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Voorwoord 

 

De scriptie die voor u ligt vertegenwoordigt een jaar lang hard werken. Dit jaar is een zeer leerzaam 
jaar geweest voor mij. Het is leerzaam geweest omdat ik bij het volgen van mijn afstudeerstage, na 
jaren van voornamelijk theorie, in aanraking ben gekomen met de praktijk van de planologie.  

Na lang zoeken naar een geschikte stageplaats ben ik via een stage vacature op de Universiteit 
Utrecht terecht gekomen bij het bedrijf 4Motion uit Ede. Bij dit bedrijf ben ik in aanraking gekomen 
met de planologie. Ik kreeg mee waar de “regisseurs in ruimtelijke ontwikkeling” zich mee bezig 
houden en wat er zoal speelt bij het regisseren van een project. 4Motion wilde graag een onderzoek 
naar het belang van personen bij het W4 project, welke op het moment van schrijven van deze 
scriptie nog steeds loopt. Ik ben een aantal keer mee geweest naar overleggen die gerelateerd waren 
aan het W4 project. Ik heb mijzelf verdiept in het project en dankzij Jan Jaap Wesselink, mijn 
stagebegeleider, heb ik veel van het W4 project leren kennen. Het doen van het onderzoek, waarbij 
ik veel in aanraking ben gekomen met mensen uit de praktijk, vond ik geweldig om te doen. Dit 
maakte de stage voor mij een zeer leuke ervaring. 

Uiteraard wil ik op deze plaats, zoals gebruikelijk, een aantal mensen bedanken die mij hebben 
gesteund of hebben geholpen bij het schrijven van deze masterscriptie. Op de eerste plaats wil ik Jan 
Jaap Wesselink bedanken voor zijn enthousiaste begeleiding. Zijn tips, zijn kritische commentaar en 
de daaruit voortkomende discussies hebben bijgedragen aan de kwaliteit van deze scriptie. Hetzelfde 
geldt voor de bijdrage die Mark Verbeet heeft geleverd met zijn visie op mijn scriptie. Verder wil ik 
uiteraard hoogleraar Prof. Dr. T.J.M. Spit bedanken voor zijn begeleiding vanuit de Universiteit. Zijn 
opbouwende kritiek tijdens overleggen hebben ervoor gezorgd dat ik scherp bleef op het 
wetenschappelijke niveau van mijn scriptie. Uiteraard gaat mijn dank ook uit naar de respondenten 
die bereid waren mee te werken aan mijn onderzoek. Zonder hen had ik dit onderzoek niet uit 
kunnen voeren. Ten slotte wil ik alle andere mensen bedanken die mij dit laatste jaar, op welke 
manier dan ook, hebben gesteund en geholpen: ouders, familie, vriendin en vrienden. 

 

Ronald Meijdam 
Culemborg, mei 2011 
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Samenvatting 
Deze afstudeerscriptie bevat een onderzoek naar de organisatie van een Technisch Complex Project 
(TCP). De individuele kenmerken van de personen binnen deze organisatie en de onderlinge relaties 
staan centraal in het onderzoek. De doelstelling van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de mate 
van invloed van individuele belangen, persoonlijke kenmerken en onderlinge relaties op het 
realisatieproces van een TCP. 

Vanuit maatschappelijk oogpunt is het van belang om onderzoek naar dergelijke organisaties te 
verrichten, aangezien infrastructurele projecten een grote impact hebben op het dagelijks leven van 
veel personen. Mede door infrastructurele projecten kan bijvoorbeeld de filedruk, waar veel 
personen mee te maken hebben, sterk verminderen. Daarnaast is het van belang om een degelijke, 
resultaatgerichte projectorganisatie achter een infrastructureel project te hebben zodat de kans op 
vertraging door interne problemen geminimaliseerd wordt. Dit levert een zo kort mogelijke 
doorlooptijd van het project op waarbij de projectkosten niet uit de hand lopen door vertragingen. 
Wetenschappelijk gezien draagt dit onderzoek bij aan de opvulling van wetenschappelijke kennis 
over projectorganisaties van ruimtelijke ordeningsprojecten. De bestuurskundige wetenschap wordt 
gekoppeld aan de ruimtelijke wetenschap; een combinatie die (te) weinig wordt gemaakt. 

In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van een case study. Deze case study, het W4 project in de 
Leidse regio, staat centraal in het onderzoek. Het W4 project is een infrastructureel project welke 
aangemerkt kan worden als TCP vanwege zijn technische, organisatorische en sociale complexiteit. 
Door het W4 project als TCP aan te merken is het ingebed in de wetenschappelijke literatuur. Dit 
draagt bij aan de wetenschappelijke waarde van het onderzoek. Bij het W4 project wordt de rijksweg 
A4 tussen Burgerveen en Leiden verbreed. Hierbij ontwikkelen drie gemeenten, Leiden, Leiderdorp 
en Zoeterwoude, deelprojecten om een voor de omgeving zo aantrekkelijk mogelijke 
landschappelijke inpassing te realiseren. Bij het project zijn ook de provincie Zuid-Holland, het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu en Rijkswaterstaat betrokken. Het W4 project is dus volledig 
publiek opgezet. De hoofdvraag van het onderzoek luidt:  

In hoeverre kunnen persoonlijke relaties tussen sleutelfiguren bijdragen aan de voortgang van een 
technisch complex project zoals W4?  
 
De theorie die centraal staat in het onderzoek is het nieuwe institutionalisme. Deze theorie gaat 
volgens North (1991) uit van de door mensen uitgedachte beperkingen die de politieke, economische 
en sociale interactie structureren. Het nieuwe institutionalisme is voor dit onderzoek geschikt omdat 
het gaat om de interactie tussen personen in een organisatie. Deze personen hebben te maken met 
beperkingen die door hun omgeving, de context, worden opgelegd. Het kritiekpunt dat het “gevoel” 
en het “ideële” afwezig is in deze theorie, wordt in dit onderzoek ondervangen. De focus van dit 
onderzoek ligt namelijk op deze twee onderwerpen. Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand 
van drie deelonderwerpen: Het formele en informele van de organisatie, Habits of the Heart en 
Publieke en Private denkbeelden. Het formele en informele onderwerp gaat in op de interactie tussen 
personen binnen de organisatie, de habits of the heart gaat in op de persoonlijke kenmerken van de 
organisatieleden en de publieke en private denkbeelden beschrijven de heersende ideeën over hoe 
projecten ontwikkeld dienen te worden en welke invloed deze ideeën op de organisatie heeft gehad. 
De Habits of the Heart vormen de kern van het onderzoek. Deze habits van Taulbert (1997) zijn 
gericht op de individuele persoon en staan in dienst van de organisatie en de opbouw hiervan.  

Het empirische gedeelte van dit onderzoek bestaat uit kwalitatieve gegevensverzameling. Er zijn 
vijftien personen geïnterviewd die direct betrokken zijn (geweest) bij het W4 project. Deze personen 
zijn geselecteerd op de invloed die zij hadden op het W4 proces: de respondenten bestaan 
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voornamelijk uit personen die een grote beslissingsbevoegdheid hebben of hadden in het W4 proces, 
zoals wethouders en rijksambtenaren. Deze keuze is gemaakt om het onderzoeksgebied beperkt te 
houden en om de focus op de projectorganisatie te houden. 

Uit het empirisch onderzoek blijkt dat het W4 project met veel formele en informele instituties te 
maken heeft gehad. Het W4 project is het eerste project waarbij Rijkswaterstaat een andere manier 
van werken is gaan hanteren. Deze manier van werken houdt in dat Rijkswaterstaat meer in overleg 
gaat met de (publieke) organisaties in het gebied waarin zij een ontwikkeling willen laten 
plaatsvinden. Dit is een procedureverandering waardoor de formele manier van werken is veranderd. 
De overleggen die plaatsvonden waren zeer informeel van karakter. Door deze informaliteit binnen 
het W4 project, welke volgens alle respondenten uniek was, is een zogenoemde W4 cultuur 
ontstaan. Deze cultuur bestaat uit een samenwerking waarbij respectvol naar elkaars standpunten 
wordt geluisterd en dat er in het geval van problemen constructief naar oplossingen wordt gezocht. 
Deze cultuur heeft ervoor gezorgd dat de omgang tussen de organisatieleden als zeer positief is 
ervaren. Er is, binnen de formele wet- en regelgeving, op een zeer informele manier gewerkt. Deze 
informele manier van werken is mede mogelijk gemaakt door persoonlijke kenmerken die individuen 
in de organisatie bezitten. 

Persoonlijke kenmerken en eigenschappen, habits of the heart, zijn van groot belang geweest in de 
organisatie. De bij ieder organisatielid aanwezig zijnde wil om het project te laten slagen zorgde voor 
binding. Er was sprake van een gemeenschappelijk doel en dit zorgde voor goede onderlinge relaties 
binnen de organisatie. Daarnaast is er in het begin van het proces sprake geweest van 
organisatiebouwers en later van individuen die wisten hoe ze binnen een organisatie dienden te 
werken om het succesvol te houden. Partijbelangen hebben een rol gespeeld in het proces maar elk 
individu was bereid om over partijbelangen heen te stappen om ervoor te zorgen dat het W4 project 
niet in gevaar zou komen. Persoonlijke kenmerken en onderlinge relaties zijn van groot belang 
geweest voor het project. Het publieke en private denken heeft geen enkele invloed gehad op deze 
relaties. De opzet was duidelijk en iedereen schikte zich hierin. Hierbij speelt ook de tijdsgeest een 
rol: het project werd opgezet in een tijd waarin het private denken nog geen grote rol speelde in de 
ruimtelijke ontwikkeling. 

Relaties tussen belangrijke individuen binnen een organisatie, sleutelfiguren, spelen dus een 
belangrijke rol bij het welslagen van een technisch complex project zoals W4. De informele manier 
van werken die mogelijk wordt door de eigenschappen van individuen zorgen voor de ontwikkeling 
van een cultuur. Deze cultuur maakt het mogelijk een succesvolle samenwerking te hebben 
waardoor projecten zoals W4 succesvol gerealiseerd kunnen worden.  
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1. Inleiding 
De ontwikkeling van technisch complexe projecten in Nederland is belangrijk. De uitvoering van deze 
projecten zijn belangrijk voor de concurrentiepositie van Nederland en kunnen zo bijdragen aan de 
economische groei van Nederland. Nederland staat internationaal bekend om deze technisch 
complexe projecten (de Bruijn et al., 1996, pp. 13). De technisch complexe projecten worden 
gekenmerkt door een langzame plan- en besluitvorming en een lange doorlooptijd. Personen kunnen 
een belangrijke rol spelen bij het al dan niet slagen van technisch complexe projecten. Zij kunnen, 
door hun persoonlijkheid en netwerk, ervoor zorgen dat het proces versneld wordt.  
In dit onderzoek is onderzocht in hoeverre personen binnen een organisatie van een project van 
belang zijn voor de voortgang van een technisch complex project. Er is in dit hoofdstuk een inleiding 
van het onderwerp gegeven waarin zowel de aanleiding als de maatschappelijke en 
wetenschappelijke relevantie aan bod komen. Verder zijn de hoofd- en deelvragen uitgewerkt en is 
de doelstelling van het onderzoek aangegeven.  

1.1  Maatschappelijke verantwoording 
De maatschappelijke aanleiding voor dit onderzoek is terug te vinden in het feit dat iedere persoon 
te maken heeft met technisch complexe projecten. Dergelijke projecten worden veelal geïnitieerd 
door de overheid waardoor er een aanzienlijk bedrag aan gemeenschapsgeld in gaat zitten. Het 
kunnen projecten zijn die te maken hebben met infrastructuur en complexe bouwwerken maar ook 
met minder tastbare informatienetwerken. Overheden willen dergelijke projecten zo snel mogelijk 
afronden voor zo laag mogelijke kosten. Op die manier kunnen de uitgaven het beste verantwoord 
worden naar de maatschappij. Opvallend is de paradox die zich kan voordoen wanneer verschillende 
overheden met elkaar in juridische procedures verstrikt raken waardoor projecten uitlopen. Door 
deze uitloop nemen naast de projectduur de kosten van het project eveneens toe, iets wat door geen 
enkele overheid als wenselijk wordt gezien. Het financiële aspect wordt namelijk steeds belangrijker 
bij ruimtelijke ontwikkelingen die door gemeenten worden opgestart. Winstmaximalisatie en 
kostenminimalisatie worden als steeds belangrijker gezien. Gemeenten zijn zo erg betrokken bij de 
uitvoering van projecten, dat hun financiële positie het hierin soms wint van wat voorop had moeten 
staan, namelijk een goede ruimtelijke ordening. Desondanks is het vertrouwen van de maatschappij 
in de overheid zeer groot (Needham, 2007, pp.13). 
 
In dit onderzoek is geschreven over technisch complexe projecten. Een kenmerk wat bij elk van deze 
projecten duidelijk naar voren komt is dat een dergelijk project groot is. ‘Groot’ is een relatief begrip 
en is zodoende moeilijk af te bakenen. De Bruijn et al. (1996) definieert een ‘groot’ project als een 
project waarbij de potentiële baten en de benodigde middelen de ‘normale’ grenzen overschrijden. 
Deze grote projecten zijn er in verschillende soorten en worden niet alleen teruggevonden in de 
ruimtelijke ordening. In dit onderzoek wordt echter wel sec gekeken naar projecten die in de ruimte 
interveniëren, ruimtelijke ordeningsprojecten. Een uitgebreide beschrijving van wat technisch 
complexe projecten zijn zal in hoofdstuk 2 volgen. Ter bevordering van de leesbaarheid van deze 
thesis zal vanaf dit punt gesproken worden over een TCP in plaats van Technisch Complex Project.  
 
Met dit onderzoek zal inzichtelijk worden gemaakt op welke manier de doorlooptijd van TCP´s 
verkort kan worden door op de juiste plaatsen in de organisatie de juiste mensen neer te zetten. 
Door deze kortere doorlooptijd zullen de kosten voor toekomstige TCP´s afnemen waardoor een 
kleiner deel van het gemeenschapsgeld naar dergelijke projecten hoeft te gaan. Daar waar bestaande 
literatuur slechts een evaluatie geeft van een doorlopen proces zal in deze scriptie een aanbeveling 
worden gedaan hoe het proces versoepeld en versneld kan worden. Op deze manier draagt de 
scriptie bij aan een structurele procesverbetering waarbij zowel overheden als de maatschappij een 
hogere mate van vertrouwen en tevredenheid ten opzichte van elkaar zullen bereiken. 
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1.2  Wetenschappelijke verantwoording: een drieslag 
In de wetenschap is er veel geschreven over organisaties en hoe deze op de meest effectieve manier 
kunnen werken (Bolman et al., 2003; Johansson et al., 2007; Van Donk et al., 2008; Manning, 2008; 
Soderlund, 2010). Deze meest effectieve manier van werken staat onder invloed van verschillende 
externe invloeden. Hierbij valt te denken aan maatschappelijke trends zoals economische crises of 
voorspoed en politieke ontwikkelingen. Deze instituties zijn dus van belang bij een analyse van de 
werking van organisaties. 
 
Het nieuwe institutionalisme is een belangrijke theorie om de invloed van instituties op organisaties 
te kunnen verklaren. Het nieuwe institutionalisme hecht namelijk een belangrijke waarde aan een 
analyse op persoonlijke voorkeuren en gedrag van mensen, dit in tegenstelling tot het oude 
institutionalisme (Wu, 2009, pp. 105). Instituties kunnen worden gezien als regels (Knight, 1992; 
Ostrom, 1990). “First, an institution is a set of rules that structure social interactions in particular 
ways. Second, for a set of rules to be an institution, knowledge of these rules must be shared by the 
members of the relevant community or society” (Knight, 1992, pp. 2-3). Deze community of society is 
in dit geval de organisatie die te maken heeft met de instituties. De personen binnen de organisatie 
dienen de regels te accepteren. Op deze manier structureren de instituties het gedrag (Knight, 1992).  
 
Personen binnen organisaties gaan relaties met elkaar aan. Volgens Bolman et al. (2003) komen de 
grootste vreugden en de meeste zorgen binnen organisaties voort uit onderlinge relaties.  Er is veel 
geschreven over hoe belangrijk vertrouwen binnen deze relaties voor organisaties zijn (Zand 1972, 
1997; Zucker 1986; McAllister 1995; Lane 1998; Nooteboom 2002). Vertrouwen in elkaar bij het 
bespreken van belangrijke besluiten kan een belangrijke rol spelen bij het welslagen van de 
besprekingen. Er zijn vele verschillende media waarmee we kunnen communiceren. Denk hierbij aan 
email en telefoon. Dit zijn onpersoonlijke communicatiemanieren. Persoonlijke contacten, face to 
face, blijven echter een belangrijke rol spelen (Bovens et al., 2007, pp. 178).  
 
Elk individu heeft unieke persoonskenmerken. In organisaties waar verschillende individuen zitten 
komen de verschillende persoonskenmerken bijeen. Dit kan zowel positief als negatief uitpakken. 
Sommige individuen kunnen op basis van hun persoonskenmerken beter met elkaar omgaan dan 
anderen. Deze persoonskenmerken worden ook wel “Habits of the Heart” genoemd. Deze zijn gericht 
op de individuele persoonskenmerken. De persoonskenmerken staan in dienst van de organisatie. In 
het werk van Taulbert (1997) komen acht persoonlijke kenmerken, habits of the heart, naar voren 
die voor een sterke organisatie zorgen.  
 
De hier beschreven drieslag -instituties, persoonlijke relaties en “habits of the heart”- worden in dit 
onderzoek aan elkaar verbonden. Deze manier van onderzoek is nog niet eerder vertoond in de 
wetenschappelijke wereld. Dit onderzoek draagt daarmee bij aan de aanvulling van 
wetenschappelijke literatuur over organisaties in ruimtelijke ordeningsprojecten bezien vanuit het 
institutionele perspectief. Daarnaast zorgt het voor een verdere verdieping in de werkwijze van 
projectorganisaties die zich bezig houden met ruimtelijke ontwikkeling. Door deze nieuwe inzichten 
wordt het belang van persoonlijke kenmerken en relaties duidelijk. Aan de hand hiervan wordt het in 
de toekomst mogelijk om dreigende conflictsituaties binnen projectorganisaties te herkennen en 
hierop adequaat te reageren. Op deze manier kunnen conflicten en impasses in 
projectontwikkelingen worden voorkomen en de doorlooptijd worden verkort. Dit zorgt vervolgens 
voor maatschappelijke kostenbesparingen. Hiermee draagt dit onderzoek op zowel maatschappelijk 
als wetenschappelijk gebied bij aan de kennisontwikkeling ten aanzien van projectorganisaties in de 
ruimtelijke ordening. 
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1.3  Doelstelling, hoofdvraag en onderzoeksvragen 
Dit onderzoek is opgezet aan de hand van een case study naar het infrastructurele W4 project. De 
doelstelling van dit onderzoek is: 
 
Inzicht krijgen in de mate van invloed van individuele belangen, persoonlijke kenmerken en 
onderlinge relaties op het realisatieproces van een TCP. 
 
In de doelstelling wordt de afkorting TCP geïntroduceerd. Deze afkorting staat voor Technisch 
Complex Project. TCP’s zijn grote projecten die vanuit zowel vanuit projectmatig, technisch en 
organisatorisch oogpunt gekenmerkt worden door een grote complexiteit. In hoofdstuk 2 zal dit 
begrip nader worden uitgewerkt. In het vervolg van deze scriptie zal er gebruik worden gemaakt van 
de afkorting TCP. Dit heeft geen verdere gevolgen voor het inhoudelijke gebruik van deze term, het is 
slechts een keuze om de leesbaarheid te bevorderen.  
De centrale onderzoeksvraag die in dit onderzoek wordt gehanteerd is: 
 
In hoeverre kunnen persoonlijke relaties tussen sleutelfiguren bijdragen aan de voortgang van een 
technisch complex project zoals W4? 
 
In de centrale vraag staan een aantal begrippen welke vanwege hun ruime 
interpretatiemogelijkheden een nadere definiëring nodig hebben. Hierbij geldt dat de definities die 
gegeven worden slechts gelden voor dit onderzoek en buiten dit onderzoek mogelijk een andere 
betekenis hebben.  
 

• Persoonlijke relaties: Hierbij is gekeken naar werk gerelateerde contacten zowel binnen als 
buiten werktijd. Deze persoonlijke relaties kunnen invloed hebben op de voortgang van een 
project. In het geval van stroeve relaties is het niet ondenkbaar dat gesprekken die 
beslissend zijn voor de voortgang niet het gewenste resultaat binnen de gewenste tijd 
hebben. Wanneer de relaties echter goed zijn te noemen, kan aangenomen worden dat de 
contacten tussen betrokkenen verlopen op een manier die de voortgang ten goede komen. 
De informele kant van organisaties speelt hier een belangrijke rol. De gewoonten van 
mensen en hoe mensen met elkaar omgaan binnen en buiten de organisatie, de zogenaamde 
habits of the heart, zijn van belang bij het interpreteren van deze relaties. Deze informele 
kant en de habits of the heart van mensen binnen organisaties zal in hoofdstuk 3 verder 
worden uitgewerkt. 

 
• Sleutelfiguren: Deze personen zijn aan de hand van momenten benoemd. Er zijn in het 

gehele proces drie momenten aangewezen waarbij de samenwerking onder druk stond en 
het de vraag was hoe het verder moest. De mensen die rond die momenten betrokken 
waren en voor het onderzoek beschikbaar zijn is een criterium. Sleutelfiguren hebben een 
grote beslissingsbevoegdheid of hebben een grote invloed op de beslissingen die worden 
genomen. Niet ondenkbaar is dat beiden eigenschappen van toepassing zijn. Wanneer deze 
sleutelfiguren om wat voor reden dan ook niet wensen mee te werken aan bepaalde 
gewenste ontwikkelingen, kan dit nadelige gevolgen hebben voor de voortgang van het 
proces. Wanneer een sleutelfiguur zich echter bovengemiddeld inzet om ontwikkelingen 
door te laten gaan, kan dit voordelig zijn voor de voortgang. Als men vanaf het begin een 
zinvol gevoel heeft over een project dan is dat heel belangrijk voor de voortgang (Veenswijk, 
2010). Een voorbeeld hierbij is het gebruik van zijn of haar invloed. Wanneer een 
sleutelfiguur mensen die aanvankelijk tegen een ontwikkeling zijn om kan praten, is de kans 
op vertraging van het proces afgenomen. Hierbij is de vraag hoeveel ruimte de sleutelfiguur 
krijgt om zich te bewegen. Er gelden formele regels binnen organisaties waaraan mensen 
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zich dienen te houden. Deze formele kant van een organisatie komt in hoofdstuk 3 uitgebreid 
aan bod.  

