieke kaders loodsen, zonder 

substantiële middelen als mankracht en geld. Deze situatie wordt veroorzaakt door een aantal 

specifieke kenmerken. 

Duurzame ontwikkeling wordt gezien als een afdelingsbelang. Ook al is er steun voor het 

thema duurzame ontwikkeling, dan nog zal men het afwegen tegenover andere belangen. Het 

is dus niet alleen belangrijk om steun te vinden maar ook om anderen te betrekken als 

vertegenwoordigers van duurzame ontwikkeling. Omdat het een overheidsorganisatie is, is 

politieke steun bovendien cruciaal.  

Het versterken van steun voor een ander denk- en afwegingskader is lastig in een organisatie 

waar gelijkwaardigheid centraal staat. Dit omdat steun vooral gezocht wordt in informele 

communicatiestructuren. Men vermijdt conflicten en zoekt steun bij mensen die affiniteit 

hebben met een duurzame denkwijze. Het leerproces blijft persoonsgebonden.  

Het formaliseren van duurzame doelstellingen op een hoger niveau in de organisatie is 

belangrijk om tot een breder afwegingskader te komen en de prioriteiten te verleggen. De 

afwegingskaders en prioriteiten bepalen namelijk de inzet van de beschikbare middelen. 

Specifiek voor een overheidsorganisatie is, dat deze steun vooral van de politiek moet komen. 

De netwerkbenadering van de ima’s omzeilt deze voorwaarden, omdat het rekent op 

investeringen van buiten de organisatie, waar politieke legitimatie niet direct noodzakelijk is. 

De zwakke plek van deze benadering is dat men wel afhankelijk is van de beschikbare 

middelen voor de proceskosten en van de identiteit van de organisatie. Het formaliseren van 

deze benadering in beleidskaders is een poging om de proceskosten te legitimeren. Het 

leerproces vindt dan echter plaats buiten de organisatie. Intern blijft men rekenen op de 

traditionele afwegingskaders. 

De professionele identiteit van de ima’s versterkt de onderhandelingspositie in de 

netwerkbenadering, maar zorgt niet direct voor steun en middelen van de eigen organisatie. 

Men kan de eigen prestaties lastig inzichtelijk maken omdat men door kennisuitwisseling zelf 

geen product levert, die zichtbaar te maken is binnen de politieke afwegingskaders. Grote 

projecten kunnen wel als politieke successen worden geëtaleerd, maar ruimtelijke 
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ontwikkeling gebeurt grotendeels op kleinere schaal. Dit maakt het lastig om de gemaakte 

proceskosten te legitimeren. 

Het hoge kennisniveau op de afdeling zorgt wel voor een succesvolle lobby om 

contextfactoren, voornamelijk wetgeving, te beïnvloeden. Ook deze successen zijn moeilijk te 

vertalen naar politieke successen.  

 

De factoren die Cramer(2004) benoemt zijn erg belangrijk. Maar omdat het hier gaat om een 

overheidsorganisatie, komt er een factor bij. Politieke steun is erg belangrijk. Om politieke 

steun te versterken moet men de resultaten kunnen communiceren naar een breed publiek. De 

netwerkbenadering gaat uit van een leerproces door kennisuitwisseling maar kan niet zonder 

voldoende middelen en mankracht. 

 

De huidige situatie beperkt het leervermogen van de organisatie omdat duurzame 

ontwikkeling wordt gezien als een afdelingsbelang. Om een intern leerproces op gang te 

brengen is er steun, maar vooral betrokkenheid nodig van het management op een hoger 

niveau in de organisatie en de het politieke bestuur. De afdeling Strategie zou hier een 

belangrijke rol in kunnen spelen, maar is echter minimaal bezet met maar zes mensen en staat 

vrij ver af van de dagelijkse gang van zaken. In het volgende deel komen de kansen aan bod 

om duurzame ruimtelijke ontwikkeling te versterken in de organisatie.  

7.3 Duurzame ontwikkeling als kans  

 
In model 7-3 heb ik de belangrijkste inzichten van Gattiker en Carter verzameld. 