 
• Voortgang: Er is in dit onderzoek uitgegaan van voortgang wanneer een belangrijke 

gebeurtenis heeft plaatsgevonden na een moeilijke periode. Deze gebeurtenis leidt een 
periode van ontwikkeling in. Voorbeelden hiervan zijn een persconferentie met een 
belangrijke bekendmaking of het afsluiten van een contract. Voor deze definiëring wordt 
gekozen omdat juist in deze periode de voor het proces belangrijke mensen opstaan en de 
invloed van deze personen het grootste is. Deze voortgang kan op twee manieren worden 
beïnvloed: door externe invloeden die zowel met publiek- als privaatrecht te maken hebben 
als door interne processen. Deze interne processen zijn terug te voeren op de informele kant 
van de organisatie. Een voorbeeld hierbij zijn positiewisselingen binnen de organisatie als 
gevolg van verkiezingen. Een nadere uitwerking van het publiek- en privaatrecht bij projecten 
volgt in hoofdstuk 3. 

 
• Technisch complex project (TCP): Een TCP wordt gekenmerkt door zijn grootte en 

complexiteit. De complexiteit kan in verschillende gebieden van een dergelijk project 
terugkomen. De organisatie en de bestuurlijke cultuur binnen die organisatie zijn van belang 
voor de voortgang van het project. De bestuurlijke cultuur kan gedefinieerd worden als een 
voortgaand proces van betekenisgeving en werkelijkheidsconstructie door bestuurlijke 
actoren. Binnen dat proces zijn er drie factoren van groot belang: de narratieve kracht, de 
macht van actoren en de discursieve arena. Achtereenvolgens gaat het dan om het echte 
verhaal achter een project, de macht die bestuurders die bij het project betrokken zijn 
uitoefenen en datgene waar het gesprek tussen de verschillende partijen over gaat 
(Veenswijk, 2009). Vaak zijn TCP’s publieke projecten. Het publiek- en privaatrechtelijk 
aspect komt bij dit begrip aan de orde. Ondanks dat het publieke projecten zijn, is er altijd 
sprake van inmenging van het privaatrecht. Iedereen heeft immers te maken met ruimtelijke 
ordeningsprojecten. In hoofdstuk 2 wordt een uitgebreide beschrijving gegeven van het 
begrip TCP.  

 
Om de centrale onderzoeksvraag te beantwoorden zijn een aantal deelvragen opgesteld. In elk 
hoofdstuk worden één of meerdere van deze deelvragen beantwoord. De volgende twee deelvragen 
worden gebruikt in het theoretische gedeelte van het onderzoek: 
 

1. Op welke manier is het W4 project wetenschappelijk te typeren en welke kenmerken hangen 
hiermee samen? 

2. Welke processen spelen er binnen een projectorganisatie en hoe zijn deze wetenschappelijk 
inzichtelijk te maken? 

 
De eerste deelvraag wordt gebruikt om het W4 project te verklaren vanuit een wetenschappelijke 
achtergrond. Doel hiervan is om het W4 project in een wetenschappelijke context te plaatsen. Er is 
duidelijk gemaakt hoe er op een wetenschappelijke manier naar het W4 project wordt gekeken. De 
tweede deelvraag richt zich op de interne processen van de W4 organisatie. Elk project heeft een 
andere organisatie. De regels en gewoonten verschillen per organisatie. Door duidelijk te maken 
waar in dit onderzoek de focus op wordt gelegd en welke theorie hierbij is gebruikt, is het onderzoek 
concreter gemaakt.  
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De volgende vragen staan centraal in het vierde hoofdstuk: 
 

3. Op welke manier is het W4 project vanaf 2002 tot heden te omschrijven en hoe is het project 
te koppelen aan het begrip TCP? 

4. Hoe is een onderzoek naar persoonlijke relaties en persoonskenmerken te operationaliseren 
binnen de institutionele theorie? 

 
De derde deelvraag is gebruikt om een duidelijke beschrijving van de gebruikte case study te geven. 
Er is duidelijk gemaakt wat het W4 project inhoudt, waarbij de focus ligt op de periode vanaf 2002. 
Deze periode is tevens de periode die in dit onderzoek is onderzocht. Aan de hand van de 
beschrijving wordt beredeneerd waarom het W4 project als TCP is aan te merken. 
De vierde deelvraag wordt gebruikt om de voorgaande theoretische uitgangspunten te 
operationaliseren voor het onderzoek. De breed te interpreteren institutionele theorie biedt de 
ruimte om vanuit verschillende invalshoeken naar het W4 project te kijken. Het is daarom 
noodzakelijk een aantal factoren te selecteren. Deze worden vervolgens gekoppeld aan de empirie 
zodat ze gebruikt kunnen worden voor de analyse van het W4 project. 
 
De volgende drie deelvragen staan centraal in het empirische gedeelte van het onderzoek: 
 

5. Hoe zijn de formele en informele regels en omgangsvormen binnen de W4 organisatie te 
typeren? 

6. In hoeverre zijn de persoonlijke kenmerken en relaties van organisatieleden van belang bij de 
voortgang van het W4 project en hoe zijn deze veranderd in de tijd? 

7. Hoe is er binnen W4 omgegaan met de verschillen tussen het publieke en private denken in 
de ruimtelijke ordening in Nederland? 

 
Deze onderzoeksvragen worden gebruikt in het empirische gedeelte van het onderzoek naar het 
integrale infrastructurele W4 project. In het empirische gedeelte speelt tijd een rol. Het W4 project 
beslaat een lange periode in de tijd. Ter afbakening zijn daarom drie mijlpalen uit die periode 
aangewezen. Op deze drie mijlpalen ligt de focus in het onderzoek. In figuur 1 is het research design 
van het onderzoek vereenvoudigd weergegeven. In hoofdstuk 4 wordt deze verder uitgewerkt.  
Ter bevordering van de leesbaarheid wordt elke deelvraag beantwoord in een aparte paragraaf. Aan 
het einde van elke paragraaf wordt een conclusie getrokken over de bevindingen horende bij de 
deelvraag. Aan het einde van het hoofdstuk volgt de conclusie van het gehele hoofdstuk. Deze 
conclusie moet duidelijk maken hoe de W4 organisatie er intern uitziet en wat het belang van 
individuen en relaties tussen individuen is. 

Institutionele 
omgevingen

Institutionele
kenmerken

Mijlpaal 1 Mijlpaal 2 Mijlpaal 3

2000 Heden

Menselijk 
handelen in 

de tijd
Externe invloed

 
 
Figuur 1: vereenvoudigd research design 
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1.4  Opbouw van het onderzoek 
Het onderzoek bestaat uit een theoretisch, methodologisch en empirisch gedeelte. In deze paragraaf 
wordt een korte toelichting gegeven op de inhoud van deze drie onderdelen.  
 
Theorie  
De hoofdstukken 2 en 3 zullen bestaan uit theoretische achtergrond bij het onderzoek. In hoofdstuk 
2 wordt een uitgebreide beschrijving gegeven van wat een TCP is en wat de kenmerken ervan zijn. 
Daarbij is tevens aangegeven welke partijen er voornamelijk betrokken zijn bij TCP’s. 
Het derde hoofdstuk bestaat uit een uitgebreide beschrijving van het institutionalisme en haar 
kenmerken. Er is duidelijk gemaakt welke kenmerken van het institutionalisme worden gebruikt. 
Duidelijk wordt hoe organisaties vanuit het institutionele perspectief te benaderen zijn en op welke 
manier daar in dit onderzoek mee om wordt gegaan.  
 
Methodologie 
Hoofdstuk 4 bevat een beschrijving van het W4 project. Het project is verteld aan de hand van 
gebeurtenissen in de tijd. Deze W4 beschrijving wordt gekoppeld aan het theoretische gedeelte van 
dit onderzoek en resulteert in een research design. Dit research design is de kapstok waar het 
onderzoek aan is opgehangen. Daarnaast is er aandacht besteed aan de generaliseerbaarheid van het 
onderzoek. Er is duidelijk gemaakt welke voor- en nadelen een case study heeft.  
 
Empirie 
In het empirisch gedeelte van dit onderzoek is gebruik gemaakt van een case study. Deze case study 
betreft het integrale W4 project. Infrastructurele projecten zoals W4 zijn ingewikkelde projecten 
omdat ze op een relatief kleine geografische locatie worden gerealiseerd maar impact hebben op 
een groter geografisch gebied. Het verzorgingsgebied van infrastructurele projecten is dus groot. Dit 
brengt veel belangen met zich mee. Individuen vertegenwoordigen die belangen. Organisatotrisch 
gezien is het W4 project complex. Het heeft decennia geduurd voordat er zes publieke partijen 
bereid waren om het project op de huidige manier te ontwikkelen. Hierbij is het interessant om te 
kijken naar waarom de ontwikkeling nu blijkbaar wel kan plaatsvinden en welke aspecten hier een rol 
in hebben gespeeld. Uit verkennend onderzoek blijkt dat personen een voor een groot deel 
verantwoordelijk zijn voor de realisatie van het W4 project.  
Omdat dit onderzoek zich richt op personen en hun belang in ruimtelijke ordeningsprojecten is het 
W4 project een geschikte case study.  
  
Daarnaast is de beschikbaarheid van bronnen rond dit infrastructuurproject ook een belangrijke 
reden. Dit onderzoek is gedaan vanuit het bedrijf dat het W4 project heeft begeleid, waardoor er een 
groot netwerk beschikbaar was. Een uitgebreide kennismaking met het W4 project vindt plaats in 
hoofdstuk 4. 
 
In hoofdstuk 5 zijn de onderzoeksresultaten gepresenteerd. Deze resultaten, die door middel van een 
case studie zijn verkregen, zijn hier geanalyseerd. De case studie zorgt ervoor dat de theorie aan de 
praktijk wordt getest. Uiteraard zijn eveneens de deel- en hoofdvragen in dit hoofdstuk beantwoord.  
Hoofdstuk 6 is het concluderende hoofdstuk. Hierin is de balans opgemaakt van het onderzoek en de 
daaruit voortgekomen resultaten. 
 
Dit hoofdstuk is geschreven met de bedoeling om een overzicht te geven van de voorliggende 
scriptie. De hoofdstukken en de inhoud zijn kort en bondig weergegeven zodat de lezer weet wat hij 
of zij kan verwachten. 
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2. Wat zijn Technisch Complexe Projecten? 

2.1 Introductie 
De term ‘technisch complex project ‘, verder in deze scriptie weer te geven als TCP, wordt in de regel 
als één term gebruikt. Om de term echter goed te begrijpen dient een nadere uitleg gegeven te 
worden. Met de term Technisch Complex Project wordt het W4 project in een wetenschappelijke 
context geplaatst. Er is duidelijk gemaakt waar de organisatie van een groot project zoals  
W4 mee te maken krijgt. Er is begonnen met een definitie van wat een project is. Vervolgens is er 
een onderscheid gemaakt tussen technische, organisatorische en sociale complexiteit. Door de 
complexiteit vanuit deze drie verschillende invalshoeken te bekijken wordt duidelijk dat de 
organisatie van een TCP met veel externe invloeden te maken heeft. De mensen in de organisatie 
dienen hiermee rekening te houden en hun standpunten en gedrag hierop aan te passen om tot een 
succesvolle afronding te komen. De theorievorming in dit hoofdstuk zal plaatsvinden aan de hand 
van de volgende deelvraag: Hoe is het W4 project wetenschappelijk te typeren en welke kenmerken 
hangen hiermee samen? 

2.2 Project 
Projecten zijn er in zeer veel verschillende vormen en maten en zijn overal te zien. Voorbeelden zijn 
het organiseren van een feest, het bouwen van een bedrijfspand en het bouwen van een website. 
Een belangrijk kenmerk van een project is dat deze altijd tijdelijk is en wordt uitgevoerd door een 
organisatie. In de regel wordt een project afgesloten wanneer het uiteindelijke doel, bijvoorbeeld de 
oplevering van een bedrijfspand, bereikt is. De term project wordt gebruikt voor min of meer 
afgebakende, incidentele werkzaamheden die herkenbaar zijn aan de projectnaam (Licht et al., 1997, 
p.5). In het geval van dit onderzoek is er sprake van W4 als projectnaam. In deze scriptie wordt 
uitgegaan van een TCP die in de ruimte intervenieert, oftewel een ruimtelijk ordeningsproject. 
 
TCP’s zijn over het algemeen grote projecten. Zoals al eerder aangegeven is ‘groot’ een lastig te 
definiëren begrip. In dit onderzoek gaan wij uit van de definitie van De Bruijn et al. (1996). De Bruijn 
definieert een ‘groot’ project als een project waarbij de potentiële baten en de benodigde middelen 
de ‘normale’ grenzen overschrijden. Een duidelijkere definitie is moeilijk te geven aangezien elk 
project anders is en in grootte verschilt. 
Projecten worden vaak door politieke bestuurders aangegrepen om persoonlijk succes te boeken. 
Wanneer een groot project succesvol wordt afgerond zal dit bekendheid krijgen in de maatschappij 
en niet gauw vergeten worden. Deze gedachte is volgens Priemus (2010) “[..]both tantalizing and 
irresistible”.  
 
De technische complexiteit van projecten is aan de hand van verschillende kenmerken aan te geven. 
Er is eerst gekeken naar het technische aspect van de projecten en vervolgens naar het complexe. 
Tijdens deze beschrijving wordt duidelijk dat deze twee met elkaar verweven zijn. Om toch een mate 
van ordening en overzicht te behouden is er voor gekozen om technisch en complex los van elkaar te 
beschrijven.  

2.3 Technische complexiteit 
De technische complexiteit is terug te vinden in - uiteraard - de techniek van het te bouwen object. 
Het zijn vaak projecten van een meer dan gemiddelde omvang waarbij een behoorlijke technische 
expertise komt kijken. Omdat projecten worden gedefinieerd als afgebakende werkzaamheden is er 
vaak sprake van unieke projecten. Er worden bouwtechnieken gebruikt die nooit eerder zijn gebruikt 
of die nieuw zijn voor het land waarin het project plaatsvindt. Hiermee kan een project verbonden 
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zijn met de locatie waar deze plaatsvindt. Een goed voorbeeld hiervan is de tweede maasvlakte in 
Nederland: de wereldhaven van Rotterdam wordt 20 procent groter gemaakt mede met het creëren 
van nieuw land in zee.  
 
Wanneer aan een project wordt begonnen die in de ruimte intervenieert, dient deze ook volledig te 
worden afgemaakt. Het is niet te verantwoorden om een half afgebouwd object te laten staan. Dat 
wil overigens niet zeggen dat het niet gebeurd. Een goed voorbeeld hiervan is “het kasteel” in 
Almere, wat een luxe woonlocatie had moeten worden. In het jaar 2000 werd begonnen met de 
bouw en op het moment van schrijven van deze scriptie (2010) is dit project door financiële 
problemen stil komen te liggen. Het is geen meerwaarde voor de omgeving. Hiermee wordt duidelijk 
dat wanneer aan een project wordt begonnen, er ondanks mogelijke problemen die zich voordoen 
alles aan gedaan moet worden om het project succesvol af te ronden.  
 
Het succesvol kunnen afsluiten van een project is mede, of wellicht volledig, afhankelijk van een 
goede organisatie achter het project. In deze organisatie zijn verschillende disciplines 
vertegenwoordigd. Het belangrijkste is het management, dat het dagelijkse verloop van het project 
in de gaten houdt. Daarnaast is er de technische discipline, die kijkt op welke manier bepaalde 
bouwwerkzaamheden plaats dienen te vinden en houdt zich bezig met het ontwerpen. In de 
samenwerking tussen deze twee disciplines kan frictie ontstaan, bijvoorbeeld wanneer het 
management zich aan een financieel plan dient te houden en de technische mensen een moderne 
techniek willen toepassen die duurder uitvalt. Deze wil van technische mensen kan voortkomen uit 
nieuwe innovaties die zich tijdens de projectuitvoering voordoen en toegepast dienen te worden in 
datzelfde project. Deze dynamiek en tegelijkertijd onzekerheid kunnen zorgen voor spanningen.  
 
Projecten komen vaak voort uit maatschappelijke vraagstukken. Dit geldt ook voor infrastructurele 
projecten zoals W4. Het maatschappelijke vraagstuk bij dit project komt voort uit de 
fileproblematiek. Om een dergelijk project te laten slagen is een groot maatschappelijk draagvlak 
onmisbaar. Wanneer er veel publiek geld beschikbaar wordt gesteld voor de realisatie, dient de 
politiek hiervoor toestemming te geven. Politiek draagvlak is hiermee wellicht belangrijker dan het 
maatschappelijk draagvlak, aangezien er zonder geld niks wordt gebouwd. Binnen de politiek dienen 
de partijen het onderling eens te worden over de toekenning van geld. Hierin schuilt altijd een 
gevaar. Vaak willen initiators van een project hun idee koste wat kost gerealiseerd zien worden. Ze 
presenteren hierdoor het project waarbij de negatieve kanten, denk hierbij aan de kosten, positiever 
worden voorgesteld dan dat ze in werkelijkheid zijn. Om individuele problemen te voorkomen willen 
deze initiators risico’s en verantwoordelijkheid op allerlei manieren ontduiken (Flyvbjerg, 2003, pp. 
137). Dit kan lastig zijn aangezien er meerdere politieke lagen zijn die elk andere belangen 
vertegenwoordigd. Een simpel voorbeeld hiervan is dat een gemeente meer naar het eigen gebied 
kijkt en een provincie meer naar de regio. Schaalniveau is dus van belang bij de besluitvorming (de 
Bruijn et al., 1996, pp. 29-33).  
 
De technische complexiteit heeft niet alleen te maken met de techniek die gebruikt wordt in het 
project. Het gaat eveneens om de technische inzichten die vanuit de organisatie komen. Fricties 
welke ontstaan tussen technische inzichten en economische en planningsinzichten kunnen zorgen 
voor lastige situaties maar worden uiteindelijk gebruikt om de bouw zelf goed te laten verlopen. De 
technische complexiteit heeft hiermee ook iets organisatorisch in zich.  

2.4 Organisatorische complexiteit 
Complexiteit is er op verschillende manieren. Hiervoor is beschreven hoe een project technisch 
complex in elkaar kan zitten. In deze paragraaf wordt gekeken naar de organisatorische kant van een 
project. Een project zonder een adequate organisatie zal een kleine kans van slagen hebben. 
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Organisatiemanagement is complex. De organisatie dient onder andere om te gaan met de tijdsdruk, 
financiële doelstellingen en het tevreden houden van zowel de eigen medewerkers als de 
omwonenden en andere betrokkenen. Dit is een vorm van organisatorische complexiteit. De 
organisatie moet met de maatschappij om kunnen gaan. Binnen de maatschappij is er bijna altijd 
sprake van contrasterende belangen. Vanwege deze contrasten is het onmogelijk om alle belangen te 
kunnen behartigen. Deze maatschappelijke of sociale complexiteit dient goed gemanaged te worden 
(de Bruijn et al., 2006, pp. 33-37).  
 
Priemus (2010) onderscheidt in zijn werk een aantal valkuilen bij het realiseren van megaprojecten. 
Een aantal van deze valkuilen zijn organisatorisch van aard. De valkuilen die hier genoemd worden 
zijn niet uitputtend, ze zijn slechts gebruikt om de organsiatorische complexiteit weer te geven.  
Een belangrijke valkuil is volgens Priemus dat de scope van het project niet duidelijk is. Belangrijke 
vraag hierbij is hoe groot het plangebied dient te zijn. Een infrastructureel project, zoals W4, betreft 
meestal niet alleen de aanpassingen aan de weg maar beslaat een groter gebied direct rond de weg, 
het zogenoemde plangebied. Hoe groot dit gebied dient te zijn en wat er in het plan wordt 
meegenomen is een vaak gevoerde discussie in de organisatie. Flexibiliteit in het plan is belangrijk 
voor het plan. Wanneer deze flexibiliteit er is kan er met veranderende situaties worden omgegaan. 
Denk hierbij aan een veranderende economische situatie en planwijzigingen. Door de aanwezigheid 
van verschillende individuen en dus verschillende meningen kan dit als gevolg hebben dat er 
verdeling in de organisatie ontstaat.  
Een tweede valkuil is een gebrekkige procesarchitectuur. Belangrijkste punt hierin is wanneer welke 
informatie aan wie bekend wordt gemaakt. Wanneer deze procesaspecten worden vastgesteld dient 
er rekening gehouden te worden met strategische bewegingen van partijen en personen aan wie de 
informatie wordt vrijgegeven. Deze bewegingen kunnen invloed hebben op het organisatorische 
proces.  
Eerlijkheid en duidelijkheid horen bij de derde valkuil. Hierbij gaat het om eerlijkheid in het delen van 
informatie. Informatie kan positiever worden voorgesteld dan dat deze in werkelijkheid is, om het 
plan doorgang te laten vinden. Daarnaast is duidelijkheid belangrijk zodat ieder individu binnen de 
organisatie weet waar hij of zij aan toe is. Wanneer verschillende individuen verschillende verhalen 
over hetzelfde onderwerp gaan vertellen komt dit niet ten goede aan het onderlinge vertrouwen. 
De laatste valkuil betreft politieke discontinuïteit en inconsistentie. In organisaties zitten doorgaans 
politieke kopstukken die een grote beslissingsbevoegdheid hebben. Megaprojecten hebben 
doorgaans een langere loopduur dan een regeringsperiode. Hierdoor krijgt de organsiatie te maken 
met verkiezingen en komen er nieuwe individuen in de organisatie (Hertogh et al., 2008, p.39). Het is 
niet ondenkbaar dat megaprojecten als breekpunt worden gebruikt bij politieke onderhandelingen of 
in politieke campagnes. Reden hiervoor is dat de opvattingen over een dergelijk project vanuit 
politiek oogpunt ver uit elkaar liggen (Priemus, 2011, pp. 1028). Mogelijk gevolg hiervan is dat er 
politieke individuen in de organisatie komen die een compleet andere opvatting hebben dan zijn of 
haar voorganger.  
 
Zoals met deze twee paragrafen duidelijk is geworden zijn het technische en het organisatorisch 
complexe met elkaar verweven. Het project en de gehele organisatie dienen goed in evenwicht te 
zijn en goed met elkaar te communiceren om een project een succes te laten worden. Hieronder zal 
de sociale complexiteit van een TCP toegelicht worden. Ook hier is de verweving met bovenstaande 
paragrafen aanwezig. 
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2.5 Sociale complexiteit 
Bij TCP’s is er vaak sprake van een zeker politieke en/of maatschappelijke urgentie, deze is al bij 
aanvang van het project aanwezig of wordt verkregen tijdens het project. Een voorbeeld van 
politieke urgentie is terug te vinden in wegverbredingen. De fileproblematiek veroorzaakt vaak grote 
financiële schade voor een land waardoor de politiek de noodzaak ziet om in te grijpen, mogelijk 
door middel van wegverbredingen. De mensen uit het land maken eveneens gebruik van deze wegen 
en ondervinden overlast van de files. Hierdoor wordt dit, naast een politiek probleem, eveneens een 
maatschappelijk probleem.  
TCP’s zijn vaak controversieel. Ze hebben impact op de vaak schaarse ruimte die mensen gebruiken 
en tijdens de bouw hebben mensen last van de werkzaamheden (de Bruijn et al., 1996, pp. 26). Bij 
dergelijke grote projecten is het belangrijk dat de communicatie vanuit de projectorganisatie richting 
de mensen die er, tijdens de bouw en mogelijk daarna last van ondervinden, goed is. Het 
droomscenario is dat omwonenden en gebruikers “vrienden” worden van het project. De boodschap 
vanuit de projectorganisatie dient inhoudelijk te voorzien in goede en duidelijke informatie over het 
project want niet de boodschap zelf, maar de interpretatie van de boodschap leidt tot gedrag en 
gedachten bij mensen (Busschots et al., 2006). Het is dus belangrijk dat bij het geven van informatie 
rekening wordt gehouden met hoe mensen deze informatie interpreteren. Dit is mede van belang 
om zogenaamd NIMBY gedrag te voorkomen. NIMBY staat voor Not In My Backyard. Mensen die 
NIMBY gedrag vertonen zijn het vaak wel eens dat er een bepaalde ruimtelijke ontwikkeling moet 
plaatsvinden maar willen hier geen last van hebben. Voor personen die beleid maken op het gebied 
van ruimtelijke ordening, denk hierbij aan medewerkers van de afdeling ruimte van een gemeente, is 
het altijd de vraag of mensen die dit gedrag vertonen dit in alle redelijkheid doen of dat ze irrationeel 
en egoïstisch denken (Smith et al. 2000, pp. 273).  
 
Met dit hoofdstuk is W4 in een wetenschappelijke context geplaatst. Aan de hand van de technische, 
organisatorische en sociale complexiteit is een beeld geschetst van aspecten waar een groot project 
mee te maken krijgt. Het is duidelijk geworden dat de managers van een project zich dienen te 
realiseren dat het managen van een dergelijk project, waaronder W4, méér is dan dan alleen het 
managen van een bouwproject (Capka, 2004, pp.2) 
 

 
Figuur 2: Een voorbeeld van een infrastructureel TCP: de aanpassing en verbreding van de A2 bij Den Bosch (Bron: 
www.mvmbetonstaal.nl) 
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3. Institutionele theorie 

3.1 Introductie op het wetenschappelijk perspectief 
In dit hoofdstuk is de theorie besproken die centraal staat in de bestudering van een organisatie 
achter W4 als TCP, namelijk de nieuwe institutionele theorie. Deze nieuwe institutionele theorie gaat 
uit van de door mensen uitgedachte beperkingen die de politieke, economische en sociale interactie 
structureren (North, 1991). Wat dit precies inhoudt komt in dit hoofdstuk aan de orde. In paragraaf 
3.2 wordt een korte geschiedenis van de ontwikkeling van de theorie gegeven. Paragraaf 3.3 bestaat 
uit een discussie ten aanzien van de institutionele theorie. In deze paragraaf wordt kritisch gekeken 
naar de standpunten en het gebruik van het nieuwe institutionalisme in de wetenschappelijke 
wereld. In paragraaf 3.4 zijn de vooronderstellingen van de theorie uiteengezet zodat de inhoud van 
de theorie duidelijk wordt. In paragraaf 3.5 worden de vooronderstellingen gekoppeld aan het 
onderzoek zodat duidelijk wordt wat de theorie betekent voor het onderzoek. 
Er is, historisch gezien, een onderscheid te maken tussen het nieuwe en oude institutionalisme. Voor 
het begrip van deze scriptie is het echter niet van belang om het oude institutionalisme uit te 
werken, aangezien het nieuwe institutionalisme is gebruikt. Deze keuze is gemaakt omdat het 
nieuwe institutionalisme meer aandacht besteedt aan de sociale context van organisaties. De sociale 
component speelt een grote rol in dit onderzoek. Er zal vanaf dit punt dus alleen maar over het 
nieuwe institutionalisme worden gesproken. De vraag die centraal staat bij de theorievorming in dit 
hoofdstuk is: Welke processen spelen er binnen een projectorganisatie en hoe zijn deze 
wetenschappelijk inzichtelijk te maken? 

3.2 Korte geschiedenis van het institutionalisme 
Het nieuwe institutionalisme is ontstaan in de jaren 70. In die periode zijn een aantal artikelen 
verschenen van onder andere Meyer & Rowan (1977), Zucker (1977), Dimaggio & Powell (1983) en 
Tolbert & Zucker (1983). Deze artikelen zijn bepalend geweest voor de inzichten in het hernieuwde 
institutionalisme. Het nieuwe institutionalisme gaat ervan uit dat de organisatiestructuren niet alleen 
staan voor alleen technische vereisten maar ook gevormd worden door institutionele krachten zoals 
kennis, publieke opinie en het rechtssysteem (Powell, 2007, pp. 1). In deze jaren werd verder 
aangenomen dat organisaties worden beïnvloed door de institutionele en de netwerk context. De 
druk die voortkomt uit de institutionele context beïnvloedt alle organisaties waardoor organisaties 
zich gaan aanpassen aan die institutionele context (Greenwood et al., 2008, pp.3-7).  
 
In de eerste jaren na het ontstaan slaagden wetenschappers er niet in om de institutionele theorie 
zoals deze op dat moment stond op een adequate manier toe te passen in onderzoeken. Er werden 
echter wel degelijk pogingen gedaan, onder andere in Scandinavië. Uiteindelijk kreeg het 
institutionalisme meer waardering in de wetenschappelijke wereld. Tegelijkertijd met deze 
toenemende waardering werd duidelijk dat het institutionalisme op zeer veel verschillende manieren 
is toe te passen in een groot aantal onderzoeksvelden. Greenwood et al. (2008) geeft aan dat er vier 
van deze onderzoeksvelden zijn aan te geven waarin dat zo is, namelijk: processtudies, cross category 
vergelijkingen, cross nationale vergelijkingen en means of transmission. Bij deze laatste categorie 
wordt gekeken naar in hoeverre institutionele ideeën worden verspreid onder verschillende 
organisaties. 
 
Tijdens het toenemende gebruik van het nieuwe institutionalisme zijn een aantal tegenstrijdigheden 
naar boven gekomen. De eerste is dat het institutionalisme zich vooral richtte op de publieke 
organisaties en niet op marktpartijen. Na een aantal jaar kwam er meer begrip voor het inzicht dat 
marktpartijen eveneens instituties waren en werden deze ook betrokken bij het institutionele veld.  
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Een tweede tegenstrijdigheid is terug te voeren op isomorfisme. Hiermee wordt het beperkte 
blikveld ten aanzien van bepaalde institutionele processen bedoeld. Met een beperkt blikveld van de 
wetenschapper is een adequaat gebruik van het institutionalisme niet mogelijk. Organisaties zijn er 
namelijk in vele verschillende vormen en zijn daarmee zeer divers. Dit maakt ruimdenkendheid dus 
belangrijk om de kans op het uitsluiten van verschijnselen te minimaliseren. Het derde punt betreft 
de interpretatie van het institutionalisme: als gerationaliseerde mythe in een culturele context of als 
een kader van voornamelijk publieke organisaties, wetten en regels. Deze laatste interpretatie werd 
gezien als het echt nieuwe institutionalisme. Nadeel van deze interpretatie was dat er geen sociaal-
culturele component in terug te vinden was. Hierdoor was er alleen sprake van een focus op wetten 
en regels terwijl het sociale van groot belang was -en is- voor organisaties (Greenwood et al., 2008, 
pp. 7-20).  

3.3 Discussie over het gebruik van het institutionalisme 
Het institutionalisme is een zeer brede theorie die vanuit veel wetenschappelijke velden te gebruiken 
is. Vanuit de wetenschappelijke wereld zijn er kritische punten uitgesproken ten aanzien van deze 
theorie. Een belangrijk kritiekpunt welke is geïntroduceerd door Scott (1994) is de afwezigheid van 
“gevoel” of het “ideële” bij het gebruik van de theorie wanneer een organisatie beschreven wordt. 
Wanneer dit aspect als zo belangrijk wordt gezien bij de analyse van een organisatie, waarom wordt 
deze dan in de hedendaagse wetenschap zo geregeld achterwege gelaten? Een verklaring hiervoor 
kan liggen in de mogelijk te gestructureerde weergave van de theorie in de artikelen die de basis van 
de theorie vormen. Er wordt in een te grote mate de structurele voortvloeisels van het isomorfisme 
gebruikt (Suddaby, 2010, pp. 16).  
 
De institutionele theorie dient zich meer te richten op de interne processen en samenhang binnen 
organisaties. Deze toepassing moet de plaats overnemen van de wetenschappelijke werkwijze 
waarbij vanuit de buitenkant naar de organisatie gekeken wordt. Op die manier wordt er minder 
naar het product gekeken maar meer naar de processen achter die producten en hoe deze tot stand 
komen en ermee om wordt gegaan. Om deze verandering in het institutioneel denken mogelijk te 
maken is een andere blik op organisaties nodig, namelijk als een interpretatief systeem (Daft et al., 
1984). 
 
Een ander kritiekpunt is dat wetenschappers te weinig rekening houden met de wisselwerking tussen 
instituties en de actoren. Met de actoren worden in dit kritiekpunt de organisaties bedoeld. De mate 
waarin instituties een homogeniserend effect hebben op organisaties is namelijk afhankelijk van de 
mate waarin deze instituties worden geaccepteerd door de maatschappij (Barley en Tolbert, 1997; 
Hasenfeld, 1992; 2000). Organisaties verschillen volgens Barley en Tolbert (1997) van elkaar wanneer 
gekeken wordt naar de manier waarop instituties worden gedeeld en ingevuld.  
 
Naast het institutionalisme als wetenschappelijke theorie om het W4 proces te beschrijven zijn er 
nog twee theorieën die hiervoor in aanmerking kwamen. Het gaat om de “Urban and regional regime 
theory” van Oliver Stone (1980) en de “Actor Network Theory (ANT)” van Michel Callon (1986), Bruno 
Latour (1987;2005) en John Law (1987;1992). De individuen blijven in deze theorieën echter 
onderbelicht. De ANT heeft niet tot doel om het individu volledig uit de analyse te laten, maar de 
theorie trekt het begrip individu breder, zoals ook naar de “niet levende dingen” (Latour, 1997). Dit 
onderzoek richt zich enkel op de “levende dingen”, de individuen en de kenmerken van deze 
individuen binnen organisaties. De ANT richt zich op de macht die gegenereerd wordt door 
netwerkvorming maar gaat niet specifiek in op de persoonlijke relaties en eigenschappen van 
mensen binnen de organisatie (Clegg et al., 2009). Om deze redenen is de ANT niet geschikt voor dit 
onderzoek.  
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De Urban and Regional Regime Theory richt zich op samenwerkingsverbanden tussen verschillende 
partijen rond ruimtelijke ontwikkelingen. Bij deze theorie gaat het eveneens om partijen als actoren, 
in plaats van individuen. Naast deze partijen maakt de Urban and Regional Regime Theory tevens een 
onderscheid tussen de civic, business en public society (Boelens et al., 2006). In deze societies zitten 
verschillende actoren. Zo kunnen in de business society verschillende bedrijven zitten met een 
gemeenschappelijk doel of belang. Deze theorie blijft op niveau van partijen als actor. Omdat dit 
onderzoek zich juist richt op het individu binnen een partij of, in het geval van dit onderzoek een 
organisatie, is gekozen voor de institutionele theorie. Deze theorie biedt de ruimte om een analyse 
op het individuele niveau te maken waarbij rekening wordt gehouden met de context waarin deze 
personen acteren.  

3.4  Vooronderstellingen 
Volgens North (1991) gaat de institutionele theorie uit van de door mensen uitgedachte beperkingen 
die de politieke, economische en sociale interactie structureren (North, 1991).  Hierbij gaat het om 
de relaties de er zijn tussen verschillende organisaties maar zeker ook binnen organisaties. Het is 
echter niet duidelijk wat er met organisaties wordt bedoeld. Organisaties worden namelijk gezien als 
een speciaal soort institutie met eigen kenmerken. Aangezien een TCP geleid wordt door een 
dergelijke organisatie, zal dit begrip gedefinieerd worden. Volgens Hodgson (2006) hebben 
organisaties te maken met speciale instituties. Deze instituties voorzien in regels ten aanzien van de 
grenzen van die organisatie en om leden van niet-leden te scheiden. Daarnaast is er een hiërarchie in 
de organisatie zodat duidelijk is wie de leiding heeft en is er een zogenaamde ‘chain of command’ 
binnen de organisatie zodat de verantwoordelijkheden voor iedereen duidelijk zijn. Instituties zijn op 
deze manier dus zowel de formele wetten en regels evenals de sociale en ethische normen en 
waarden binnen een organisatie. 
 
Naast de instituties die worden gevormd door organisaties en andersom, is er tevens een effect op 
grotere schaal. Organisaties communiceren met elkaar en krijgen zodoende te maken met instituties 
die anders zijn dan ze gewend zijn. Deze interactie tussen verschillende organisaties vormt de 
algehele institutionele ontwikkeling van een land. Dit gebeurt aan de hand van die instituties en de 
organisaties en de individuele ondernemers daarbinnen zijn de spelers van die arena. Organisaties 
kunnen weliswaar verschillende instituties hebben, ze hebben echter één gemeenschappelijk 
kenmerk: ze zijn opgebouwd uit groepen individuen die worden gebonden door een 
gemeenschappelijk doel wat ze proberen te bereiken (North, 1994, pp. 361). 
 
Formeel en informeel 
Er zijn altijd verschillen tussen organisaties. De ene organisatie werkt door de gehanteerde instituties 
beter dan de andere, bijvoorbeeld wanneer gekeken wordt naar het aantal doelen dat wordt bereikt. 
De grote vraag die dan ontstaat, is waarom de minder goed lopende organisaties de instituties van 
de goedlopende organisaties niet kopiëren. Deze vraag is door North beantwoord door instituties 
ook wel de ‘rules of the game’ te noemen. Er zijn volgens North (1994) twee soorten ‘rules’: de 
formele en de informele. De formele regels, zoals wetten en regels, zijn het makkelijkste over te 
nemen. Deze formele regels liggen vast en zijn, indien gewenst, te kopiëren naar andere organisaties. 
Dit is moeilijker met de informal rules, de informele regels. Hiermee worden de normen en waarden 
bedoeld die binnen een bepaalde organisatie gemeengoed zijn. Deze zijn voor elke organisatie 
verschillend. Om een verkeerde opvatting te voorkomen dient er gezegd te worden dat formal niet 
staat voor legaal en informal niet voor illegaal. Informele instituties zijn beperkingen die slechts voor 
de organisatie gelden waarin ze gemeengoed zijn. Ze komen voort uit normen, cultuur en gewoonten 
die in de organisatie ontstaan. Ze worden door niemand opgedrongen of opgelegd. Dit is meteen het 
grootste verschil tussen formele en informele instituties: informele instituties zitten in de besloten 
sfeer terwijl de formele instituties centraal en vaak van buitenaf worden geregeld en opgelegd 
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(Williamson, 2009, pp. 372). Vertrouwen is belangrijk bij de informele regels van organisaties. 
Informele regels worden gezien als gedeelde waarden en normen waarbij onderling vertrouwen een 
belangrijke plaats inneemt (Tonkiss et al., 2009).  Omdat het altijd een samenspel is tussen de twee 
games, zullen ook beiden overgenomen moeten worden om een organisatie te verbeteren. Personen 
binnen een organisatie nemen deze regels echter niet zo eenvoudig over, zeker niet wanneer deze 
volledig tegenstrijdig zijn met waar de organisatie voorheen voor stond. 
Op deze manier ontstaat er dus een spanning tussen de twee ‘rules of the game’ en kunnen ze gezien 
worden als een ‘package deal’: Wanneer de ene wordt overgenomen, dient de andere ook 
overgenomen te worden om succes te behalen.  
 
Habits of the heart 
Naast de instituties die reglementair zijn vastgelegd is er eveneens de sociale kant van instituties, de 
eerdergenoemde informele kant. Dit zijn wellicht de belangrijkste instituties voor een organisatie. Op 
basis van de omgang met elkaar en de daarbij uitgedragen waarden en normen worden afspraken 
met elkaar gemaakt welke mogelijk uiteindelijk geformaliseerd worden. Dergelijke informele 
instituties ontstaan door de jaren heen en kunnen cultureel bepaald zijn, denk hierbij bijvoorbeeld 
aan het bij een ontmoeting handen schudden in Nederland en het buigen richting elkaar in Japan. 
Deze handelingen zijn niet vastgelegd maar behoren tot een set van gewoonten en gebruiken in een 
bepaald land en/of een bepaalde cultuur, ook wel de ‘habits of the heart’ genoemd (Moesen, 2005, 
pp. 1). Deze habits of the heart zijn, in tegenstelling tot de informele regels, meer gericht op de 
individuele persoon en staan in dienst van de organisatie alsmede de opbouw hiervan. Clifton 
Taulbert (1997) stelt in zijn werk acht habits of the heart op die er volgens hem voor zorgen dat er 
sterke organisaties ontstaan: 
 

1. Een verzorgende, opbouwende houding 
Hiermee wordt een niet-egoïstische houding, ondersteunende rol verstaan waarbij er 
de bereidheid is om tijd met elkaar door te brengen. 

2. Afhankelijkheid 
Afhankelijkheid betekent dat je er voor elkaar dient te zijn in zowel de goede als de 
slechte tijden. Het daar zijn voor elkaar dient een constante factor te zijn.  

3. Verantwoordelijkheid 
Onder verantwoordelijkheid wordt verstaan dat je persoonlijke betrokkenheid en de 
wil om er iets van te maken toont bij iedere taak die je krijgt. 

4. Vriendschap 
Hierbij gaat het erom dat je waardeert dat je bij elkaar bent en zowel de goede als de 
slechte momenten met elkaar deelt. 

5. Broederschap 
Broederschap gaat een stapje verder dan vriendschap. Hierbij gaat het erom dat men 
andere mensen accepteert in de organisatie, ongeacht de achtergrond van die 
persoon.  

6. Hoge verwachtingen 
Onder hoge verwachtingen wordt verstaan dat je gelooft in andermans kunnen en 
prestaties van anderen stimuleert, deze herkent en hier complimenten over geeft 
wat voor een extra stimulans zorgt.  

7. Moed 
Onder moed wordt verstaan dat men datgene doet wat juist is, het voor elkaar 
opneemt en men er altijd voor blijft gaan ondanks tegenslagen.  

8. Hoop 
 Met hoop wordt geloof in een goede afloop verondersteld.  
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Taulbert stelt in zijn werk dat deze acht gewoonten niks te maken hebben met de tijd waarin de 
mensen leven en volkomen universeel zijn: ze zijn niet slechts voorbehouden voor mensen van een 
bepaalde etnische achtergrond, bepaald geslacht of voor mensen in een bepaalde geografische 
setting (Taulbert, 1997). Deze kenmerken komen overeen met die van een organisatie. In een 
organisatie kunnen ook mensen met verschillende etnische afkomst, verschillend geslacht en uit 
verschillende geografische gebieden zitten. Hierdoor zijn de acht habits of the heart van Taubert 
goed toepasbaar op organisaties.  
 
Mensen binnen de organisatie met een sterke persoonlijkheid en een sterke betrokkenheid bij het 
project kunnen invloed hebben op hoe de organisatie werkt en de voortgang van het project. Op 
deze manier werkt de organisatiecultuur door in de organisatiestructuur. De cultuur van een 
organisatie is een collectieve identiteit die aan groepen mensen een eigen gezicht en karakater geeft 
(Bovens et al., 2007, pp. 215). Aan de hand van het begrip ‘habits of the heart’ wordt er in dit 
onderzoek naar deze persoonlijke invloed gekeken. Zo wordt bepaald wat de invloed van deze habits 
op de W4 organisatie is geweest en hoe belangrijk deze was in het hele proces.  
 
Publiek- en privaat gedachtegoed 
Het is echter te eenvoudig om uitsluitend over formele regels te spreken. Wanneer hierover 
gesproken wordt kan niet voorbij worden gegaan aan het vakgebeid van de rechten. Er is namelijk 
sprake van een scheiding tussen het publiek- en het privaatrecht. Overheidsinstituties zoals 
gemeenten, provincies en rijk hebben voornamelijk met het publiekrecht te maken. Het publiekrecht 
heeft betrekking op de verhouding tussen overheid en burgers. Voor de ruimtelijke ordening geldt 
dat de overheid publiekrechtelijke instrumenten bezit om de inrichting van de ruimte te beheersen. 
Een voorbeeld van een dergelijk instrument is het bestemmingsplan. Voor aanvullende  inhoudelijke 
afspraken over bijvoorbeeld de vestiging van een bedrijf, dient de gemeente zich te wenden tot 
privaatrechterlijke instrumenten zoals contracten (Spit et al., 2005, pp. 68-69). Publieke organisaties 
hebben dus met andere formele instituties te maken dan private organisaties. Hiermee wordt 
duidelijk dat de eerdergenoemde ‘rules of the game’ niet zomaar zijn over te nemen door elke 
willekeurige organisatie maar afhankelijk is in welk veld de organisatie acteert.  
 