 

Duurzame ontwikkeling wordt belangrijk vanwege ecologische bedreigingen voor de 

toekomst van de stad. Dit beeld heeft zicht ontwikkeld in het wetenschappelijke netwerk van 

de ambtenaren van Milieu en Duurzaamheid. Op deze afdeling werken mensen met de 

overtuiging dat duurzame ontwikkeling noodzakelijk is en die met specialistische kennis 

duurzame ontwikkelingen kunnen faciliteren. De medewerkers die zich bezig houden met het 

afgeven van adviezen stellen zich op als de change agents voor duurzame stadsontwikkeling, 

met of zonder politieke legitimatie. Om duurzame stadsontwikkeling te realiseren moet het in 

verschillende samenwerkingsverbanden met verschillende (normatieve) afwegingskaders 

concurreren of beter geïntegreerd worden.  
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Model 7-3: De lerende organisatie en strategieën voor commitment. 

 

In model 7-3 is te zien dat harde methoden, enkel een leerproces op het eerste niveau 

mogelijk maken. Gedrag wordt afgedwongen zonder dat verschillende overtuigingen op 

elkaar worden afgestemd. Gattiker en Carter (2010) concludeerden dan ook dat deze 

methoden een negatieve uitwerking hadden op de toewijding van de organisatie voor 

duurzame ontwikkeling. De bevindingen in dit onderzoek bevestigen dat beeld gedeeltelijk. 
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Het afdwingen van harde maatregelen door wettelijke kaders wordt door de ima’s en de 

respondenten als een beperking gezien om verder gaande betrokkenheid te stimuleren in de 

verschillende samenwerkingsverbanden. Coalitievorming is een belangrijk middel om het 

eigen belang meer gewicht te geven in de gelijkwaardige posities. Ik heb hier geen negatieve 

reacties op kunnen vinden, maar dit kan samenhangen met het dominante conflictvermijdende 

discours in de organisatie. Volgens Gattiker en Carter (2010) werden zachte methoden; 

inspiratie, consultatie en charisma, en rationele overtuiging het meest toegepast als strategie. 

De ima’s maakten inderdaad het meest gebruik van rationele overtuiging en zachte methoden. 

Alleen het inzetten van charisma; het inzetten van de goede verstandhouding gebaseerd op 

persoonlijke vriendschappen of overtuigingskracht, kon ik niet herkennen als strategie. Dit 

kan verschillende oorzaken hebben, misschien was het inderdaad niet gebruikelijk of ligt er 

een taboe op. Ambtenaren zijn immers gericht op het voorkomen van een beeld van 

vriendjespolitiek. In een ambtelijke organisatie ligt dit erg gevoelig. Zo mag men maar 

minimale relatiegeschenken aannemen en geven als ambtenaar.  

 

Rationele overtuiging wordt het meest toegepast met erg verschillende resultaten, zoals 

Gattiker en Carter ook al concludeerden. Rationele overtuiging is gericht op de aspecten van 

het economische kader die hand in hand gaan met aspecten van duurzame ontwikkeling. Het 

economische kader bleef echter een prioriteit boven de ecologische en sociaal-economische 

dimensies van duurzame ontwikkeling en faciliteerde niet een normatief leerproces, waardoor 

echte toewijding niet werd bereikt. Uit het onderzoek kwamen enkele extra nuances naar 

voren die bepaalden of deze methoden succesvol waren. Rationele overtuiging is succesvol, 

wanneer duurzame ontwikkeling inzichtelijk wordt gemaakt binnen het traditionele kader 

door het te vertalen in ruimtelijke en kwantitatieve aspecten, zoals het DPL instrument. 

Rationele overtuiging is ook succesvoller, wanneer de betrokkenheid van de ima’s niet puur 

gebaseerd is op het integreren van duurzame ontwikkeling (in interne 

samenwerkingsverbanden), zodat er een geleidelijker (incrementieel) leerproces kan 

plaatsvinden. Want duurzame ontwikkeling kan dan via de nieuwe innovatieve principes van 

bedrijfsvoering worden geïntegreerd. De betrokkenheid van de ima’s was natuurlijk groter 

wanneer de gemeente zelf investeerder was in de ontwikkelingen of er vanuit de politiek 

voorkeur werd uitgesproken voor een duurzame benadering. 