Verandering 
Instituties, zowel formeel als informeel, zijn niet statisch. Formele regels kunnen veranderen door 
bijvoorbeeld wetswijzigingen en contractaanpassingen. Bij dit soort situaties kunnen institutionele 
veranderingen zeer snel gaan, van de ene op de andere dag kan er een formele verandering hebben 
plaatsgevonden. Over het algemeen vinden institutionele veranderingen echter geleidelijk plaats, 
vaak is het een proces van jaren. Bij de informele instituties is dat zeker het geval. Gewoonten, habits 
of the heart, zijn niet van de ene op de andere dag te veranderen. Er zijn uiteraard uitzonderingen te 
bedenken. Bijvoorbeeld wanneer bepaalde culturele gebruiken door de wet worden verboden. In dit 
geval heeft een formele verandering directe invloed op een informele gewoonte en kan dus leiden 
tot een verandering.  
 
De institutionele theorie omvat de door mensen uitgedachte beperkingen die de politieke, 
economische en sociale interactie structureren. Er is hierbij een onderscheid te maken tussen de 
formele en informele instituties. De formele instituties zijn de wetten en regels en zijn voornamelijk 
georganiseerd in de publieke sector. De informele instituties hebben betrekking op de ‘habits of the 
heart’, oftewel de normen, waarden, gewoonten en gebruiken in een land of, met het oog op deze 
scriptie, een organisatie. Het eerstgenoemde type institutie is makkelijker te veranderen dan de 
tweede; gewoonten zijn vaak zo ingebed dat deze niet binnen een zeer beperkte tijd te veranderen 
zijn.  
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3.5 Koppeling met het onderzoek 
De voorgaande paragrafen in dit hoofdstuk geven een beschrijving van de institutionele theorie. Er is 
een verdieping in de geschiedenis en het heden gemaakt en de kritieken op de theorie zijn 
besproken. In het onderzoek zijn de genoemde kritieken serieus genomen en er wordt voor gezorgd 
dat de kritieken in dit onderzoek ondervangen zijn. Dit onderzoek houdt namelijk rekening met het 
gevoel en het ideële omdat de focus van het onderzoek hierop ligt met de ‘habits of te heart’. Op 
deze manier wordt er tegemoet gekomen aan de aanvullende eisen die de wetenschappelijke wereld 
stelt aan een analyse vanuit de institutionele theorie. In deze paragraaf wordt dit hoofdstuk met het 
voorgaande hoofdstuk gekoppeld, iets wat tot nu toe nog niet in dit hoofdstuk is gedaan. Duidelijk 
wordt waarom de institutionele theorie goed bruikbaar is bij het beschrijven van een organisatie 
achter een TCP zoals W4. 
 
De institutionele theorie is een brede theorie die naast de “harde”, zichtbare kant van een 
organisatie (instituties structureren gedrag volgens Knight (1992)) eveneens de “zachte” onzichtbare 
kant in ogenschouw neemt. In organisaties is deze culturele kant belangrijk om te begrijpen wat er 
speelt, wat de belangen zijn en hoe ervoor wordt gezorgd dat deze belangen behartigd worden. Door 
deze institutionele theorie te verbinden aan organisaties achter TCP’s ontstaan inzichten die 
voorheen nog niet zijn ontstaan. Elke organisatie is uniek en op elke organisatie kan een andere 
analyse losgelaten worden. Een organisatie achter een TCP zit met haar vele actoren en invloeden 
van buitenaf zeer complex in elkaar. Door deze complexiteit is het moeilijk om een compleet beeld te 
krijgen waarbij alle factoren van die organisatie gedekt worden. De institutionele theorie is hier, 
dankzij haar ruime blikveld, zeer bruikbaar voor. Door dit ruime blikveld worden is het mogelijk om 
met één theorie verschillende aspecten van een organisatie te bekijken. Door het gebruik van de 
institutionele theorie is er de ruimte om binnen de gehele breedheid van de theorie te focussen op 
een aantal -de in dit hoofdstuk genoemde-  onderwerpen. Op deze manier is de theorie geen 
beperking in dit onderzoek maar biedt het de ruimte om op een aantal van de theorie deel 
uitmakende onderwerpen de nadruk te leggen. 
 
De reden voor het gebruik van de institutionele theorie om de organisatie achter een TCP te 
analyseren ligt dus in de aard van de problematiek en de onderzoeksruimte die de theorie met zich 
meebrengt. De institutionele theorie geeft een rijke en complexe blik op organisaties welke worden 
beïnvloedt door zowel interne als externe factoren (Zucker, 1987, pp. 443). In dit onderzoek wordt 
deze complexiteit beperkt door slechts op enkele onderdelen van de institutionele theorie in te gaan. 
Deze zijn eerder in dit hoofdstuk beschreven. Wanneer de analyse meer op alleen de actoren en hun 
belangen en macht gericht zou zijn, was de Actor Netwerk Theorie (ANT) een adequatere keuze 
geweest. Het voorgaande hoofdstuk heeft echter wel duidelijk gemaakt dat NIMBY gedrag een rol 
speelt bij het realiseren van een TCP. De ANT is het meest geschikt om problematiek rond NIMBY 
gedrag te onderzoeken. De focus ligt hier echter niet op maar hiermee wordt duidelijk dat de ogen 
niet gesloten worden voor factoren die net buiten het onderzoeksgebied en de bijbehorende theorie 
liggen.  

3.6 Conclusie 
De keuze voor het gebruik van het nieuwe institutionalisme in dit onderzoek is te verklaren vanuit de 
focus op het individu. Bij zowel de Actor Network Theory als de Urban and Regional Regime theory 
ligt de focus te veel op organisaties als actoren. In dit onderzoek ligt de focus juist op de processen 
en individuen binnen organisaties, een niveau lager dus. De kritieken die in dit hoofdstuk zijn 
beschreven ten aanzien van het nieuwe institutionalisme hebben te maken met de zachte kant van 
het institutionalisme, het gevoel. In dit onderzoek ligt daar de nadruk op. Daarbij is tevens rekening 
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gehouden met een ander kritiekpunt, namelijk de wisselwerking tussen instituties en actoren. De 
actoren, de individuen, zijn geanalyseerd waarbij rekening is gehouden met hun achtergrond; de 
context. De kritieken en de onderkenning van deze kritieken in het onderzoek zorgen ervoor dat de 
in hoofdstuk één genoemde drieslag -instituties, persoonlijke relaties, habits of the heart- op een 
zorgvuldige manier gemaakt kan worden. Doordat het nieuwe institutionalisme de ruimte biedt voor 
een analyse op individueel niveau waarbij de context niet buiten beschouwing gelaten wordt, is het 
nieuwe institutionalisme een bruikbare theorie voor dit onderzoek. 
 
In het volgende hoofdstuk wordt de case die centraal staat in dit onderzoek nader toegelicht. Met 
deze case beschrijving wordt een beeld verkregen van wat het project inhoudt en welke mate van 
complexiteit de organisatie met zich meebrengt.  
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4. Wat is het W4 project? 

4.1  Inleiding 
In dit hoofdstuk is een beschrijving van het W4 project gegeven. Het W4 project staat als case study 
centraal in dit onderzoek. Eerst vindt er een beschrijving van de context plaats waarbinnen W4 is 
ontstaan. Deze context is zowel geografisch als beleidsmatig van aard. Vervolgens is er gefocust op 
het W4 project zelf. In het tweede gedeelte van het hoofdstuk vindt de operationalisering plaats. Aan 
de hand van een research model is duidelijk gemaakt wat er onderzocht wordt. De deelvragen die in 
dit hoofdstuk centraal staan zijn: Hoe is het W4 project vanaf 2002 tot heden te omschrijven en hoe is 
het project te koppelen aan het begrip TCP? en Hoe is een onderzoek naar persoonlijke relaties en 
persoonskenmerken te operationaliseren binnen de institutionele theorie? 

4.2 W4 beschrijving  
Randstad 
De Randstad is het dichtbevolkte gebied in het westen van Nederland. De grote steden bevinden zich 
in dit gebied, vermengd met een aantal kleinere steden die een inwonersaantal van 50 tot 100000 
mensen kennen. Zoals te zien is in figuur 1, bevindt zich te midden van deze steden een landelijk 
gebied. Dit zogenaamde Groene Hart is door de Nederlandse overheid aangewezen als beschermd 
natuurgebied. Dit gebied moet verder ontwikkeld worden als een gebied waar rust, ruimte en groen 
de boventoon voeren. Evenwijdig aan deze ontwikkeling dient een goede balans gehandhaafd te 
worden met landbouw en veeteelt (VROM, 2010).  
In dit dichtbevolkte gebied, welke 
tot de economisch sterkste regio’s 
van Europa behoort (CBS, 2008), is 
nationale en internationale 
bereikbaarheid zeer belangrijk. 
Naast Schiphol en de Rotterdamse 
haven, die de Randstad en de rest 
van Nederland met het buitenland 
verbinden en daarmee dus zorg 
dragen voor de externe 
verbindingen, zijn ook de interne 
verbindingen van groot belang. De 
files in Nederland zijn een enorme 
strop voor de Nederlandse 
economie. In 2007 kwamen de 
totale kosten van de 
verkeerscongestieproblemen uit op 
2,7 tot 3,6 miljard Euro (VROM, 
2008).  
 
Nederland heeft al jaren te maken 
met dit zogenaamde fileprobleem. 
In de kabinetsperiode van 
Balkenende IV (2007-2010) 
waarbinnen dhr. Camiel Eurlings de 
post van minister van Verkeer en Waterstaat bekleedde, zijn er verschuivingen geweest binnen het 
wettelijke kader waarbinnen de wegenprojecten vallen. Zo zijn er dertig knelpunten in Nederland 
aangewezen die in aanmerking komen voor een versnelde aanpak om de problemen ten aanzien van 

Figuur 3 Het ingeklemde Groene Hart (Bron: 
http://ivan.ahk.nl/index_3.htm, eigen bewerking) 
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de verkeersdoorstroming aan te pakken. Deze aanpak, de zogenaamde spoedwet, moet ervoor 
zorgen dat Nederland in 2020 een wegennet en vervoerssysteem heeft waarbij de grootste 
problemen zijn opgelost en een aanzienlijke tijd mee vooruit kan.  
 
Onder meer vanwege het in Nederland aanwezige zogenaamde poldermodel, neemt de ontwikkeling 
en uiteindelijke realisatie van infrastructuurprojecten vaak veel tijd in beslag, in Nederland 
gemiddeld 14 jaar (www.snellerenbeter.nl, 31-01-2011). In het poldermodel gaat het erom dat er, 
vaak op basis van vertrouwelijkheid, naar consensus en compromissen wordt gestreefd (Bovens et 
al., 2007, pp. 346-347). Dit houdt in dat er veel overleg plaatsvindt tussen de betrokken partijen. Het 
poldermodel erkent het publieke belang van belangengroeperingen. Deze hebben een formele 
positie binnen het beslissingsproces gekregen. Daarnaast erkent het model de veranderende rol van 
de overheid. Zij is niet meer in staat om zelfstandig radicale beslissingen voor te bereiden en 
uiteindelijk te nemen ten aanzien van veranderingen op infrastructureel gebied (Glasbergen, 2002, 
pp. 304). De overheid dient volgens dit poldermodel rekening te houden met alle belangen die er 
spelen. Hieruit vloeit logischerwijs een lange procedure voort.  
 
In 2007 stelde toenmalig minister Eurlings van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW) de 
commissie Versnelling Besluitvorming Infrastructurele Projecten, de zogenaamde commissie 
Elverding, in. Deze commissie kreeg als opdracht mee om een analyse te maken van de werkelijke 
oorzaken van de vertraging van grote infrastructuurprojecten en om oplossingen aan te dragen om 
de besluitvorming te versnellen. Daarbij diende de commissie rekening te houden met een 
zorgvuldige belangenafweging en inspraak (Elverding, 2008, pp. 4). De aanbevelingen die de 
commissie naar aanleiding van haar onderzoek deed waren: 

• Een verkenningsfase ‘nieuwe stijl’. Eerdere en ruimere mogelijkheden voor betrokkenen om 
mee te denken en te beslissen, hanteren van strakke termijnen en de afsluiting van een 
verkenning met een helder politiek besluit. 

• Een compacte en pragmatische 
planuitwerkingsfase. Eenvoudige 
rekenmodellen en duidelijke sancties 
op het overschrijden van termijnen en 
milieunormen. 

• Een uitvoeringsfase met minder 
vergunningsperikelen.  

• Consistent en krachtig bestuur.  
• Voldoende budgettaire ruimte.  
• Aanpassingen in wet- en regelgeving.  

De aanbevelingen van de commissie Elverding 
hebben geresulteerd in het project “sneller en 
beter”. Dit project vertegenwoordigt een 
werkwijze die de doorlooptijd van 
infrastructuurprojecten te verkorten van 14 
jaar naar 7 jaar. Er zijn dertig wegenprojecten 
aangemerkt die onder deze snellere aanpak 
zouden vallen. Voor deze aanpak werd een 
aparte wet geschreven, de zogenaamde 
spoedwet wegverbreding. Hieronder kunnen 
infrastructurele projecten gerealiseerd worden. Volgens de commissie Elverding was deze wet de 
beste oplossing om zo snel mogelijk resultaten te boeken (commissie Elverding, 2008, pp. 25). De 

Figuur 4: De ligging van de A4 (Bron: Kaaiman) 
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drang om de vele partijen te betrekken bij planontwikkelingen komt voort uit de opkomst van de 
participatiedemocratie in de jaren ’60 en ’70 en de interactieve beleidsvorming in de jaren ’90 van de 
vorige eeuw. De interactieve beleidsvorming is in het leven geroepen om de hindermacht van 
belanghebbenden te minimaliseren (Hartman, 2008, pp. 10). 
De wegverbreding van de A4, horende bij het W4 project, was het eerste project wat onder de 
spoedwet ten uitvoering kwam en werd daarmee een uniek project wat veel aandacht kreeg in de 
media. 
 
W4: de achtergrond 
Eén van de projecten die tot spoedproject is gepromoveerd, is de verbreding van de A4 tussen 
Burgerveen en Leiden, midden in de Randstad. De A4, welke Amsterdam via Den Haag met 
Rotterdam verbindt en vervolgens doorloopt tot de Belgische grens is een zeer belangrijke noord-
zuid verbinding in het Nederlandse wegennetwerk. Het traject is tussen Burgerveen en Leiden sinds 
1953 nooit aangepast aan het toegenomen aantal auto’s. Het aantal auto's dat per etmaal over het 
traject Burgerveen-Leiden rijdt is sinds de jaren 50 gegroeid van 6000 auto’s per dag tot ruim 
100.000 auto’s per dag aan het begin van de 21e eeuw (W4, 2010). Dit aantal rijdt nog steeds over 
hetzelfde stuk weg als in de jaren 50 waardoor het eenvoudig te begrijpen wordt waarom dit 
snelwegtraject al jaren hoog scoort in de file top 10 en als probleem wordt gezien.  
 
In de tweede nota Ruimtelijke Ordening, welke in 1966 uitkomt, wordt de A4 officieel erkend als 
rijksweg. Hiervoor werd de weg nog gezien als regionale weg door westelijk Nederland. De weg 
wordt in de daaropvolgende jaren steeds drukker en in 1977 brengt Rijkswaterstaat een nota uit met 
de naam “Verbreding Rijksweg 4, gedeelte Den Haag - Leiden”. Van een uiteindelijke verbreding naar 
aanleiding van dit document is het nooit gekomen vanwege verschillende protesten vanuit zowel de 
samenleving als gemeenten. Eén van de belangrijkste protesten was die van de gemeente Leiden, die 
geen noodzaak zag in een verbreding van de Rijksweg zoals die er op dat moment lag.  In de jaren 
daarna kwamen de ontwikkelingen rond de A4 in een impasse. De ideeën waren er en de plannen 
lagen er (gedeeltelijk) wel, maar tot definitieve afspraken en een uiteindelijke uitvoering van de 
verbreding kwam het niet. Dit werd mede veroorzaakt door de starre houding van de betrokken 
partijen. Niemand wilde toegeven en echt meewerken aan de plannen. Hier kwam in de jaren 90 
verandering in.  
 
Lange of korte verdiepte ligging 
In 1990 brengt Rijkswaterstaat een projectnota uit waarin wordt aangegeven hoe zij de verbreding 
van de A4 bij Leiderdorp ziet. Leiderdorp is de gemeente die voor het grootste deel langs de A4 ligt 
op het traject Burgerveen-Leiden en dus het meeste overlast ondervindt van de werkzaamheden en 
de uiteindelijke verbreding. Gedurende de jaren negentig wordt er gediscussieerd over het plan en 
wordt het plan verder uitgewerkt. Een belangrijk punt wat in deze jaren ontstaan is de discussie rond 
de verdiepte ligging van de A4 onder het maaiveldniveau, zodat er over de snelweg heen kan worden 
gekeken. Dit verbetert de zichtkwaliteit aanzienlijk. Iedereen is het erover eens dat deze verdiepte 
ligging er dient te komen, discussiepunt is echter of dit in de vorm van een lange verdiepte ligging of 
een korte verdiepte ligging moet gebeuren. Bij de korte verdiepte ligging wordt een verdiepte ligging 
van de snelweg over een afstand van 600 meter bedoeld en de lange verdiepte ligging 
vertegenwoordigd een verdiepte ligging over een afstand van 1400 meter. 600 Meter was technisch 
gezien de minimale afstand die nodig was voor de aanleg van een dergelijke verdiepte ligging 
wanneer gekeken wordt naar de aanloop, een kort verdiept stuk, en vervolgens een terugloop naar 
maaiveldniveau. Deze berekening is gemaakt door de Rijksoverheid, welke als wegbeheerder 
verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en het beheer van de rijkswegen (Rijkswaterstaat, 2010). 
Leiderdorp ging echter niet akkoord met deze berekening voor een korte verdiepte ligging. De 
gemeenteraad wilde een langere verdiepte ligging van de snelweg omdat dit de leefbaarheid en 
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ruimtelijke kwaliteit van de omwonenden van de weg ten goede zou komen. Het in 1997 
uitgebrachte Ontwerp Tracé Besluit bevatte echter, tegen de wil van Leiderdorp in, een verdiepte 
ligging van de snelweg over 600 meter. Een half jaar na deze publicatie besluit de toenmalige 
minister van Verkeer en Waterstaat tot een ter beschikkingstelling van 30 miljoen gulden (bijna 14 
miljoen Euro) voor een verbeterde inpassing van de A4 in de Leidse regio. Na deze toewijzing en de 
voorwaarde dat er verdere optimalisaties dienen plaats te vinden, geeft de gemeente Leiderdorp 
alsnog planologische medewerking aan de plannen van Rijkswaterstaat. Wanneer gesproken wordt 
over de planologische medewerking gaat dit over de vergunningverlening en alle bijbehorende 
procedures om de aanleg en verbetering van de snelweg A4 mogelijk te maken. Ondanks dat de weg 
van het Rijk is, zal ook grondgebied van de verschillende gemeenten worden aangetast en 
aangekocht ten behoeve van deze wegoptimalisatie. Hierdoor dienen er ook gemeentelijke 
procedures doorlopen te worden.  
 
De samenwerkingsovereenkomst 
In 1998 vindt een belangrijk moment plaats. Rijkswaterstaat en de gemeenten Leiden en Leiderdorp 
besluiten dat zij gaan bekijken of een betere integrale inpassing van de verbreding van de A4 
mogelijk is. Hierbij zou naast alleen de weg, ook het omliggende gebied ontwikkeld worden tot een 
aantrekkelijk gebied om te wonen, werken en recreëren. Deze zogenaamde quick-scan heeft als 
uitkomst dat een dergelijke integrale aanpak van het project zeker mogelijk is mits de kosten en de 
beschikbare middelen in evenwicht worden gebracht en tevens de middelen te vergroten door geld 
te verdienen met locatie ontwikkeling binnen het plangebied. Daarnaast dient de problematiek die er 
nu bestaat tussen de partijen op te lossen in een dergelijk publiek-publiek samenwerkingsverband  

 Figuur 5: Het plangebied van W4 met de deelprojecten (Bron: 4Motion) 
 
tussen Rijkswaterstaat, VROM, de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Leiden, Leiderdorp en 
Zoeterwoude. De quick-scan uitkomsten worden in het jaar 1999 door alle betrokken partijen 
aanvaard en ze gaan samen kijken hoe het integrale project tot uitvoering kan komen. Dit onderzoek 
in deze samenwerking wordt nog in hetzelfde jaar officieel bekend gemaakt op een persconferentie. 
Het proces gaat van start onder de noemer W4. W4 staat voor wegen, water, wonen en werk. Deze 
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naam dient de integrale aanpak van het project te benadrukken (F. Thissen, 2002). Na een tijd van 
onderzoek wordt in 2001 het definitieve contract opgesteld en ondertekend door alle betrokken 
partijen en in 2002 wordt de samenwerkingsovereenkomst ondertekend en gaat W4 echt van start. 
 
Het project, wat dus allemaal begonnen is om de verbreding van de A4 tussen Burgerveen en Leiden, 
bestaat naast die verbreding waarvoor Rijkswaterstaat verantwoordelijk is uit acht deelprojecten die 
zijn verdeeld over de drie gemeenten Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude (zie figuur 4, pp. 28). In 
deze deelprojecten komt de achterliggende W4 gedachte duidelijk terug aangezien met deze 
projecten zowel wordt voorzien in woningbehoefte, werk, water en recreatie en wegen. Dit is precies 
datgene waar W4 (de 4 W’s) voor staat: Wonen, wegen, water, werken. De projecten zijn in essentie 
publieke projecten maar worden deels door of in samenwerking met private partijen ten uitvoering 
gebracht. Het initiatief komt hierbij duidelijk vanuit de gemeenten, de publieke partijen. De meeste 
van deze deelprojecten vinden plaats in Leiderdorp, zes in totaal. Dit komt, zoals al eerder 
aangegeven, door de ligging van de gemeente langs de A4. Van de drie gemeenten heeft Leiderdorp 
de meeste grond direct langs de A4 en dus langs het project. Dit is tevens de reden dat Leiderdorp zo 
hard heeft gevochten voor de verdiepte ligging van de A4 met de lange verdiepte ligging, over 1400 
meter. De meerkosten die deze verdiepte ligging met zich meebrengt, zal niet worden betaald door 
Rijkswaterstaat. Deze wil alleen de A4 ontwikkelen met een korte verdiepte ligging omdat zij de lange 
verdiepte ligging als een extra luxe zien. Een lange verdiepte ligging is dus niet direct noodzakelijk 
voor de doorstroming van het verkeer en de verbetering van de leefomgeving. De meerkosten die de 
lange verdiepte ligging met zich meebrengt zullen betaald moeten worden door de drie gemeenten 
die in de W4 samenwerking zitten. De gemeenten kunnen deze kosten niet zomaar opbrengen en 
daarom zullen de opbrengsten die voortvloeien uit de deelplanontwikkelingen gebruikt worden om 
de lange verdiepte ligging aan te leggen. De deelplannen zijn dus niet alleen maar om de 
leefomgeving te verbeteren maar is tevens bittere noodzaak. Aangezien Leiderdorp de gemeente is 
die het meeste profijt heeft van de lange verdiepte ligging, zal deze gemeente financieel gezien het 
diepste in de buidel moeten tasten van de drie deelnemende gemeenten.  
 
W4 is dus gebaseerd op het creëren van opbrengsten om de lange verdiepte ligging te kunnen 
betalen en daarmee de leefbaarheid van het A4 gebied te vergroten. Met een verbeterde 
leefbaarheid wordt minder geluidsoverlast en minder luchtvervuiling bedoeld. De totale meerkosten 
van het W4 plan ten opzichte van het oorspronkelijke plan van Rijkswaterstaat bedragen op het 
moment van ondertekening van de overeenkomst € 93.600.500. De verdeling van het bedrag zoals 
deze is vastgelegd in de eerste overeenkomst is als volgt: 
 
Gemeente Leiden:   € 13.530.500 
Gemeente Zoeterwoude:   € 9.714.000 
Gemeente Leiderdorp:   € 18.250.500 
Provincie Zuid – Holland:  € 6.971.000 
Ministerie van VROM:   € 24.403.500 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat € 20.731.000 
 
Uit deze bedragen blijkt het belang van dit project voor de gemeenten. Voor de relatief kleine 
gemeenten Leiderdorp en Zoeterwoude is de bijdrage aan het W4 plan een behoorlijk grote aanslag 
op de jaarlijkse begrotingen. Er is de gemeenten veel aan gelegen om er een succesvol project van te 
maken om zo de kosten niet verder op te laten lopen en de gemaakte investeringen terug te 
verdienen. 
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Proces met pieken en dalen 
De periode vanaf de start van W4 tot de uiteindelijke start van de uitvoering van de verbreding van 
de A4 is niet vlekkeloos verlopen. De eerste twee jaren na ondertekening van de overeenkomst 
hebben in het teken van voorbereidende werkzaamheden gestaan. Hierbij is het voornamelijk 
gegaan om de uitwerking van de deelprojecten per gemeente, het doorlopen van wettelijke 
(planologische) procedures en het goed op de rails krijgen van de organisatie. In deze periode is 
binnen W4 een zogenaamde Bestuurlijke Begeleidingsgroep (BBG) opgericht. Hierin hebben 
vertegenwoordigers van elke partij zitting en het voorzitterschap wordt gedragen door de 
vertegenwoordiger van de provincie (W4, 2002). De taakomschrijving van dit orgaan omvat de 
uitvoering van de overeenkomst te begeleiden, de voortgang te bewaken en de verschillende 
partijen hierover te adviseren. De reden dat de Provincie het voorzitterschap vervult komt voort uit 
de overtuiging dat het project een grote impact heeft op de gehele Leidse regio en zodoende een 
regionaal belang vertegenwoordigd. De Provincie werd zodoende geacht het beste de bij de regio 
passende belangen te kunnen behartigen en uitdragen.  
Naast deze BBG wordt er in deze periode ook een Ambtelijke Werkgroep (AWG) opgericht. Hierin 
hebben ambtelijke vertegenwoordigers van elk van de partijen zitting. Zij voeren uit wat er in de BBG 
besproken wordt. Verder wordt er, naast deze interne personen en partijen, een externe 
procescoördinator benoemd. De belangrijkste taak van deze procescoördinator is de verplichtingen 
van alle partijen op een zo goed mogelijke manier op elkaar af te stemmen. Het bedrijf 4Motion uit 
Ede, waar regisseurs in ruimtelijke ontwikkeling werken, houdt zich reeds vanaf de start van W4 in 
2002 met deze taak bezig.  
 
De jaren 2002 en 2003 stonden dus voornamelijk in het teken van voorbereiding en organisatie: 
voorbereiding op de start van de bouwwerkzaamheden en het organiseren van de samenwerking 
tussen de zes verschillende publieke partijen. Na deze jaren van voornamelijk overleggen, werd in 
2004 begonnen met de uitvoering van de deelprojecten. Bij de uitvoering van deze projecten zijn 
veel randonderwerpen komen kijken die wel degelijk belangrijk zijn geweest voor het project. Deels 
was het meenemen van deze onderwerpen wettelijk verplicht, denk hierbij aan 
luchtkwaliteitonderzoeken en onderzoeken naar geluidswerende voorzieningen, en deels waren deze 
gewoon nodig om het project goed te laten slagen. Bij deze laatste categorie valt te denken aan een 
onderzoek naar welke fietsverbindingen waar dienden te komen en op welke manier het 
opgeofferde water en groen gecompenseerd kon worden. Naast deze bezigheden voor de 
deelprojecten werden ook de besprekingen voor de verschillende grondoverdrachten begonnen. 
Vanwege de geplande verbreding van de A4 is het vanzelfsprekend dat de gemeenten een smalle 
strook van hun grond kwijtraken aan rijks infrastructuur. Deze grond zal dus overgedragen worden 
aan het Rijk zodat deze beschikbaar wordt voor de verbreding. Deze snelwegverbreding kan echter 
pas plaatsvinden nadat het, wettelijk verplichte, tracébesluit is vastgesteld. Dit is een langdurige 
procedure waarbij inspraak door tegenstanders van de plannen mogelijk is. Deze procedure heeft 
voor veel oponthoud gezorgd bij de realisatie van de verbreding van de A4 en daarmee voor de 
voortgang van het W4 project. In 2004, dus parallel aan de ontwikkeling van de deelgebieden, werd 
er een Ontwerp Tracé Besluit gepresenteerd en tervisie gelegd. Belanghebbenden konden hun 
mening geven over de plannen en eventueel bezwaar aantekenen. Eén van de belangrijkste partijen 
die bezwaar maakte was milieudefensie, die in geen geval uitbreiding van asfalt wil (milieudefensie, 
2010). Naar aanleiding van verschillende bezwaren werd in 2005 een gewijzigd Ontwerp Tracé Besluit 
vastgesteld en tervisie gelegd.  
 
Ondertussen lopen de deelprojecten van de verschillende gemeenten door maar wordt er tijdens 
deze bouwwerkzaamheden rekening gehouden met de verbreding van de snelweg zodat er later, 
wanneer de wettelijke procedures zijn afgerond en er begonnen kan worden met de daadwerkelijke 
aanleg, geen problemen ontstaan met de inpassing van de wegverbreding. 
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In 2006 wordt het Tracébesluit gepubliceerd. Op dit moment zijn ze de ontwerpfase voorbij en wordt 
het tracébesluit ter visie gelegd. Hier kan echter ook bezwaar tegen worden gemaakt. De bezwaren 
die hierop volgen worden bekeken door de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak. Nog voordat 
deze stichting enig uitsluitsel geeft over de bezwaren vernietigt de Raad van State in juli 2007 het 
Tracébesluit op grond van de luchtkwaliteit. De grenzen die zijn gebruikt voor het 
luchtkwaliteitonderzoek zouden niet voldoende zijn onderbouwd.  

In ditzelfde jaar komt Leiderdorp In financiële problemen ten aanzien van het W4 project. Na 
uitgebreid onderzoek is gebleken dat de opbrengsten van het W4 project, waarbij het hierbij gaat om 
de ontwikkeling van de deelprojecten van Leiderdorp, zijn zoals vooraf berekend en dus verwacht 
maar de uitgaven zijn vele malen hoger. Uiteindelijk heeft Leiderdorp er wel voor gezorgd dat de 
financiën weer op orde zijn zodat het W4 project geen verdere schade of vertragingen hierdoor heeft 
opgelopen. Hiervoor heeft de gemeente enkele concessies gedaan ten aanzien van de deelprojecten 
op het gebied van luxe en is er een rijksbijdrage gekomen. 
 
Vanuit de samenleving wordt via de media grote kritiek geuit op zowel de Raad van State als 
milieudefensie, welke als hoofdverantwoordelijke wordt gehouden voor het vernietigen van het 
Tracébesluit. De kritiek kwam voornamelijk voort uit het feit dat er zolang was gediscussieerd over 
deze wegaanpassing en dat wanneer er dan een dergelijke doorbraak voor de deur staat, deze deur 
wordt dichtgegooid door de Raad van State omwille van een door milieudefensie verzonnen 
argument om deze wegaanpassing tegen te houden. Deze invloed van milieubewegingen op grote 
infrastructuurontwikkelingen is ook terug te vinden in andere infrastructuurprojecten uit het 
verleden. Een voorbeeld hiervan is de aanleg van de A73, de snelweg tussen Nijmegen en Roermond. 
Bij dit project, waarvan de eerste plannen dateren uit de jaren ’60, hebben verschillende 
milieubewegingen ervoor gezorgd dat het besluitvormingsproces vertraagd werd. Ze deden dit door 
aan te haken bij Europese regelgeving die tijdens de besluitvorming rond de A73 werd ontwikkeld. 
De Europese regelgeving schreef voor dat er een Milieu Effect Rapportage (MER) opgesteld diende te 
worden waaruit duidelijk werd wat de realisatie van de A73 voor invloed had op het milieu. Bij het 
MER traject hoorde ook verschillende inspraakrondes waar de milieuorganisatie dankbaar gebruik 
van maakten. Door het opvoeren van steeds andere argumenten waarom de A73 er niet zou moeten 

Figuur 6: Minister Eurlings zet de schop in de grond voor de verbreding van de A4 bij Leiderdorp, het eerste 
project wat onder de spoedwet valt. (Bron: CDA.nl) 
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komen of dat er gebruik gemaakt zou moeten worden van een ander tracé hebben de verschillende 
milieuorganisaties ervoor gezorgd dat de plannen sterk zijn beïnvloed door de protesten (de Heer et 
al.,  2010).  
 
In februari 2009 legt Rijkswaterstaat een Ontwerp Tracébesluit onder de spoedwet tervisie om 
vervolgens in maart van dat jaar omgezet te worden in het tracébesluit. Een aantal buurtbewoners 
en wederom milieudefensie stappen na deze tervisielegging wederom naar de Raad van State om te 
voorkomen dat de wegaanpassingen plaats zullen vinden. Ditmaal wordt het verzoek afgewezen en 
kan, na jaren onderhandeling, begonnen worden met de verbreding van de A4 bij Leiderdorp waarbij 
gebruik zal worden gemaakt van een verdiepte ligging over 1400 meter, zoals in het in 2002 
afgesproken W4 plan overeen is gekomen. Door alle opgelopen vertragingen zijn ook de kosten, met 
name voor de gemeenten, fors gestegen. Daarom werd in hetzelfde jaar nog een wijziging op de 
aanvankelijke W4 overeenkomst uit 2002 getekend waarin een financiële tegemoetkoming vanuit de 
Rijksoverheid werd vastgelegd. Op 23 september 2009 gaat de schop in de grond bij Leiderdorp. Het 
is het eerste infrastructuurproject wat onder de spoedwet valt. De planning is dat het complete 
project, dus met alle deelprojecten, in 2014 is afgerond. 
 
Mijlpalen  
Het W4 project is dus een integraal project waarbij wonen, wegen, water en werken samenkomen in 
één gebied en is georganiseerd door 6 publieke partijen uit alle niveaus van de politiek. Het begon 
allemaal met de intentie om de A4 te verbreden en is uitgemond in een groot plan wat zowel van 
lokaal, regionaal en nationaal belang is. Deze belangen dienden parallel aan elkaar afgestemd te 
worden omdat de werkzaamheden ook naast elkaar plaatsvonden. De complexiteit die al deze 
belangen met zich meebrengt is moeilijk te managen en heeft gedurende het proces ook regelmatig 
tot vertraging geleid. Er zijn drie momenten geweest waarop deze belangen heel duidelijk naar voren 
zijn gekomen en de betrokken partijen duidelijke afspraken hebben moeten maken over hoe deze 
behartigd moesten worden.  
 
Het eerste moment was onmiskenbaar het opstellen en ondertekenen van de W4 overeenkomst in 
2002. Bij de onderhandelingen over deze overeenkomst had iedere partij eigen inzichten over de 
manier waarop zij invulling zouden gaan geven aan de overeenkomst. Deze verschillende inzichten 
hebben verschillende oorzaken. Een belangrijk punt bij dit project was de fysieke ligging van de 
gemeenten in het plangebied. Leiderdorp ligt namelijk dicht langs de snelweg en heeft hierdoor 
andere belangen en ondervindt andere effecten van de aanpassing van de A4 dan de gemeente 
Leiden. Dit heeft weerslag op de kostenbijdragen van de gemeenten aan het W4 plan en welke rol 
iedere gemeente speelt in het W4 project. Hierover zijn duidelijke afspraken gemaakt en bij de 
initiërende fase was de rol van sleutelfiguren erg belangrijk. Mensen betrokken waren en die 
geloofden in het slagen van het W4 plan hebben er door middel van het uitdragen van hun zienswijze 
voor gezorgd dat de partijen allemaal hetzelfde doel voor ogen hadden: namelijk een aantrekkelijk 
gebied maken waar elke partij voordelen bij heeft.  
 
Het tweede belangrijke moment waarop belangen speelden en waarbij betrokkenheid bij het project 
een grote rol speelde was de vernietiging van het Tracébesluit in juli 2007. Terwijl de deelprojecten al 
liepen kwam datgene waar het aanvankelijk allemaal om te doen was maar niet van de grond. Toen 
het bijna zover was dat de schop de grond in kon werd het tracébesluit vernietigd. Dit was een forse 
tegenvaller voor de W4 organisatie maar door de wilskracht om door te gaan is de organisatie 
overeind gebleven. Het gaat bij deze situatie dus niet zozeer om het vernietigen van het tracébesluit 
zelf maar om het proces daarna, waarbij een sterk geloof nodig was. 
Het laatste punt waar belangrijke onderhandelingen en tegelijkertijd wilskracht en overtuiging bij 
personen voor nodig was, was de wijziging op de W4 overeenkomst waarin werd vastgelegd wat de 
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financiële vergoeding vanuit de rijksoverheid richting de gemeenten was om de kosten voor de 
opgelopen vertraging te compenseren (W4, 2009).  
 
In figuur 6 zijn de belangrijkste gebeurtenissen gevisualiseerd in een tijdslijn. Het blauwe gedeelte 
van de tijdslijn is de periode waarin er nog geen sprake was van de W4 organisatie. De W4 periode 
begint bij het rode gedeelte van de tijdlijn te lopen, dit is inclusief de aanloopperiode waarin alle 
voorbereidingen voor de W4 organisatie plaatsvonden. Wat met deze tijdslijn opvalt, is dat er een 
zeer lange tijd nodig is geweest voor het goed op de agenda krijgen van de verbreding tot en met de 
uiteindelijke uitvoering.  
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 Figuur 7: Tijdslijn W4 proces 

Daarnaast is duidelijk te zien dat na het ontstaan van de W4 organisatie een versnelling in het aantal 
belangrijke momenten plaatsgevonden. Dit duidt op een daadkrachtige organisatie die met een 
gezamenlijk doel voor ogen aan de aan de slag is gegaan.  
 
Waarom is W4 een TCP? 
In dit onderzoek wordt het hierboven beschreven W4 project als een TCP gezien. Hiervoor zijn 
verschillende argumenten te geven. 
Ten eerste is de organisatorische complexiteit bij dit project groot geweest. In hoofdstuk twee zijn 
een vijftal organisatiestructuren beschreven die door Mintzberg (1983) zijn bedacht. Er zijn twee van 
deze organisatiestructuren toe te wijzen aan het W4 project. Ten eerste is dat de simpele structuur. 
Dit geldt voor het begin van het W4 precies toen nog niet alle partijen erbij betrokken waren. Het 
simpele idee was toen nog om de betrokken gemeenten deelprojecten te laten ontwikkelen om de 
verdiepte ligging van de A4 te kunnen betalen. Dit was een vrij simpele opzet met een heldere 
structuur. Naarmate het proces vorderde en alle zes partijen deelnemer waren geworden van het 
project, kan gesproken worden over een adhocratie cultuur. Er zijn dan namelijk horizontale 
verbindingen tussen partijen in een complexe omgeving waarbij cultuur een belangrijke rol speelt. 
 
Er zijn veel partijen betrokken bij de ontwikkeling van het W4 project, waaronder drie gemeenten die 
geografisch gezien dicht tegen elkaar aanliggen. Daarnaast hebben tevens provinciale en nationale 
overheden deelname in het project wat van communicatie een belangrijk punt maakt. Tijdens het 
bestaan van het W4 project zijn er twee keer gemeenteraadsverkiezingen geweest. Aangezien het 
project een publiek project is waarbij wethouders en andere afgevaardigden van de gemeenten het 
bestuur vormen, hebben er in de bezetting van de posities van de W4 organisatie veranderingen 
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plaatsgevonden. Met deze veranderingen is het altijd de vraag of dit ten goede komt aan de 
organisatie als geheel. Het commitment vraagstuk is hierbij aan de orde: is de opvolger net zo 
toegewijd aan het project als zijn of haar voorganger of kan de opvolger dezelfde toewijding krijgen? 
Of wellicht zelfs meer? Deze vragen worden meegenomen in het onderzoek. 
 
De technische complexiteit is groot. Bij de aanleg van de verdiepte ligging van de rijksweg worden 
innovatieve technieken gebruikt (ministerie van VROM, 2010). Een voorbeeld hiervan is de geluids- 
en fijnstofwerende wand die gebruikt wordt langs de A4. In deze wand bevinden zich eveneens 
winkels en kantoren zodat de wand multifunctioneel is. Daarnaast was de maatschappelijke vraag 
naar de verbreding van de A4 groot. De dagelijkse files zorgden voor veel oponthouden en kostten 
het land veel geld. De lokale vraag naar een goede inpassing van de A4 was tevens aanwezig. De 
mensen uit de directe omgeving van de A4 vonden dat er iets moest gebeuren maar wilde dat op een 
zo omgevingsvriendelijke manier realiseren. Om deze reden is het W4 project opgezet zodat deze 
betere inpassing gefinancierd kon worden.  
 

 
      Figuur 8: De geluids- en fijnstofwerende wand langs de A4 bij Leiderdorp (Bron: www.rijkswaterstaat.nl) 
 
De sociale complexiteit is een belangrijk aspect bij het W4 project vanwege de ingeklemde ligging 
van het projectgebied tussen de drie gemeenten Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude. Het betrekken 
van de bewoners bij de werkzaamheden en er eveneens rekening mee houden dat zij dicht langs het 
projectgebied wonen. Het betrekken kan natuurlijk niet letterlijk, maar een belangrijk aspect is de 
informatievoorziening richting de omwonenden. Hiermee kunnen bewoners “vrienden” van het 
project worden en zullen ze minder snel klagen wanneer er overlast wordt ondervonden van de 
werkzaamheden. Deze overlast dient vanzelfsprekend zo veel mogelijk te worden beperkt en in het 
W4 project wordt dit ook gedaan door middel van onder andere het plaatsen van zeecontainers ter 
hoogte van de heiwerkzaamheden zodat de geluidsoverlast geminimaliseerd wordt. 
 
Op basis van de in hoofdstuk 2 aangegeven kenmerken van een TCP is het W4 project dus aan te 
merken als een TCP. Het project is zowel op technisch, organisatorisch en sociaal vlak een complex 
project waarbij de aanwezigheid van de verschillende overheden tot een extra moeilijkheid leidt. 
 
Conclusie 
Het blijkt zeer complex om een infrastructureel project in het milieubelaste en dichtbevolkte 
Nederland te realiseren binnen de gestelde tijd, kwaliteitseisen en budget (Arts et al., 2009, pp. 1). 
Het W4 project omhelst niet alleen een infrastructuurproject maar tevens de ontwikkeling van 
verschillende nieuwbouwwijken verdeeld over drie gemeenten. Dit brengt extra complexiteit met 
zich mee. Belangrijk in het complete proces is de manier geweest hoe de verschillende publieke 
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partijen, en voornamelijk de mensen binnen deze partijen, met elkaar omgaan en hoe ze hun macht 
en invloed gebruiken. Wanneer dit proces inzichtelijk wordt gemaakt kan dit bij toekomstige publiek-
publieke projecten als een handleiding dienen bij de aanstelling van personen en de verdeling van de 
verantwoordelijkheden over die personen en de bijbehorende partijen. Wanneer de juiste personen 
op de juiste plaats in het proces zitten zal de doorlooptijd verkort kunnen worden wat uiteindelijk 
veel ergernis en, wat nog veel belangrijker is, de Nederlandse Staat en daarmee de belastingbetaler 
veel geld kan schelen.  
 

 4.3 Onderzoeksmodel 
De beschrijving uit de vorige paragraaf geeft aan hoe complex het W4 project in elkaar zit en waarom 
het project hierdoor aangemerkt kan worden als TCP. Het eerste gedeelte van de tijdsbalk is blauw 
gekleurd omdat in deze periode de basis is gelegd voor het gehele project. Deze periode maakt niet 
deel uit van het onderzoek omdat er in deze tijd nog niet officieel sprake was van het W4 project, dit 
was pas in 2002 het geval. In de korte periode daarvoor, tussen 2000 en 2002, zijn er echter wel 
belangrijke dingen gebeurd om de W4 samenwerking mogelijk te maken. Deze periode heeft dus 
invloed gehad op de periode waar wel sprake was van de officiële samenwerking. Hierin zijn formele 
en informele gesprekken gevoerd, contractbesprekingen gehouden en is er veel gelobbyd om het W4 
plan van de grond te krijgen. Deze korte periode zal om deze reden wel worden meegenomen in het 
onderzoek. 
 