 

Bijzondere resultaten werden geboekt door externe samenwerkingsverbanden aan te gaan die 

waren gebaseerd op een normatieve overtuiging dat duurzame ontwikkeling kansen biedt voor 

de toekomst. Financiële kaders worden dan eerder gezien als een reden om creatieve 

oplossingen te stimuleren door kennisuitwisseling dan als een definitief uitgangspunt. Dit sluit 

naadloos aan op de conclusies van Gattiker en Carter, die ook concluderen dat inspiratie en 

consultatie als de meest effectieve vormen worden ervaren. Zij stellen ook dat deze 

strategieën in verhouding tot het succes relatief weinig worden toegepast. Ook binnen de 

gemeente kan men zien dat men worstelt met het gebruik van normatieve argumentatie. Men 

wil de ander niet graag bekritiseren, omdat gelijkwaardigheid en het gezamenlijk belang 

centraal staan in het gebiedsgerichte en projectmatige werken. Het is niet aan een afdeling om 

het gezamenlijk belang te bepalen, hiervoor heeft men steun nodig van het hoger management 

en de politiek. Daarnaast zijn de normatieve kaders die op de afdelingen dominant zijn ook 

persoonlijke overtuigingen en gebruikt men liever legitimatie in onpersoonlijke feitelijke 

argumenten. Of zoekt men via informele netwerken contacten die persoonlijke kwaliteiten 

bezitten om een breder afwegingskader te hanteren. Omdat de ima’s niet zozeer worden 

beperkt door de organisatiecultuur in samenwerkingsverbanden met semi-publieke en private 

partijen, wordt inspiratie en consultatie vooral ingezet voor het versterken van de toewijding 

van deze investeerders en projectontwikkelaars. De ima’s die goed kunnen omgaan met 

inspirerende argumenten en benadrukken dat successen, gedeeld moeten worden werden als 

erg succesvol ervaren.  

 

Gattiker sluit af met de conclusie dat het succes van de verschillende methoden waarschijnlijk 

ook afhankelijk is van de match tussen de voorkeuren van de personen waarop zij zijn gericht. 
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Deze stelling komt terug in de benadering van Gabler (2010), waarin zij de nadruk legt op de 

match tussen normatieve frames. Zie model 7-1. In het onderzoek valt het inderdaad op dat 

het succes van de verschillende strategieën moeilijk te scheiden is van de structurele context. 

Ook in deze analyse kan ik de drie aspecten niet strikt gescheiden houden.  

 

Duurzame ontwikkeling wordt bepaald door een complex krachtenveld van structuur en 

agency. De verbanden zijn niet eenduidig en lopen door elkaar heen. In de conclusie zal ik de 

hoofdzaken uit de analyse beschrijven door de vraagstelling te beantwoorden. 
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Hoofdstuk 8 Conclusie 

 

Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen heb ik eerst de wetenschappelijke context 

beschreven en vastgesteld dat duurzame ontwikkeling uiteindelijk gaat over het veranderen 

van ons rationeel economische denkkader. Vooruitgang is niet alleen in cijfers te bevangen. 

Ecologische en sociaal-economische ontwikkelingen moeten gelijkwaardig aan economische 

ontwikkelingen gewaardeerd worden volgens het duurzame afwegingskader. Wanneer dit niet 

gebeurt, is het namelijk geen echte vooruitgang en zullen de economische ontwikkelingen 

uiteindelijk teruggeworpen worden tot het niveau van onze ecologische en sociaal-

economische omgeving.  

Duurzame ontwikkeling wordt nu langzaam een noodzaak vanwege ecologische bedreigingen; 

energievoorraden en klimaatverandering zijn de bekendste thema’s. In Nederland heeft 

duurzame ontwikkeling zich ontplooid in het brede afwegingskader van ruimtelijke 

ontwikkeling. Ruimtelijke ontwikkeling wordt niet alleen thematisch benaderd maar ook in 

integrale samenwerkingsverbanden. Nu volgt steeds meer het besef, dat omdat de gemeente 

alleen niet de kracht heeft om de noodzakelijke maatschappelijke veranderingen te dragen, 

ook dat niet voldoende is. De gemeente kan aansluiting vinden bij de innovatieve bedrijven 

die kansen zien in een sociaal ecologische benadering. Het lerende vermogen van bedrijven 

maakt hiervoor de weg vrij. 