Bruikbaarheid W4 case 
De W4 case is op grond van zijn kenmerken aangewezen als TCP. Ondanks dat dit project nog in zijn 
realisatiefase zit, is het grootste en voor deze scriptie belangrijkste deel van het project al afgerond. 
Dit interessante deel is de fase waarin de organisatie op verschillende momenten onder druk heeft 
gestaan. De drie momenten uit het verleden die centraal staan in het onderzoek zijn momenten 
waarbij een stevige organisatie belangrijk was. Vanuit de institutionele theorie bekeken zijn de 
momenten interessant omdat er een aantal duidelijk aan te wijzen personen zijn die van belang zijn 
geweest voor de voortgang van het W4 proces op die momenten. Deze overzichtelijkheid maakt het 
mogelijk om een diepgaande analyse uit te voeren.  
  
Operationalisering 
De laatste periode in het W4 proces -vanaf 2000- is, zoals reeds aangegeven, het voor dit onderzoek 
aangewezen onderzoeksgebied. Dit gebied is op de volgende pagina aangegeven in een conceptueel 
model. Het is, gezien de omvang van het project, onmogelijk om elke gebeurtenis die invloed heeft 
gehad op het proces te onderzoeken. Daarom zijn uit deze periode drie momenten aangewezen die 
belangrijk voor het project als geheel zijn geweest, de zogenaamde mijlpalen. De volgende 
momenten zijn aangewezen als mijlpalen: 
 
1. Het opstellen van de samenwerkingsovereenkomst tussen de W4 partijen in februari 2001 en 

de bekendmaking daarvan. 
2. De periode na het vernietigen van het Tracébesluit in juli 2007. Hierbij gaat het om het 

proces, waarbij wordt gekeken naar hoe de W4 organisatie omgaat met deze tegenslag en 
verdergaat met de samenwerking. Als eindpunt wordt de tervisielegging van het Ontwerp 
Tracébesluit genomen. 

3. Het opstellen van de wijziging op de samenwerkingsovereenkomst in 2009. 
 
Deze mijlpalen zijn belangrijk geweest voor de organisatie, het proces en de uiteindelijke voortgang. 
Het onderzoek richt zich op deze drie mijlpalen. Belangrijk hierbij zijn de mensen die zich daarmee 
bezig hebben gehouden en op welke manier ze dit hebben gedaan. Gekeken wordt in welke 
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organisatie zij zich bevinden, op welke plaats in de organisatie dat is en hoe zij zich in het W4 proces 
hebben gestaan tijdens de drie mijlpalen. 
 
In figuur 6 op de volgende pagina is het research design van het onderzoek weergegeven. Er zijn 
verschillende institutionele omgevingen aanwezig in het W4 project. Deze omgevingen zijn bepaald 
aan de hand van het vooraf uitgevoerde literatuuronderzoek. De in het research design aangegeven 
omgevingen zijn voor dit onderzoek het belangrijkste; deze omgevingen dragen het meeste bij aan 
het beantwoorden van de hoofd- en deelvragen. Er zijn uiteraard nog meer institutionele 
omgevingen aan te wijzen, deze zijn echter niet relevant voor dit onderzoek. Deze institutionele 
omgevingen worden beïnvloedt door externe processen waarop weinig tot geen invloed kan worden 
uitgeoefend. De in dit onderzoek meegenomen externe invloeden zijn de economische en financiële 
crisis en de verschillende politieke verkiezingen die hebben plaatsgevonden tijdens de 
onderzoeksperiode. Hierbij zal alleen gekeken worden naar de gemeentelijke verkiezingen omdat 
deze het meeste van belang zijn voor de organisatie. De meeste besluiten werden namelijk genomen 
op gemeentelijk niveau en de contacten tussen de personen uit de drie gemeenten zijn van het 
grootste belang geweest voor de W4 organisatie. De organisatie komt met dergelijke processen in 
aanraking en dient om te gaan met deze invloeden van buitenaf. De vraag is echter welke invloed 
deze externe processen hebben gehad op de institutionele omgevingen en daarmee het menselijk 
handelen binnen de W4 organisatie.  
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Figuur 9: Research design 

Bij het analyseren van de institutionele omgevingen wordt gebruik gemaakt van drie institutionele 
kenmerken. Het formele en informele kenmerk zal ingaan op de relaties binnen de organisaties en 
hoe die georganiseerd zijn. Deze zogenaamde ‘rules of the game’ zijn belangrijk voor de 
verhoudingen binnen de organisatie. Er valt namelijk in te denken dat, met overheidspartijen van 
verschillende niveaus binnen één organisatie, er een zogenaamd calimero-effect kan optreden: het 
gevoel bij een kleine partij (gemeente) dat zij niet serieus wordt genomen door een grote partij 
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(ministerie). Dit kan gevolgen hebben voor persoonlijke relaties tussen de mensen uit die 
verschillende overheidsniveaus. Daarnaast zal er gekeken worden of er veel informele gesprekken en 
onderhandelingen zijn geweest en wat het belang hiervan is geweest. Het gaat hierbij mede om de 
omgangsvormen en de manier waarop er met elkaar wordt omgegaan. Met deze informele omgang 
is een manier van omgaan veronderstelt die buiten de officiële kanalen omgaat. In dit onderzoek 
wordt er onder officiële kanalen vergaderingen en via de agenda vastgestelde besprekingen 
verstaan. Deze formele kant wordt eveneens bekeken om zo een totaalbeeld te krijgen van hoe de 
contacten tussen organisatieleden zijn verlopen.  

Het publiek- en privaatrechtelijke kenmerk gaat in op wat de gevolgen zijn van een overeenkomst 
tussen zes publieke partijen. De gevolgen kunnen zich zowel binnen als buiten de organisatie 
voordoen. Wanneer gekeken wordt naar gevolgen binnen de organisatie valt te denken aan het 
oplossen van geschillen: wordt hier dan slechts gebruik gemaakt van publiekrechtelijke middelen? Bij 
gevolgen buiten de organisatie kan worden gekeken naar hoe ruimtelijke geschillen het beste 
worden opgelost. Is er bijvoorbeeld sprake van grondruil en op welke manier helpen de gemeenten 
elkaar onderling om locatieproblemen op te lossen? Onderlinge contacten en persoonlijke relaties 
spelen op de achtergrond vaak een belangrijke rol hierin. Als men bij geschillen kan rekenen op de 
steun van belangrijke mensen kan dit positieve gevolgen hebben voor de uiteindelijke oplossing van 
de problemen. 

De habits of the heart zijn belangrijk om het gedrag van de personen binnen de organisatie te 
analyseren. Deze habits bepalen hoe de organisatie draait en welke cultuur en sfeer er heerst binnen 
de W4 organisatie. De persoonlijke relaties hangen nauw samen met de eigenschappen van mensen. 
Er zijn er altijd verschillende persoonlijkheden te onderscheiden binnen een organisatie. Zo zijn er 
bijvoorbeeld leiders aan te wijzen, maar ook mensen die meer op de achtergrond blijven. Met 
verkiezingen kunnen er andere personen in de organisatie komen die andere habits of the heart met 
zich meebrengen. De habits of the heart als onderdeel van de institutionele analyse heeft een directe 
link met de informele kant van instituties. Hierbij wordt onder andere gesproken over normen en 
waarden die kunnen voortkomen uit de habits of the heart. Er is in deze analyse voor gekozen om 
toch beide onderdelen te gebruiken om op deze manier, los van de habits of the heart, de relatie 
tussen de formele en informele instituties te benadrukken.  
 
De institutionele omgevingen en kenmerken hebben gevolgen voor het menselijk handelen binnen 
de organisatie. De veranderingen die plaatsvinden binnen de omgevingen vragen om verschillende 
reacties van de betrokken personen. Deze veranderingen vinden tijdens het gehele proces plaats en 
vragen dus continue aanpassingen van mensen. De perioden rond de drie aangewezen mijlpalen zijn 
belangrijke momenten in het W4 proces geweest. In deze perioden werd er veel van de betrokken 
personen gevraagd in het kader van doorzettingskracht wordt duidelijk hoe sterk de organisatie is. 
Juist om die reden wordt het handelen van mensen in en rond die perioden onderzocht. In die 
perioden komen de eigenschappen van mensen en de kracht van de organisatie naar boven. De 
persoonlijke relaties spelen in die perioden een belangrijke rol omdat in die perioden veel 
afgesproken diende te worden over het vervolg van het proces. Aan te nemen valt dat er in die 
perioden veel met elkaar is gesproken om belangen behartigd te krijgen. De persoonlijke relaties 
kunnen in die perioden dus op de proef gesteld zijn.  
 
Interviews 
Bij dit kwalitatieve onderzoek is gebruik gemaakt van semigestructureerde interviews. Bij deze 
kwalitatieve manier van interviewen is gebruik gemaakt van een lijst met vragen en/of onderwerpen 
die tijdens het interview aan bod dienen te komen. Een dergelijke lijst wordt ook wel een interview 
draaiboek genoemd (Bryman, 2004, pp. 321). De reden voor het gebruik van deze manier van 
onderzoek doen is terug te vinden in de focus van het onderzoek: individuen en hun gedrag in 
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organisaties. Elk individu is anders en denkt anders over relaties binnen de organisatie. Wanneer er 
gebruik zou worden gemaakt van gestructureerde interviews, dus met verschillende 
keuzemogelijkheden voor de respondenten en weinig ruimte voor improvisatie tijdens de interviews, 
zou er veel (kostbare) informatie verloren gaan. Het gaat bij dit onderzoek om het verhaal en de 
beleving van de respondenten in het proces. Met een semigestructureerd interview is het mogelijk 
om de respondenten de ruimte te geven om hun eigen verhaal te vertellen. De onderzoeker haalt 
vervolgens uit dat verhaal de voor het onderzoek bruikbare informatie. Bij de bepaling van de mate 
van bruikbaarheid van de onderzoeksuitkomsten zijn de hoofdvraag en de deelvragen bepalend. De 
uitkomsten zijn bruikbaar indien ze bijdragen aan de beantwoording van de deelvragen en de 
hoofdvraag. 

Er zijn individuen geïnterviewd die nauw betrokken zijn (geweest) bij het W4 proces. Deze 
respondenten komen uit één van de zes publieke partijen die in de W4 organisatie zitten. Een week 
voor het geplande interview is een mail gestuurd naar de desbetreffende respondent waar duidelijk 
in is gemaakt waar het interview over gaat en welke onderwerpen er aan bod komen. Hierdoor kon 
de respondent zich goed voorbereiden. Tijdens de interviewafspraak is in een korte inleiding 
geverifieerd of de mail is aangekomen en welke vragen de respondent hier nog over heeft. Duidelijk 
is gemaakt dat het de bedoeling is om een gesprek te hebben waarin een aantal onderwerpen aan 
bod komen. Het initiatief lag grotendeels bij de respondent. Daar waar nodig werden aanvullende, 
richtinggevende vragen gesteld. Hij deed dit door vragen te stellen over onderwerpen die voor het 
onderzoek van belang waren. De respondent vervolgde het verhaal over het onderwerp waar naar is 
gevraagd. Het interview werd zo een gesprek waarbij de gewenste onderwerpen de revue passeerde. 

De gehanteerde onderzoeksaanpak heeft voor het onderzoek zeer bruikbare informatie over het W4 
proces opgeleverd. Opvallend is dat tijdens het interview, de respondenten veelvuldig zijn ingegaan 
op de partijen die zich met het W4 proces bezighielden en niet of minder ingingen op persoonlijke 
kwaliteiten en competenties. Aangezien de (politieke) context met haar verschillende krachtenvelden 
van invloed is op het bereiken van een bepaald resultaat (Bovens et al., 2007, pp. 149) is ervoor 
gekozen de respondenten niet teveel te beperken in de uitingen betreffende persoonlijke kwaliteiten 
en competenties. Door te vragen en daarmee te sturen is de verdieping naar het persoonlijke niveau 
verkregen. Het veelvuldig ingaan op de partijen en de context heeft het onderzoek zodoende niet 
benadeeld. Vanuit de context werd verdiept in personen wat het mogelijk maakte om een analyse op 
het niveau van de persoonlijke relaties uit te voeren.  

Generaliseerbaarheid 
Dat wat als groot nadeel van een case studie wordt gezien is de generaliseerbaarheid. Een case 
studie is niet representatief voor een gehele populatie. De gehele populatie zou in het licht van dit 
onderzoek het totale aantal TCP’s zijn. Eén enkele case studie is echter niet representatief voor dit 
totale aantal waardoor er geen algemeen geldende conclusie kan worden getrokken ten aanzien van 
TCP’s. Het niet kunnen generaliseren van een case studie wordt in de wetenschappelijke wereld als 
een groot nadeel van een dergelijk onderzoek gezien. In dit geval kunnen hier echter vraagtekens bij 
worden gezet. Het hier geschetste nadeel insinueert namelijk dat wanneer er meerder cases  
-meerdere TCP’s- worden onderzocht, de generaliseerbaarheid toeneemt. TCP’s zijn echter zo uniek 
in zowel vorm als organisatie dat de vraag gesteld kan worden of er wel generalisatie kan 
plaatsvinden wanneer er meerdere TCP’s worden onderzocht. De uniciteit van TCP’s kan dus voor de 
beperktheid in generalisatiemogelijkheden zorgen. Naast deze uniciteit van TCP’s, is er eveneens een 
praktische kant. Volgens de officiële regels van wetenschappelijk onderzoek mogen de uitkomsten 
van een onderzoek pas gegeneraliseerd worden wanneer er meer dan 30 cases zijn onderzocht. Het 
kost echter te veel moeite en voornamelijk teveel tijd om minimaal 30 TCP’s te onderzoeken en te 
analyseren.  
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Met deze kritiek op de generaliseerbaarheid is het niet zo dat het onderzoek niks waard is. Er wordt 
wel degelijk kennis gegenereerd over een TCP en de achtergrond daarvan. Kwalitatief onderzoek 
bestaat uit het inzichtelijk maken van sociale situaties en problemen. Kennis over specifieke en 
unieke cases, zoals in dit geval met de W4 case gebeurt, kunnen bijdragen aan deze algemene kennis 
(Jansen, 2005).  

4.4 Conclusie 
Het W4 project voldoet aan de kenmerken van een TCP. Het project is technisch (met haar verdiepte 
ligging), organisatorisch (met 6 publieke partijen) en sociaal (dichtbevolkte omgeving) complex. Het 
W4 project is hiermee in een wetenschappelijke context geplaatst. De complexiteit is in dit 
onderzoek beheersbaar gemaakt door drie mijlpalen aan te wijzen die in de onderzoeksperiode als 
belangrijk zijn aangemerkt. Het research design laat zien welke kenmerken een rol hebben in de 
analyse. Deze analyse is in de tijd geplaatst aan de hand van de drie opeenvolgende mijlpalen. De 
generaliseerbaarheid van het onderzoek is een discussiepunt maar maakt het onderzoek niet minder 
waardevol. Een enkele case study draagt bij aan de algemene kennis die al over het onderwerp 
bestaat.  
 
In het volgende hoofdstuk komen de resultaten van het onderzoek aan de orde. Aan de hand van de 
drie institutionele onderwerpen worden de onderzoeksresultaten geanalyseerd. 
 
  
 
 
 
 
 
 



- 39 - 

 

5. Resultaten 
Het W4 project is een grootschalig en integraal infrastructuurproject waarbij een noodzakelijke 
wegverbreding wordt aangegrepen om de ruimtelijke kwaliteit van een veel groter gebied te 
verhogen. Bij dit integrale project zijn veel partijen betrokken. De nadruk in dit onderzoek ligt op de 
personen binnen deze partijen en de relaties onderling. Met behulp van semigestructureerde 
interviews, welke zijn afgenomen bij deze individuen, wordt de W4 praktijk ten aanzien van 
persoonlijke relaties gekoppeld aan de beschreven institutionele theorie uit hoofdstuk 3.  
In de eerste paragraaf is ingegaan op het formele en informele gedeelte van de praktijk. Hierbij is een 
onderverdeling gemaakt naar vijf deelonderwerpen die duidelijk maken welke aspecten van belang 
zijn gebleken binnen de formele en informele instituties. In de tweede paragraaf is gekeken naar de 
“habits of the heart”. Deze habits of the heart zijn onderverdeeld in 3 deelonderwerpen. Een 
onderscheid tussen persoonlijk belang, partijbelang en projectbelang is hierbij onderkend. Paragraaf 
drie besteedt ten slotte aandacht aan de publieke en de private invalshoek. De deelvragen die in dit 
hoofdstuk centraal staan zijn: 

• Hoe zijn de formele en informele regels en omgangsvormen binnen de W4 organisatie te 
typeren? 

• In hoeverre zijn de persoonlijke kenmerken en relaties van organisatieleden van belang bij de 
voortgang van het W4 project en hoe zijn deze veranderd in de tijd? 

• Hoe is er binnen W4 omgegaan met de verschillen tussen het publieke en private denken in de 
ruimtelijke ordening in Nederland? 

5.1 De formele en informele organisatiestructuur in het W4 proces 
In deze paragraaf is zowel de formele als de informele kant van en binnen de W4 organisatie 
bekeken. Dit is gedaan aan de hand van vijf deelonderwerpen, te weten: 
 

1. Procedures 
2. Vertrouwen 
3. Politiek 
4. Cultuur 
5. Geven en nemen 

 
De keuze voor deze onderwerpen komt voort uit het theoretische gedeelte van dit onderzoek. Met 
de procedures wordt gekeken naar de manier waarop de rijksoverheid snelwegverbredingen 
benaderde, hoe hier mee om is gegaan bij W4 en welke gevolgen dit heeft gehad. Procedures 
veronderstellen een formele manier van werken. Bij de behandeling van het eerste onderwerp wordt 
duidelijk hoe hier binnen W4 mee is omgegaan.  
Het tweede onderwerp, vertrouwen, heeft betrekking op de informele zijde van instituties. Om op 
een informele manier met elkaar te kunnen werken is het hebben van vertrouwen in elkaar en 
elkaars capaciteiten belangrijk. Omdat de informele regels binnen de organisatie ontstaan en blijven 
dient het onderlinge vertrouwen groot te zijn. Vertrouwen neemt een belangrijke plaats in bij de  
informele regels van een organisatie. Alleen bij goed vertrouwen is de kans op een succesvolle 
samenwerking het grootst.  
Het onderwerp politiek mag niet onderbelicht blijven bij een projectorganisatie die bestaat uit zes 
publieke partijen. Het politieke krachtenveld dat op de W4 organisatie van toepassing is dient nader 
toegelicht te worden om zo de processen achter de organisatie beter te begrijpen. Dit krachtenveld is 
van invloed op het bereiken van het uiteindelijke doel: een succesvol project. 
Cultuur hangt samen met informele regels. De informele regels ontstaan en worden gevormd door 
de aanwezigheid van een cultuur in een organisatie. Bij W4 is dit niet anders. Doordat individuen 
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passen binnen of zich aanpassen aan deze cultuur, blijft de organisatie eensgezind in het te bereiken 
doel. 
Wanneer elk individu binnen een organisatie zich vast blijft houden aan zijn of haar standpunten en 
niet bereid is toe te geven, is een impasse een logisch gevolg. Binnen W4 diende personen eveneens 
concessies te maken ten aanzien van hun belangen. Met het onderwerp geven en nemen wordt al 
een voorzichtige link gelegd met het eerst punt van Taulbert (1997), een opbouwende houding. Hij 
wordt in deze paragraaf besproken omdat deze opbouwende houding in een informele setting tot 
uiting komt. De gecreëerde onderverdeling in onderwerpen zorgen voor een gestructureerde 
weergave van zowel de formele als de informele kant van het W4 proces.  
 
5.1.1 Procedures  
De totstandkoming van de spoedwet, welke is beschreven in hoofdstuk 4, is een voorbeeld van 
anders denken vanuit de overheid. De overheid wil meer vanuit de klant, de (georganiseerde) burger, 
gaan werken om zo meer tegemoet te komen aan de wensen van hen en om de afstand tussen 
politiek en burger te verkleinen. Deze burgerparticipatie is zelfs op Europees niveau geregeld middels 
een Europees handvest (Tractatenblad, 2009). Met de spoedwet is er anders gekeken naar de manier 
waarop projecten tot stand dienen te komen en daarvoor zijn de (gerechtelijke) instrumenten 
beschikbaar gesteld. Met de realisatie van het W4 project, welke in 1998 van start ging, is hier al op 
vooruit gelopen. Met Rijkswaterstaat (RWS) als initiator zijn de plannen ontstaan om, integraal, naar 
een verbeterde inpassing van de wegverbreding van de A4 te kijken. De afspraak tussen RWS en de 
gemeenten Leiderdorp en Leiden aangaande het bekijken tot een verbeterde inpassing van de 
wegverbreding van de A4 lag ten grondslag aan het W4 plan. De rol van RWS is in dit proces anders 
dan gebruikelijk voor RWS te noemen. Alle respondenten gaven aan dat RWS door Nederlandse 
gemeenten voorheen werd gezien als de partij die een plan in een omgeving kwam realiseren, 
ongeacht of er tegenspraak was of niet. De provinciale RWS directeur die verantwoordelijk was voor 
dit project besloot een andere weg in te slaan dan de voor RWS gebruikelijke. Hiervoor is hij in een 
vroeg stadium in gesprek gegaan met de bij W4 betrokken gemeenten Leiderdorp en Leiden. Zij zijn 
samen begonnen aan het opstellen van een plan. In een informele sfeer, met veel één op één 
gesprekken buiten vergaderingen om, zijn de W4 plannen ontstaan.  
De “sneller en beter” aanpak en de spoedwet die minister Eurlings in 2009 heeft geïntroduceerd 
beschrijft de manier van werken die bij W4 is gebruikt, maar tijdens de opzet van W4 nog niet 
gebruikelijk was. Partijen werden vroegtijdig betrokken bij de planvorming en er werd op een 
gelijkwaardig en informeel niveau met elkaar gepraat.  
De rijksafdeling van de RWS organisatie gaf de provinciale RWS directeur die voor W4 
verantwoordelijk was de ruimte om vanuit eigen initiatief buiten de procedures te werken die tot op 
dat moment standaard waren. Er werd dus geen plan uitgevoerd zonder in goed onderling overleg te 
gaan met de betrokken partijen. Deze RWS directeur kreeg daar volgens hem niet zomaar 
toestemming voor. Hij had, voordat hij in aanraking kwam met W4, al ervaring opgedaan met deze 
manier van werken bij een ander project in dezelfde regio. Bij dit project, Sijtwende in Leidschendam 
(zie Box 1), is een soortgelijke samenwerking gebruikt. Doordat hij bekend was met de gewenste  
samenwerkingsprocedure werd hem die toestemming verleend. 

Box 1: Sijtwende 
Sijtwende is een project waarbij kon worden gesproken van een samenwerking waarbij sprake is geweest van een 
wederzijdse wisselwerking, frequent overleg en een gezamenlijk proces om problemen en oplossingen te definiëren 
(Edelenbos, J., 2008, pp. 625). Bij W4 is dit ook het geval. De toen bij W4 aangestelde externe procescoördinator en de 
RWS directeur kenden elkaar al uit het Sijtwende project. Omdat deze samenwerking goed ging en de twee personen 
elkaar zowel persoonlijk als zakelijk goed kenden, is op uitnodiging van de RWS directeur de samenwerking voortgezet, 
maar nu in het W4 project. Beide heren hadden dezelfde ideeën over hoe een ruimtelijk ordeningsproject het beste 
opgezet moest worden en hadden dit al in de praktijk gebracht bij Sijtwende. De relatie tussen de twee is, gezien de 
voorgaande samenwerking en dezelfde opvattingen, goed. Deze twee heren hebben de W4 organisatie opgezet en zijn 
daarmee de basis van W4 geweest. Dit is een voorbeeld waarom informele verbanden bijdragen aan het welslagen van 
voorliggend proces. 
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5.1.2 Vertrouwen 
Vertrouwen is zowel belangrijk voor de totstandkoming van samenwerking, als voor de 
instandhouding van samenwerking, en voor het succes van samenwerking. Dit valt op te maken uit 
alle gevoerde gesprekken met de respondenten in dit onderzoek.  
 
 
 
Partners in een samenwerkingsproces kunnen op basis van vertrouwen gemakkelijker omgaan met 
problemen en problemen zullen minder gauw leiden tot conflicten en een breuk in de relatie (Ark, 
van R., 2005, pp. 127). Ook bij W4 is vertrouwen belangrijk gebleken. Een groot aantal wethouders 
en ambtenaren uit de W4 organisatie kenden elkaar al voordat het W4 project van start ging. Dit is te 
verklaren door de compacte geografische ligging van de betrokken gemeenten. Hierdoor kwamen de 
vertegenwoordigers van de betrokken gemeenten elkaar al op regelmatige basis tegen bij andere 
samenwerkingen. Iedereen was op de hoogte van elkaars kenmerken en vanuit de voorgeschiedenis 
met betrekking tot de verbreding van de A4 waren de standpunten ten aanzien van de 
snelwegverbreding bekend. Uit de interviews werd duidelijk dat in de W4 organisatie iedereen werd 
geconfronteerd met een manier van samenwerken die voorheen nog niet was gebruikt. 
 
Voordat het W4 proces in 2002 van start ging was er weinig onderling vertrouwen. Er werd al vele 
jaren onderhandeld over een goede oplossing maar de gemeenten en het Rijk kwamen er niet uit. Er 
werd niet geluisterd naar elkaars belangen en men was niet bereid concessies te doen ten aanzien 
van belangen om zo tot een goed plan te komen. Dit is een illustratie van een gebrek aan 
vertrouwen: de partijen hadden niet het vertrouwen dat alle betrokken partijen concessies wilden 
doen. Daarbij wilde de ene gemeente niet meer concessies doen dan de andere. De partijen stonden 
lijnrecht tegenover elkaar en er was volgens de respondenten sprake van een impasse. Deze 
negatieve houding ten opzichte van elkaar veranderde na de komst van de externe 
procescoördinator. Deze man had, volgens een aantal respondenten en blijkend uit zijn 
werkzaamheden bij project Sijtwende, de persoonlijke kwaliteit om een vertrouwensband te creëren 
tussen de verschillende personen die een belangrijke rol speelden in de organisatie. Hij deed dit door 
de partijen samen te brengen en veel gesprekken met hen aan te gaan. Daarbij werd op een 
gelijkwaardig niveau gepraat over zowel conflicterende als wederzijdse belangen. De personen waar 
hij overleg mee pleegde waren voornamelijk de bestuurders van de zes betrokken partijen: de 
gemeenten Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude, de provincie Zuid-Holland, het ministerie van VROM 
en Rijkswaterstaat. Een groot aantal respondenten geeft aan dat er geen verschil werd gemaakt 
tussen de partijen. “Ieder had zijn belangen bij het project en het maakte niet uit of je nu een grote 
of kleine partij was, een provincie of het Rijk was"1. Er is dus niet gekeken naar de partij, er is 
gekeken naar de belangen. Verschillende soorten partijen waren aanwezig die elk een ander soort 
macht hadden. Macht betekent in dit geval de wettelijke middelen en instrumenten die bij elke partij 
aanwezig zijn. RWS heeft bijvoorbeeld de middelen om de verbreding van de A4 te realiseren 
ondanks protest vanuit de gemeenten. Dit speelde in gesprekken geen rol omdat de gezamenlijke 
belangen op de eerste plaats zijn gezet. Door deze benadering kreeg iedereen het gevoel dat er naar 
hem of haar is geluisterd.  
 
Het vertrouwen in elkaar bleef de gehele periode aanwezig. Alle wethouders en ambtenaren bleven 
met elkaar in gesprek over belangen en eventuele veranderingen hierin. Daarbij bleef men kijken 
naar hoe conflicterende belangen gezamenlijke belangen konden worden. Dit gebeurde via 
verschillende kanalen.  
De drempel was laag om contact met elkaar op te nemen op momenten dat er onduidelijkheden 
waren of wanneer er een kwestie diende te worden uitgesproken. Verder werd er via mailverkeer en 
tijdens face to face contacten bij bijvoorbeeld ontmoetingen op congressen op basis van vertrouwen 

“Het onderlinge vertrouwen op persoonlijk vlak was erg goed in de W4 stuurgroep.” 
(Projectmanager VROM) 
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met elkaar gepraat. Alle belangen en aandachtspunten die speelden bij partijen en personen werden 
namelijk kenbaar gemaakt. Dit gebeurt alleen wanneer er sprake is van volledig wederzijds 
vertrouwen. Deze informele contacten zijn erg belangrijk binnen W4. In deze contacten zijn namelijk 
afspraken met elkaar voorbereid en gemaakt. In deze contacten vonden de (voor)onderhandelingen 
plaats tussen de belanghebbenden. De formele vergaderingen zijn gebruikt om de onderling en op 
een informele manier gemaakte afspraken contractueel vast te leggen.  
 
Ondanks de vele informele contacten geeft geen enkele respondent aan het gevoel te hebben dat er 
dingen “achter elkaars rug om” geregeld zijn. Informele contacten worden door elke respondent 
gezien als een instrument wat bij een netwerk hoort. Je kunt er gebruik van maken, zolang dit op een 
manier gebeurt waarbij niemand wordt benadeeld. Onder dit benadelen valt onder andere het 
“achter de rug om” regelen van zaken waardoor een andere partij of persoon hier uiteindelijk direct 
last van zal ondervinden. Binnen W4 is hier volgens de respondenten geen moment sprake van 
geweest. De informele contacten speelden de grootste rol op bestuurlijk niveau. Op het bestuurlijke 
niveau worden de uiteindelijke besluiten genomen. Geconcludeerd kan worden dat er sprake is van 
veel vertrouwen tussen de bij W4 betrokken personen. Dit blijkt uit de vele informele contacten die 
plaatsvonden zonder dat het gevoel ontstond dat informatie is achtergehouden ten nadeel van 
iemand1. Dit vertrouwen is van belang bij de succesvolle voortgang van het project.  

5.1.3 Politiek 
Een project dat volledig door publieke partijen is geïnitieerd krijgt onherroepelijk te maken met 
partijpolitieke achtergronden en standpunten. Dit politieke krachtenveld kan en mag niet buiten de 
deur worden gehouden omdat het effect uiteindelijk in dat krachtenveld bereikt moet worden (Licht 
et al., 1996). W4 is een duidelijk geval van interactieve beleidsvorming. Veel partijen, waaronder ook 
de omwonenden van het plangebied, zijn betrokken bij het planvormingsproces. Deze manier van 
werken is gebruikt om draagvlak te creëren. RWS doet dit voornamelijk bij de W4 organisaties en de 
gemeenten doen dit bij hun inwoners. Voor RWS was dit een omslag van een voornamelijk 
technocratische werkwijze naar een werkwijze die socialer van aard was. Een enkele respondent 
vindt dat RWS hier in doorschoot door erg vaak langs te gaan bij gemeentelijke bestuurders terwijl 
dit niet noodzakelijk was2. Deze informele werkwijze is door de respondent ervaren als een 
miskenning van de professionaliteit van bestuurders. De werkwijze van RWS is dus over het 
algemeen gewaardeerd maar een enkeling had problemen met de invulling van de werkwijze. Er kan 
dus ook teveel persoonlijk contact worden gezocht. 
 
Tijdens de opstartfase van het project, tussen 1998 en 2002, waren er zes PvdA bestuurders 
betrokken bij het project. Deze bestuurders zaten op gemeentelijk niveau (Leiden, Leiderdorp en 
Zoeterwoude), provinciaal niveau (Zuid-Holland) en op rijksniveau (VROM, RWS). De aanwezigheid 
van deze zes leden van dezelfde politieke partij heeft volgens de betrokken leden geleid tot een 
makkelijkere weg naar de W4 samenwerkingsovereenkomst. Reden hiervoor is dat deze personen 
dezelfde politieke denkbeelden hadden. Hierdoor zaten de personen snel op één lijn. Onderlinge 
contacten verliepen eveneens makkelijker. De drempel om met elkaar te telefoneren was laag en 
werd dan ook veelvuldig gedaan en de personen kwamen elkaar tegen op congressen waar 
gesprekken gevoerd werden. Informele contacten werden makkelijker gelegd dan wanneer er 
personen van een andere partij bij betrokken zijn. De respondenten gaven echter wel aan dat de 
aanwezigheid van de zes PvdA’ers niet doorslaggevend is geweest. De samenwerkingsovereenkomst 
zou zijn getekend, ongeacht van welke politieke partij deze mensen waren geweest. De 
onderhandelingen zouden echter moeilijker zijn geweest en wellicht had het proces langer geduurd. 

                                                           
1 Ontleend aan het interview met K. Wassenaar van de Gemeente Leiderdorp 
2 Ontleend aan het interview met K. Wassenaar van de Gemeente Leiderdorp. 
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Eenzelfde situatie als bij de ondertekening van de overeenkomst deed zich voor tijdens de 
ondertekening van de gewijzigde overeenkomst. Voor deze ondertekening waren eveneens drie 
personen van dezelfde partij verantwoordelijk, nu van het CDA3. Hierbij ging het om de 
verantwoordelijke gedeputeerde vanuit de provincie Zuid-Holland, de minister van Verkeer en 
Waterstaat en de wethouder van de gemeente Zoeterwoude. Deze individuen wilden graag dat het 
plan zou slagen. Voor de gedeputeerde ging het over een project waar hij verantwoordelijk voor was 
en voor de minister van Verkeer en Waterstaat was de verbreding van de A4 het eerste project dat 
hij onder de spoedwet presenteerde. Voor de wethouder was de gewijzigde overeenkomst van 
belang omdat met de komst hiervan de financiële bijdrage van de gemeenten aan het plan lager zou 
worden. Het werd breed gedragen en het ging dus niet om de partijpolitiek maar om de mensen 
binnen de partij en hun betrokkenheid bij het plan. 
 
De W4 organisatie heeft te maken gehad met positiewisselingen. Deze zijn veroorzaakt door 
verkiezingen (zowel gemeentelijk in 2002, 2006 en 2010, provinciaal in 2003, 2007 en 2011 als in de 
Tweede Kamer in 2002, 2003, 2006 en 2010) en door vroegtijdige vertrekken van bestuurders. De 
belangrijkste redenen voor de vroegtijdige vertrekken zijn terug te vinden in partijpolitieke 
achtergronden: er was geen vertrouwen meer in de betreffende wethouder of er was binnen de 
partij onenigheid waardoor een verdere samenwerking onmogelijk was. Er zijn nooit vertrekken 
geweest die zijn veroorzaakt door W4 gerelateerde zaken. De oorzaak was altijd terug te vinden in 
overige politieke zaken. De nieuwe personen dienden te worden opgenomen in de organisatie. Dat 
verliep altijd goed maar de zittende leden moesten wennen aan de nieuwe persoonlijkheden. De 
nieuwe personen waren ervan overtuigd dat de W4 plannen doorgang moesten vinden omdat elke 
bestuurder inzag dat de situatie rond de A4 verbeterd diende te worden en zagen dat dit met het W4 
plan ook plaats zou vinden, hoewel ze het niet altijd geheel eens waren met de inhoud van het plan. 
De nieuwe bestuurders zagen het echter als onderdeel van hun portefeuille en wilden het plan tot 
een succes maken. De positiewisselingen bij de gemeente Leiderdorp hadden de meeste invloed op 
de organisatie4. Dit kwam doordat de gemeente Leiderdorp de meeste financiële problemen had ten 
aanzien van het W4 plan. Elk nieuw individu had een andere kijk op hoe deze problemen opgelost 
dienden te worden. De positiewisselingen hebben echter nooit tot grote problemen geleid, er was 
slechts een verandering in benadering waarneembaar. Gesteld kan worden dat er sprake is van een 
groot commitment aan het plan. Punt drie van de habits of the heart van Taulbert (1997) is hierop 
van toepassing. De nieuwe bestuurders namen verantwoordelijkheid voor het takenpakket wat bij 
hun portefeuille hoorde. De wil was aanwezig om het W4 project succesvol te laten zijn. 

5.1.4 Cultuur 
Bij de oprichting van de W4 organisatie is een hechte groep mensen van dezelfde politieke partij 
betrokken. Deze groep mensen ging op een unieke manier, door middel van veel onderhandeling op 
voet van gelijkwaardigheid, werken aan de realisatie van een plan. Dit W4 plan heeft een grote 

invloed op de omgeving en de leefkwaliteit in het gebied. Al deze mensen waren zeer betrokken bij 
het plan. Er is op een manier met elkaar omgegaan die nog niet eerder was voorgekomen. Er werd 
naar elkaar geluisterd, alle belangen werden door iedereen aangehoord en niemand is als 
minderwaardig gezien. Deze manier van samenwerken heeft, samen met het plan, ervoor gezorgd 
dat er een saamhorige sfeer in de organisatie kwam. Deze sfeer kwam tot uiting door een aantal 
gewoonten in de W4 organisatie. Een voorbeeld hiervan is dat bij ieder afscheid van een lid er een 
borrel wordt georganiseerd waarbij de vertrekkende persoon een oorkonde krijgt waar ieder collega 

                                                           
3 Ontleend aan het interview met J. van der Meer en R. van de Kieft, omgevingsmanagers van Rijkswaterstaat 
4 Ontleend aan het interview met Dhr. Hagemann, voormalig projectmanager A4 Burgerveen-Leiden 

“Wat de W4 cultuur is? Lekker polderen!” (omgevingsmanager 
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“Mijn succes is pas een succes als de ander ook succes heeft!” (Belangrijke W4 gedachte volgens VROM-
manager) 

organisatielid iets opschrijft over de vertrekkende persoon. Dit is een zeer informele gewoonte. Een 
formelere gewoonte is dat, in geval van conflicten, er niet direct juridische stappen worden 
ondernomen. In plaats daarvan werd er onderling gezocht naar oplossingen. Deze oplossingen 
worden op een informele manier gezocht en gevonden. De overleggen die plaatsvinden om de 
oplossingen te bekrachtigen vinden vaak plaats in het informatiecentrum wat in het projectgebied 
staat. Op deze manier zijn de betrokken individuen ook fysiek aanwezig in het gebied waarover 
wordt gepraat. Zo is er meer binding met de onderwerpen die worden besproken. De communicatie 
overleggen die regelmatig plaatsvinden om de communicatie naar de omwonenden en de pers te 
bepreken vinden ook in dit informatiecentrum plaats. Wanneer vanuit dit centrum naar buiten wordt 
gekeken zijn de werkzaamheden zichtbaar. Op deze manier wordt het W4 gevoel versterkt.  
Om de werkzaamheden en de voortgang goed te kunnen blijven volgen, worden er periodiek 
luchtfoto’s van het gehele projectgebied gemaakt. Zo is de voortgang zichtbaar en is altijd duidelijk 
waarvoor de organisatie aan het werk is. Dit is direct terug te zien op de luchtfoto’s. Dit zijn enkele 
voorbeelden waaruit de “W4 sfeer”, of waar een aantal respondenten van spreken, “W4 cultuur” 
blijkt.  

5.1.5 Geven en nemen 
In een project waar veel personen van verschillende partijen bij betrokken zijn spelen vele belangen. 
De meest ideale situatie voor elke individu is dat al zijn of haar belangen worden behartigd. Door de 
vaak aanwezige tegenstrijdigheid in belangen is dit niet mogelijk. Het is moeilijk om een stap verder 

te komen wanneer individuen stevig vasthouden aan hun belangen. Wanneer dit gebeurt blijkt dat 
individuen opportunistisch zijn: ze zijn meer gefocust op hun eigen belangen en vinden deze 
belangrijker dan de belangen van de organisatie als geheel (Fatkenberg et al., 1995, pp. 133). In een 
project als W4 is van dit fenomeen nooit sprake geweest. Zoals al eerder aangegeven is naar ieders 
belang geluisterd en zijn deze ook meegenomen in het verdere proces. Wanneer duidelijk werd dat 
een bestuurder iets op zijn of haar eigen belang(en) moest inleveren om op die manier het verdere 
planproces niet in de weg te zitten, zijn de bestuurders hiertoe bereid geweest. Er diende uiteraard 
een tussenweg gevonden te worden zodat niet het complete belang aan de kant werd geschoven. Op 
die manier bleef iedereen tevreden. Deze tussenweg is vaak gevonden in informele gesprekken 
tussen bestuurders. Voornamelijk rond de vernietiging van het Tracébesluit in 2007 zijn informele 
één op één gesprekken van groot belang geweest. De wethouder van Leiden ging regelmatig op zijn 
fiets naar Leiderdorp toe om met bestuurders en ambtenaren uit de gemeente Leiderdorp te 
overleggen5. Bij deze gesprekken is gekeken wat de beste manier was om verder te gaan met het W4 
plan en dit tot een succes te brengen. Bestuurders waren hierbij bereid om een deel van hun eigen 
succes in te leveren ten behoeve van het gehele W4 plan.  
Uit het voorgaande blijkt dat er een duidelijk verschil is tussen de formele en de informele 
organisatiestructuur. De formele organisatiestructuur bestaat uit het geheel van vergaderingen en 
officiële overleggen. In de informele organisatiestructuur zijn de afspraken gemaakt die in de formele 
vergaderingen officieel zijn vastgelegd. In deze informele structuur zijn onderlinge relaties waarbij 
sprake is van vertrouwen ten opzichte van elkaar van belang voor de totstandkoming van 
overeenkomsten. Hiermee is bevestigd dat de twee “rules of the game” een package deal zijn. 
 
De formele en informele organisatiestructuur zijn bij W4 nauw met elkaar verweven. De formele 
structuur is terug te vinden in de beleidsdocumenten, wetten en regels die vanuit de overheid  

                                                           
5 Ontleend aan het interview met M. Witteman van de provincie Flevoland 
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worden opgesteld. De procedures die de overheid heeft vastgelegd worden binnen W4 gevolgd om 
ontwikkelingen op een wetmatige basis zo snel mogelijk te kunnen realiseren. Het onderlinge  

 
vertrouwen binnen de W4 organisatie is altijd goed geweest. Geven en nemen ten aanzien van de 
belangen die individuen binnen de organisatie behartigen is belangrijk en heeft niet tot problemen  
geleid binnen W4. Dit is belangrijk om de voortgang te waarborgen. Informele contacten spelen hier 
een belangrijke rol in. In het bijzonder in de opzetfase van W4, toen er zes PvdA prominenten 
betrokken waren bij de ontwikkelingen, zijn deze informele contacten belangrijk geweest. Tijdens het 
verdere verloop van het W4 project zijn deze informele contacten uiteraard niet minder belangrijk 
geweest maar de goed verlopen informele contacten in de opzetfase van W4 hebben er mede voor 
gezorgd dat het plan van de grond kwam. De aanwezigheid van de zes partijgenoten is niet 
doorslaggevend maar wel van groot belang geweest voor de opzet van het plan. In de langlopende 
projectorganisatie is een W4 cultuur ontstaan. De organisatieleden hebben gewoonten, waarden en 
normen die in de loop der jaren is ontstaan en waar ze zich aan houden. Positiewisselingen hebben 
geen invloed op de cultuur: de nieuwe personen passen zich aan.  
 