Ook binnen de gemeente is dit lerende vermogen van groot belang om aansluiting te vinden in 

deze netwerken. De gemeente erkent dit in hun nieuwe strategische benadering van ‘Kennis 

en Cultuur’. Dit onderzoek geeft inzicht in de kansen voor en beperkingen van deze nieuwe 

benadering. Door de lerende organisatie als uitgangspunt te nemen, benadruk ik de stappen 

die de gemeente zelf kan zetten. In de data-analyse heb ik de praktijk beschreven. In de 

analyse heb ik de praktijk gekoppeld aan de theoretische inzichten. Ik zal nu beknopt de 

belangrijkste conclusies herhalen en daarmee de onderzoeksvraag beantwoorden. 

 

 

 

Afbeelding 10. Igor Kopelnitsky 
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8.1 Beantwoording deelvraag 1: De normatieve Frames 

 

Hoe beïnvloeden de normatieve frames van de medewerkers de integratie van 

duurzame ontwikkeling in hun afwegingskader? 

 

De medewerkers maken, afhankelijk van hun referentiekader, gebruik van 

verschillende normatieve kaders. Zo is er het gezamenlijk belang, het 

afdelingsbelang en het persoonlijke kader. Uit de analyse blijkt dat de integratie van 

duurzame ontwikkeling in het afwegingskader van de medewerkers, voornamelijk 

wordt beïnvloed door het afdelingsbelang. Hoewel men de brede betekenis van 

duurzame ontwikkeling kent (people, planet, profit) heeft de indeling in drie 

dimensies geen breder afwegingskader tot gevolg. Men is geneigd om de dimensie 

te kiezen die past bij de verantwoordelijkheid van de eigen afdeling. De afdeling 

milieu en duurzaamheid vertegenwoordigt de planet kant, hoewel de professionele 

insteek van de ima’s ertoe leidt dat zij ook een breder kader kunnen hanteren. 

Omdat duurzame ontwikkeling wordt gekoppeld aan ecologische bedreigingen, 

wordt duurzame ontwikkeling voornamelijk gezien als de verantwoordelijkheid van 

de afdeling Milieu en Duurzaamheid. 

Hoe sterker het rationeel economische denkkader dominant is op de afdeling hoe 

meer duurzame ontwikkeling wordt gezien als een extra belasting. Het verschil 

tussen de twee kaders is dan namelijk groter. Vooral de verschillende prioriteiten en 

evaluatiekaders zorgen voor een moeizame verhouding tussen de twee kaders. De 

afdeling Grondzaken die specifiek verantwoordelijk is voor de kosten en baten van 

het project, kan duurzame ontwikkeling lastig integreren in het eigen denkkader. De 

afdeling Stedenbouw, die van oorsprong een breder afwegingskader heeft en de 

financiën niet als eerste prioriteit ziet, maar leefkwaliteit, kan duurzame 

ontwikkeling goed in hun eigen frame integreren. 

Wanneer de medewerkers duurzame ontwikkeling niet kunnen vertalen naar de 

afdelingsdoelen, wordt, om zich te verantwoorden, het persoonlijke kader gebruikt. 

Daaruit blijkt dat duurzame ontwikkeling wordt gezien als sociale norm. 

 

Om het brede normatieve kader van duurzame ontwikkeling te integreren in het tot 

nu toe rationeel economisch afwegingskader, zal het moeten worden geformuleerd 

als het algemene belang en dus het afdelingsbelang moeten overstijgen. Deze 

integratie kan niet alleen door de afdeling Milieu en Duurzaamheid worden 

gerealiseerd. De medewerkers zien de mogelijkheden om buiten de 

afdelingsbelangen te stappen als beperkt. Het algemeen belang wordt gedefinieerd 

volgens de politieke kaders en de afwegingen van de projectleiders en 

gebiedsmanagers. De mogelijkheden binnen deze politieke kaders om duurzame 

ontwikkeling als algemeen belang te formuleren, worden ook bepaald door 

organisatiekenmerken van de ambtelijke organisatie.  

8.2 Beantwoording deelvraag 2: De organisatiekenmerken 

 

Hoe beïnvloeden de organisatiekenmerken de integratie van duurzame ontwikkeling 

in het afwegingskader? 

 

De organisatiekenmerken bepalen de scheiding van de dimensies van duurzame 

ontwikkeling in afdelingsbelangen. Dit maakt het lastig om duurzame ontwikkeling 

als afwegingskader binnen het gezamenlijk belang te integreren. De 

organisatiestructuur is erg dominant en bepaalt de samenwerking. Er zijn vier 

verschillende structuren te onderscheiden. 
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1. De hiërarchische structuur, traditioneel voor de overheidsbureaucratie, waar de 

scheiding is gebaseerd op thematische afdelingen.  

2. De gebiedsgerichte structuur. Waar de samenwerkingsverbanden niet worden 

afgebakend door de thematische afdelingen, maar door een indeling in wijken. 

3. De projectmatige structuur, waar de samenwerkingsverbanden worden afgebakend 

door projecten.  

4. En ten slotte de informele netwerkstructuur, waar kennisuitwisseling in een netwerk 

centraal staat.  

Het afwegingskader ligt verankert in een thematische structuur, de uitvoering in 

integrale samenwerkingsverbanden en de netwerkbenadering. 

In de thematische structuur bepalen de verantwoordelijke wethouders en ambtenaren 

de evaluatiekaders en prioriteiten van de integrale samenwerkingsverbanden. De 

prioriteiten en evaluatiekaders worden, omdat deze bepalend zijn voor het politieke 

succes van de wethouders, bepaald door zichtbare problemen en resultaten. Deze 

prioriteiten bepalen de inzet van mankracht en geld, en de focus van het hoger 

management.  

Het belang van duurzame ontwikkeling als nieuw afwegingskader wordt pas 

duidelijk binnen de professionele kaders van milieu en duurzaamheid. Zij brengen 

dit naar voren in de integrale samenwerkingsverbanden en de nieuwe 

netwerkbenadering. 

In de integrale samenwerkingsverbanden ligt de nadruk op gelijkwaardigheid. Het 

nastreven van duurzame ontwikkeling als overkoepelend belang zet deze 

gelijkwaardigheid op het spel. Steun wordt daarom gezocht bij sleutelpersonen in 

informele netwerken. Dit bevordert wel de integratie van duurzame ontwikkeling in 

afwegingskaders van personen die het formele afwegingskader maar beperkt kunnen 

beïnvloeden. 

De netwerkbenadering gaat grotendeels voorbij aan de beperkende organisatie-

kenmerken, omdat het vooral extern gericht is en gebruik maakt van de beschikbare 

kennis om investeringen aan te trekken. De focus op professionaliteit is, om de rol 

van adviesbureau te kunnen handhaven, erg belangrijk. De netwerkbenadering 

stimuleert de integratie van duurzame ontwikkeling in het externe afwegingskader. 

Dit is niet onbelangrijk, omdat veel ruimtelijke ontwikkelingen door externe partijen 

worden uitgevoerd.  

Voor deze benadering is er wel voldoende mankracht nodig, waarvan de inzet moet 

worden gelegitimeerd binnen de traditionele structuur. Ook is het belangrijk dat de 

ima’s zich op de doelstellingen van de gemeente, die zichtbaar worden in de 

identiteit van de organisatie, kunnen beroepen.  

Steun van het strategisch management, omdat het de politieke termijn van vier jaar 

overstijgt, kan uiteindelijk cruciaal zijn. Helaas is de afdeling strategie maar 

minimaal bezet en staat zij erg ver af van de inhoudelijke kennis van de afdelingen, 

zo ook duurzame ontwikkeling.  

Duurzame ontwikkeling is niet alleen afhankelijk van het interne afwegingskader, 

maar ook van de maatschappelijk structuren, de contextfactoren. De inhoudelijke 

kennis van de ima’s is een belangrijk middel waarmee druk uitgeoefend kan worden 

op hogere overheden om via wetgeving de maatschappelijke structuren te 

veranderen.  
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8.3 Beantwoording deelvraag 3; Beïnvloedingsstrategieën  

 

Hoe probeert afdeling Milieu en Duurzaamheid de integratie van duurzame 

ontwikkeling als afwegingskader te bevorderen? 

 

De afdeling heeft verschillende strategieën ontwikkeld om duurzame ontwikkeling 

te realiseren.  

1. Harde methoden; zoals wettelijke kaders en coalities 

2. rationele overtuiging; economische argumenten en kwantitatieve 

evaluatiekaders 

3. zachte methoden; enthousiasmeren en betrekken bij resultaten  

De harde methoden worden toegepast om gedrag af te dwingen en beperken de 

resultaten tot minimale doelstellingen. Duurzame ontwikkeling wordt dan als 

beperkend ervaren en niet geïntegreerd in het afwegingskader. 

Rationele overtuiging is, wanneer duurzame ontwikkeling hand in hand gaat met 

economische voordelen een succesvolle strategie. Raakvlakken van duurzame 

ontwikkeling met economische voordelen worden vaak pas geleidelijk aan ontdekt. 

Het is dus belangrijk dat er al een samenwerkingsbasis bestaat.  

Zachte methoden worden als succesvol ervaren. Anderen aanspreken op het belang 

van duurzame ontwikkeling, zorgt voor een verandering in het afwegingskader 

waardoor duurzame ontwikkeling als een kans wordt gezien. Het delen van kennis 

in ruil voor investeringen is belangrijke strategie. De resultaten kunnen dan 

gezamenlijk worden gepresenteerd en dit versterkt de betrokkenheid van de externe 

partijen. 

 

Het succes van de verschillende strategieën is afhankelijk van de context en het 

normatieve kader van de doelgroep. 

8.4 Beantwoording hoofdvraag 

 

Welke factoren beperken of faciliteren de integratie van duurzame 

ontwikkeling in het afwegingskader van de Sector Ontwikkeling, Gemeente 

Utrecht. 

 
De wijze waarop duurzame ontwikkeling wordt geïntegreerd in het afwegingskader van 

Sector Ontwikkeling wordt bepaald door de normatieve kaders van de afdelingen en de 

politiek en de overeenkomsten met het brede kader van duurzame ontwikkeling; zie model 8-

1. 

Model 8-1: Samenhang normatieve kaders en duurzame ontwikkeling 

  Milieu en 

Duurzaamheid 

Wonen Verkeer 

en 

Vervoer 

Steden- 

Bouw 

Econo-

mische 

Zaken 

Grond-

zaken 

Politiek 

People X X X X     X 

planet X           X 

Profit X        X   X 

Hier en 

nu 

X X X X X X X 

Toekomst X X X X       
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De integratie van duurzame ontwikkeling in de normatieve kaders, is afhankelijk van de 

interne steun; mankracht en financiën, Steun van het strategisch management en de politiek en 

interne steun van sleutelpersonen. De mate waarop deze voorwaarden aanwezig zijn, wordt 

sterk bepaald door de organisatiekenmerken; de evaluatiekaders en prioriteiten in de 

verschillende samenwerkingsstructuren, het belang van gelijkwaardigheid en de informele 

machtsstructuren en de zwakke positie van het strategisch management en de identiteit van de 

sector Ontwikkeling. De dynamiek van de organisatiekenmerken is afhankelijk van de 

samenwerkingsstructuren. De integrale milieu adviseurs proberen duurzame ontwikkeling in 

dit complexe krachtenveld te agenderen door verschillende strategieën te gebruiken. Harde 

tactieken, rationele overtuiging en zachte tactieken. De wijze waarop de verschillende 

elementen elkaar beïnvloeden is afgebeeld in model 8-2. 

 

 

Model 8-2: Duurzame ontwikkeling in perspectief 

 

De integratie van duurzame ontwikkeling in het afwegingskader van sector Ontwikkeling, is 

pas mogelijk wanneer er verandering komt in het dominante rationeel economisch 

afwegingskader. De lerende organisatie, kan een dergelijke omslag maken. In een complexe 

organisatie, zoals de Gemeente Utrecht, is het echter, omdat de structurele kenmerken erg 

dominant en lastig te beïnvloeden zijn, moeilijk om een normatieve omslag te maken. Men 

werkt in de waan van de dag, wat tot gevolg heeft dat men erg gericht is op het hier en nu. Het 

is te danken aan de betrokkenheid van de ima’s dat er in de eigen organisatie wel stappen 

worden gezet. In de organisatie komt het leerproces stapsgewijs tot stand, dit is te typeren als 

het eerste niveau van leren. Rationeel overtuigen is dan een geschikte methode. Het zoeken 

naar alternatieve mogelijkheden om duurzame stadsontwikkeling te ontplooien heeft geleid 

tot de netwerkbenadering. In deze benadering durft men de overtuiging dat duurzame 

ontwikkeling belangrijk is voor de toekomst, uit te dragen. Enthousiasme werkt aanstekelijk 

en kan leiden tot een omslag in het afwegingskader van investeerders.  

 

Om deze benadering te verankeren in de organisatie, is het nodig dat het succes erkent wordt 

en wordt omgezet in beschikbare proceskosten en steun van het strategisch management.  

 

Het nieuwe college, met Groenlinks als grootste partij, zal deze steun moeten geven, ondanks 

de aangekondigde bezuinigingen. Ik hoop dat dit onderzoek, door het aanbieden van een stuk 

zelfreflectie, kan bijdragen aan de steun voor de werkwijze van de ima’s en het leerproces van 

de sector kan versterken. 
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Bijlagen 

 

Bijlage 1. Organisatiestructuur 
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Bijlage 2. Topiclijst 

 
Interview Topics, onderzoek betekenisgeving duurzaamheid. 

 

Introductie  

 

Inhoudelijke Topics→+/-50 minuten 

 

Interpretatie duurzaamheid →+/- 20 minuten 

 

Betekenis Duurzaamheid 
Betekenis persoonlijke sfeer (blik op tijd, geografie en inhoud) 

Betekenis binnen werkverband (blik op tijd, geografie en inhoud) 

Evaluatie van duurzaamheid (bijvoorbeeld positief of negatief) 

Informatiebron 

Ontwikkeling concept duurzaamheid (bv. nieuw/oud). 

Via welke media (bv. Beleidsdocumenten, persoonlijke communicatie). 

Communicatie via Afdeling milieu en duurzaamheid. 

Gedragsconsequenties 

Consequenties duurzaamheid voor keuzes persoonlijke sfeer. 

Consequenties voor keuzes binnen werkverband. 

Perceptie eigen mogelijkheden voor effectieve verandering. 

Sociale norm 

Duurzaamheid als norm (voor burgers, politiek en professionals). 

Referentiekaders. 

 

Beleidsontwikkeling ruimtelijke planning→+/-15 minuten 

 

Motieven 

werkmotivatie 

referentiekaders succes en falen. 

Contextfactoren 

Invloedrijke actoren 

Andere beperkende/faciliterende factoren 

Doelen 

Beleidsdoelen SPVE, (ideaal, reëel, minimaal) 

Verhouding afdelingsdoelen tot duurzaamheid (integratie, concurrerend, afwezig) 

Belangenbehartiging (zakelijk en persoonlijk) 

Strategie 

Hulpbronnen 

Dwangmiddelen 

Inzet middelen duurzaamheid 

 

Samenwerking→+/-15 minuten 

 

Structuur 

Formele/Informele overlegstructuur 

Informele/formele regels 

Communicatie 

Communicatiemiddelen 

Communicatiestijl 

Onderlinge verhoudingen 

Persoonlijke relaties 

Verhouding afdelingen  

Evaluatie afdeling milieu en duurzaamheid 
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Bijlage 3. Gabler(2010), p. 86 De lerende Organisatie, normatieve frames en beleidsintegratie  
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Bijlage 4.  Gabler (2010) Institutionele voorwaarden tweede niveau-leren 

 

(Institutional Capacity for Complex Learning: Gabler (2010), p. 90) 

 
(Institutional Capacity for Reciprocal learning: Gabler (2010),p.91) 

 



  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