“Maak personen in organisaties belangrijk en maak ze duidelijk dat ze er zelf ook beter van gaan 
worden. Het is geven en nemen.” (Voormalig RWS directeur) 
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5.2 Habits of the heart 
In deze paragraaf zijn de “habits of the heart” besproken. De analyse vindt plaats aan de hand van 
drie onderwerpen, namelijk: 
 

1. Projectbelang 
2. Partijbelang 
3. Persoonlijke ambitie 

 
Individuen met een partijpolitieke achtergrond kunnen in een lastige situatie terecht komen. 
Partijpolitiek gezien kunnen ze het ene standpunt aanhangen ten aanzien van het W4 project terwijl 
ze individueel een andere, tegenovergestelde mening hebben. Hier komt persoonlijke ambitie bij 
kijken, de wil om W4 te realiseren en tot een succes te brengen. Menselijk handelen staat onder 
invloed van verschillende aspecten in het bereiken van het uiteindelijke doel: het realiseren van een 
groot project. De eerste deelparagraaf gaat in op het projectbelang. Er is onderzocht hoe belangrijk 
de wil van een individu is in een projectorganisatie. 
De individuen zitten met een bepaalde achtergrond in de organisatie. In het geval van de publieke 
W4 organisatie is dat voornamelijk met een partijpolitieke achtergrond. Deze achtergrond heeft 
invloed op het handelen van individuen binnen de organisatie. Door verkiezingen of vroegtijdig 
aftreden van leden van een politieke partij komen andere personen en dus andere normen en 
waarden binnen de organisatie. In de tweede deelparagraaf is gekeken hoe met deze, in de tijd 
veranderende, partijbelangen wordt omgegaan binnen de W4 organisatie. 
“Habits of the heart” hebben betrekking op de normen, waarden en gewoonten van individuen. Deze 
komen tot uiting in het gedrag en denkbeelden van deze individuen. Dit gebeurt overal, zo ook in 
organisaties als W4. Personen bevinden zich in een organisatie -W4 in dit geval- en zitten in die 
organisatie met een bepaald doel. De deelparagraaf over persoonlijke ambitie gaat over de manier 
waarop mensen met hun ideeën, normen en waarden in de W4 organisatie zitten en hoe ze de 
organisatie ervaren. De acht habits of the heart van Taulbert (1997) zijn hierin leidend.  
Met deze drieslag wordt met elke slag een lager schaalniveau onderzocht. Dit is in figuur 7 
schematisch weergegeven. Er is begonnen op het projectniveau. Vervolgens is de stap naar de 
partijen gemaakt en hoe personen zich in deze context gedragen. Als laatste is de persoonlijke 
ambitie beschreven.  
 
 
 

 
Figuur 10: De drieslag in de analyse: Van project naar individu 

 
 



- 47 - 

 

5.2.1 Projectbelang 
In de W4 organisatie staat het bereiken van het gemeenschappelijke doel, het realiseren van een 
integrale inpassing van de snelwegverbreding waarbij ook de directe omgeving een opwaardering 
krijgt, centraal. Dit is zowel bij de betrokken partijen als bij de personen binnen deze partijen zo. Het 
behoren tot een partij brengt echter wel voorwaarden met zich mee. Elke partij heeft immers 
standpunten en de individuen uit de partijen dienen deze standpunten te vertegenwoordigen binnen 
de W4 organisatie. Het verschil tussen individuele standpunten, partijstandpunten en het 
projectbelang brengt soms conflicterende situaties met zich mee.  
In de W4 organisatie staat het bereiken van het gemeenschappelijke doel, het realiseren van een 
integrale inpassing van de snelwegverbreding waarbij ook de directe omgeving een opwaardering 
krijgt, centraal. Dit is zowel bij de betrokken partijen als bij de personen binnen deze partijen zo. Het 
behoren tot een partij brengt echter wel voorwaarden met zich mee. Elke partij heeft immers 
standpunten en de individuen uit de partijen dienen deze standpunten te vertegenwoordigen binnen 
de W4 organisatie. Het verschil tussen individuele standpunten, partijstandpunten en het 
projectbelang brengt soms conflicterende situaties met zich mee.  
 
Een goed voorbeeld van een dergelijke situatie is terug te vinden in Zoeterwoude, één van de zes 
partijen die in de W4 organisatie zit. De voormalig CDA fractievoorzitter van Zoeterwoude was, naar 
eigen zeggen tijdens het interview, in de opstartfase sterk gekant tegen het W4 plan. Haar fractie zat 
met zes van de dertien zetels in de oppositie ten tijde van het sluiten van de W4 overeenkomst en 
had dus geen beslissende stem bij de totstandkoming van het plan en kreeg weinig bijval van de 
coalitie. De belangrijkste reden waarom de fractie tegen was, betrof het principe dat de gemeente 
een polder moest volbouwen om te kunnen meebetalen aan een betere inpassing van de rijksweg 
A4. De fractie stond op het standpunt dat het rijk de langere tunnel onder de Oude Rijn zelf diende te 
betalen. Het Rijk sprak in zeer lovende termen over de wijze van inpassing van de A4 in de nieuwe 
situatie. Deze nieuwe situatie betrof het afnemen van overlast door files, vergroten van de sociale 
veiligheid, een goede landschappelijke inpassing en het wegnemen van de barrièrewerking van de A4 
tussen Leiden en Zoeterwoude. Het Rijk sprak hierover terwijl in werkelijkheid de tunnelbak zo kort 
was dat de A4 midden in een bestaande (Leiderdorp) en een toekomstige woonwijk (Roomburg, 
Leiden) boven de grond zou komen. Om deze reden was de CDA fractie van mening dat het Rijk zelf 
een iets langere tunnel onder de Oude Rijn diende te financieren en niet de gemeenten zou laten 
betalen voor een langere tunnelbak. Zo zou een meer verantwoorde, nieuwe situatie worden 
gecreëerd6.  
In het jaar 2002, toen de handtekening onder de overeenkomst zou worden gezet, vonden eveneens 
gemeenteraadsverkiezingen plaats. De CDA fractie, die tegen het W4 plan was en veel draagvlak 
onder de bevolking had, zou wel eens de absolute meerderheid kunnen krijgen. Als dit zou gebeuren, 
zou de fractie tegen het W4 plan stemmen en weigeren een handtekening onder de overeenkomst te 
zetten. Het plan zou dan dus niet doorgaan. De andere partijen uit de W4 organisatie en de 
toenmalig verantwoordelijk wethouder uit Zoeterwoude vreesden dit. Ze hebben er toen voor 
gezorgd dat de W4 overeenkomst werd getekend voordat de verkiezingen plaatsvonden zodat er 
geen weg terug meer was7. Bij de verkiezingen kreeg het CDA inderdaad de absolute meerderheid en 
de fractievoorzitter werd, na enig aarzelen, wethouder.  
 
Als nieuwe wethouder heeft zij nog getracht steun te vinden bij haar Leidse W4 collega voor een iets 
kortere tunnelbak aan de zuidzijde (waar in Zoeterwoude voetbalvelden lagen en de Leidse woonwijk 
Roomburg, één van de W4 deelprojecten, nog ontwikkeld moest worden). Dat zou de meerkosten 
omlaag brengen waardoor minder poldergebied in Zoeterwoude hoefde te worden opgeofferd. Toen 

                                                           
6 Ontleend aan het interview met Mevr. Ates-Snijdewind, wethouder Zoeterwoude 
7 Ontleend aan het interview met Dhr. Roestenberg, directeur van Bohemen Projectontwikkeling 
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deze collega dit weigerde vanwege het feit dat Leiden zoveel mogelijk woningen in haar nieuwe wijk 
wenste te bouwen, heeft de CDA wethouder van Zoeterwoude het democratisch genomen maar 
door de wethouder niet realistisch geachte besluit aanvaard en getracht er het beste van te maken. 
Hier is sprake van moed, volgens de theorie van Taulbert (1997). Taulbert schrijft dat bij moed “men 
datgene doet wat juist is”. De wethouder heeft in dit geval gedaan wat de wethouder juist achtte 
voor het project. Dat er sprake was van gepaste tegenzin heeft nooit gevolgen gehad voor de 
samenwerking8. Het projectbelang werd hier dus boven het persoonlijke belang gesteld.  
 
Naast dit raadslid en later wethouder, waren er ook individuen die wel volledig achter het plan 
stonden en het plan wilden realiseren. De externe procescoördinator en de initiator vanuit de 
provinciale afdeling van RWS zijn hier voorbeelden van. Deze twee individuen wisten wat er mogelijk 
is met een goede projectorganisatie en hadden de kennis vanuit het Sijtwende project om dit op te 
zetten, zo blijkt uit verscheidene interviews. De RWS initiator wilde het plan laten slagen omdat het 
noodzakelijk was voor de regio. Hierbij werd tegen de normale werkwijze van RWS in gewerkt omdat 
de initiator vond dat het plan en de omgeving, en niet de partijen, voorop diende te staan. De 
externe procescoördinator had dezelfde gedachten en begon op persoonlijke titel, niet vanuit zijn 
werkgever (Bohemen9), te werken aan het opzetten van de W4 organisatie.  
Deze voorbeelden hebben betrekking op het derde punt van Taulbert, zoals deze in hoofdstuk drie 
beschreven staan. Dit derde punt, verantwoordelijkheid, is bij de individuen uit de twee 
voorgenoemde voorbeelden duidelijk terug te vinden. Zij zijn allen persoonlijk betrokken bij het 
project. Dit blijkt uit de getoonde wil om het project op te willen starten en om er iets van te maken, 
ook wanneer je tegen bent zoals het raadslid uit Zoeterwoude. Bij het opzetten van het project 
worden op individueel initiatief andere methoden gebruikt die tot op dat moment gebruikelijk 
waren. Deze nieuwe aanpak is succesvol gebleken. In 2008 verscheen een advies van de commissie 
Elverding over hoe infrastructuurprojecten zo optimaal mogelijk aangepakt konden worden. Veel 
kenmerken uit het W4 proces zijn terug te vinden in dit advies. Voorbeelden hiervan zijn het 
vasthouden aan genomen besluiten en bestuurlijke consistentie. Deze adviezen die in 2008 zijn 
gepresenteerd, zijn in 2002 al in de praktijk gebracht. Dit gebeurde in belang van het project.  
Bij het ministerie van VROM bestond de overtuiging dat er iets aan de A4 gedaan moest worden. De 
ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM kwamen er echter niet uit. Uiteindelijk werd een 
besluit genomen waar de gemeenten het niet mee eens waren. Ze vonden dat er meer uit een 
samenwerking te halen viel. De projectmanager van VROM is vervolgens bij gemeenten gaan 
onderzoeken in hoeverre er andere mogelijkheden waren. Dit was, ook bij VROM, buiten de 
gebruikelijke weg om10.  
Er is dus door veel personen en partijen een alternatieve benadering van de planvorming gebruikt 
om tot een goede projectopzet te komen. Er werden andere manieren van werken gebruikt omdat 
het belang van het project voorop stond. 

5.2.2 Partijbelang 
Elk individu in de W4 organisatie brengt belangen de organisatie in. Deze belangen komen veelal 
voort uit de politieke achtergrond van de organisatieleden. Iedere politieke partij heeft standpunten 
ten aanzien van onderwerpen die de samenleving aangaan en de personen die lid zijn van de partij 
dienen deze standpunten te verdedigen. Binnen W4 speelde dit ook een rol maar was het niet van 
doorslaggevende betekenis.  
De zes PvdA leden die bij de oprichting betrokken waren hadden niet te maken met verschillende 
belangen. Zij waren van dezelfde partij en waren het daardoor snel eens. De enige afstemming die 
hier nodig was, was tussen de verschillende niveaus waarop er gewerkt werd: lokaal, provinciaal en 
                                                           
8 Ontleend aan het interview met J. van der Meer en R. van de Kieft, omgevingsmanagers van RWS 
9 Bohemen is een projectontwikkelaar uit Leidschendam. 
10 Ontleend aan het interview met Dhr. M. Leuvenink van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
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landelijk. Dit heeft geen problemen opgeleverd. De respondenten zijn het er unaniem over eens dat 
het vinden van een oplossing voorop stond, nog boven partijbelangen. De mensen die zich 
bezighielden met dit proces maakten het verschil. Het is nauwelijks over partijpolitiek gegaan bij 
onderhandelingen, het ging om de individuen die de beslissingen namen. De mensen maken het 
verhaal in W411. Hierbij is te refereren aan punt vijf van Taulbert, broederschap. Alle individuen 
binnen de W4 organisatie worden gerespecteerd en geaccepteerd, ongeacht van welke partij ze 
afkomstig zijn of welke politieke kleur ze hebben.  
Bij Leiden en Leiderdorp bestond het besef dat de individuen uit de gemeenten, ongeacht de 
politieke achtergrond, zich als één blok richting de overheid moesten opstellen om zo daadkrachtiger 
over te komen. Met deze daadkracht zou er beter naar hen geluisterd worden. Bij Zoeterwoude was 
dit besef minder aanwezig. De wethouder van deze gemeente wilde, zo bleek uit één van de 
interviews, in onderhandelingen soms teveel bereiken en keek hierbij meer naar de gemeentelijke 
belangen dan de projectbelangen12.  
Bij de vernietiging van het Tracébesluit door de Raad van State in 2007, speelde partij-achtergronden 
geen rol in de meningsvorming over de vernietiging. Iedereen dacht in het belang van het project en 
zocht naar een oplossing om zo snel mogelijk verder te kunnen met het project. Gevolg van de 
vernietiging was wel dat een discussie op gang kwam over wie verantwoordelijk was voor de met de 
vernietiging samenhangende meerkosten van het project. Dit probleem is opgelost door het instellen 
van een mediator. Deze mediator werd aangesteld vanuit de provincie en was van het CDA. Deze 
persoon heeft onderhandelingen geleid en is, samen met de toenmalige CDA minister Eurlings, tot 
een overeenkomst gekomen. De doorgang van het project stond hier voorop en de partijpolitiek was 
niet van invloed op deze beslissing.  
Bij de start van de werkzaamheden aan de A4 in september 2009, werden zaken door CDA minister 
Eurlings gezegd die niet overeenkwamen met de plannen zoals deze gepresenteerd waren in de 
gemeenteraad van Leiden. Volgens één van de respondenten betrof het hier uitspraken over het 
aantal rijstroken (2x4 in plaats van 2x3) van de verbreding en een ander groot infrastructureel project 
(A4 midden Delfland) in dezelfde regio. De achterban van de wethouder van Leiden werd hierop 
aangesproken. Dit is verder intern afgehandeld. Hoewel het een gemeentelijke aangelegenheid was 
maar het wel het W4 project betrof, is deze kwestie op een manier opgelost die past binnen de W4 
cultuur. Hierdoor is de kwestie uitgelopen op een conflict maar is er door overleg een oplossing 
gevonden. Hieruit blijkt dat partijpolitiek wel een rol speelde in de onderhandelingen maar geen 
effect heeft gehad op de uiteindelijke totstandkoming van het project. 

5.2.3 Persoonlijke ambitie 
Het geloof en de wil van personen heeft de doorslag gegeven in het succes van de W4 organisatie13. 
Dit begon bij de zes PvdA prominenten. Deze hadden de ambitie om de problemen die rond de 
snelwegverbreding van de A4 speelden, op te lossen. Dit deden ze niet alleen maar omdat ze het zo 
graag voor de omgeving wilden. Uit de afgenomen interviews blijkt dat persoonlijke ambitie en de 
persoonlijke wil om te “scoren” met het project eveneens een belangrijke rol speelden. Met dit 
scoren wordt het behalen van een groot succes verondersteld wat van invloed kan zijn op de verdere 
loopbaan van de persoon. Deze houding haakt in op punt één van Taulbert; een verzorgende, 
opbouwende houding. Hiermee wordt een niet-egoïstische houding verondersteld. Het willen scoren 
ten behoeve van de eigen carrière van een individu is als een egoïstische gedachte aan te duiden. 
Deze egoïstische gedachte is in de context van het W4 project echter niet negatief van aard. Het W4 
project heeft veel baat gehad bij de persoonlijke ambitie van individuen omdat juist die ambitie 
ervoor heeft gezorgd dat het project is opgezet. Deze persoonlijke ambitie ging volgens een aantal 
respondenten soms ver. De wens om het project te realiseren was zo groot bij individuen dat 
                                                           
11 Ontleend aan het interview met Mevr. S. Vos van Rijkswaterstaat 
12 Ontleend aan het interview met Dhr. J. Steegh, voormalig wethouder van de gemeente Leiden 
13 Ontleend aan het interview met Dhr. R. Hillebrand, voormalig wethouder van de gemeente Leiden 
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financiële toezeggingen werden gedaan waar andere organisatieleden hun vraagtekens bij zetten. 
Die vraagtekens kwamen voort uit de twijfel die er bestond of er wel aan de financiële toezeggingen 
kon worden voldaan. Uiteindelijk is door middel van informeel overleg tussen de “voorstellers” en de 
“twijfelaars” met succes getracht om de twijfel weg te nemen zodat het project toch doorgang 
vond14.  
De vergaande ambitie om het project te realiseren en hiermee een groot persoonlijk succes te 
behalen was ook een verbindende factor tussen organisatieleden binnen W4. Verschillende 
individuen, in het bijzonder de wethouders, konden het op basis van een gemeenschappelijke wil en 
ambitie goed met elkaar vinden. Punt vier van Taulbert (1997) is op deze verbondenheid van 
toepassing: vriendschap. De beginperiode van W4 kende voornamelijk goede momenten aangezien 
er grote succes zijn behaald. Het hoogtepunt was de ondertekening van de overeenkomst. Om echter 
tot dat moment te komen dienden een aantal obstakels te worden overwonnen. Het grootste 
obstakel was het regelen van de financiering van het project.  

 
Dit kan, zoals Taulbert het omschrijft, als slecht moment worden aangemerkt. De individuen hebben 
dus de goede en slechte momenten met elkaar gedeeld waarbij er waardering voor elkaar was. Deze 
waardering is gebleken uit het respect voor elkaars standpunten. Dit maakte van deze goed 
bevriende individuen, in het bijzonder de wethouders, belangrijke personen van het project, 
trekkers. Ze konden lezen en schrijven met elkaar15 en worden door de overige leden van de 
organisatie als zeer speciaal gezien. Deze trekkende rol was voornamelijk van belang tijdens de fase 
rond de ondertekening van de overeenkomst: individuen die nog twijfels hadden over het plan 
dienden over de streep te worden getrokken om toch deel te nemen aan de uitvoering van het W4 
plan. In de daarop volgende periode was een trekkende rol van individuen in de organisatie ook nog 
van belang, maar het project kreeg toen te maken met positiewisselingen. Oorzaak hiervan waren de 
verkiezingen of vroegtijdige vertrekken van politici. Hierdoor kwamen er individuen in de organisatie 
die niet konden zeggen dat W4 “het kindje” van hen was16; deze personen waren niet betrokken bij 
de totstandkoming van het W4 plan. De nieuwe personen moesten het project leren kennen en 
uitvinden hoe er gewerkt wordt binnen de W4 organisatie. Dit heeft nooit problemen opgeleverd 
maar de nieuwe individuen zijn niet betrokken geweest bij het opzetten van het project. Hierdoor is 
de persoonlijke betrokkenheid, volgens respondenten die zich met de opzet van het W4 plan bezig 
hebben gehouden, niet zo groot geweest als bij de individuen in het begin van het proces.  
 
Het feit dat de persoonlijke betrokkenheid minder groot was bij de nieuwe individuen wil volgens 
een aantal respondenten echter niet zeggen dat de positiewisselingen slecht zijn geweest. Ieder 
individu neemt zijn of haar eigen kwaliteiten mee de organisatie in. Die kwaliteiten zijn niet op elk 
moment in het hele W4 proces nodig geweest. De benodigde kwaliteiten veranderen in de tijd. In de 
eerste periode waren er organisatiebouwers en opzetters nodig. Individuen die goed kunnen 
onderhandelen en een sterke overtuigingskracht hebben. Die zaten er in die periode. Mede daardoor 
is de W4 overeenkomst door alle partijen ondertekend. In de daaropvolgende periode, de 
uitvoeringsfase, waren individuen nodig die wisten hoe er binnen een organisatie gewerkt diende te 
worden tijdens de uitvoeringsfase van een project. Wanneer de individuen uit de eerste fase, de 
opzetfase, nog steeds deel uit hadden gemaakt van de organisatie, waren deze in mindere mate tot 
hun recht gekomen17. Dit wil niet zeggen dat de “wil” niet aanwezig was om het project tot een 
                                                           
14 Ontleend aan het interview met Dhr. R. Hillebrand, voormalig wethouder van de gemeente Leiden 
15 Ontleend aan het interview met Dhr. F. van Dieten, ambtenaar van de gemeente Leiderdorp 
16 Ontleend aan het interview met Dhr. J. van der Meer en R. van de Kieft, omgevingsmanagers RWS 
17 Ontleend aan het interview met Dhr. S. de Jong, oud voorzitter projectgroep W4, provincie Zuid-Holland 

“70% van het W4 succes is te danken aan de betrokken personen” (Voormalig gedeputeerde van de 
Provincie Zuid-Holland) 
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succes te maken, de specialiteiten van deze personen liggen op andere gebieden dan dat er op dat 
moment nodig was. “Positiewisselingen brachten en brengen een kritische blik in de organisatie, 
nieuw bloed”18. Daarnaast past het verlaten van de organisatie door individuen ook bij het principe 
van het “scoren”: Het W4 project loopt en is opgezet, dus is de tijd daar voor een volgende stap in de 
carrière. Individuen dienen functies te vervullen die het beste bij hen passen. 
De persoonlijke ambitie was in het project het belangrijkste. De project- en partijbelangen vormden 
de context waarin de individuen opereerden. Zonder de persoonlijke ambitie die mensen met elkaar 
verbindt in de organisatie was de weg naar een succesvol project moeilijker geweest. 

5.3 Publiek en privaat bij het W4 project 
Het ontwikkelen infrastructurele projecten brengt verschillende publieke en private 
aangelegenheden met zich mee. Aangezien infrastructurele projecten in Nederland worden 
gefinancierd door de overheid -door het Rijk, de gemeente of provincie- spelen publieke belangen 
een rol. Omdat het geld door de Nederlandse belastingbetaler is opgebracht dient een 
weloverwogen beslissing genomen te worden. Infrastructurele projecten hebben een impact op de 
leefomgeving van burgers. Mensen ondervinden hinder van de nieuwe situatie of zijn juist tevreden 
met de nieuwe situatie. Mensen worden hoe dan ook geraakt in de private sfeer.  
 
Bij het W4 project wordt hier op ingespeeld door de omwonenden van het projectgebied zorgvuldig 
over het verloop van het project te informeren. Tijdens de opzetfase van het project gebeurde dit 
door middel van inspraakavonden in de drie verschillende gemeenten.  

 
Hier waren de omgevingsmanagers van Rijkswaterstaat eveneens bij aanwezig19. Tijdens de 
realisatiefase van het project worden de omwonenden op de hoogte gehouden door middel van een 
nieuwsbrief. Deze wordt verzorgd door Rijkswaterstaat. In deze nieuwsbrief worden de bewoners op 
de hoogte gehouden van de vorderingen van de werkzaamheden en welke werkzaamheden ze 
kunnen verwachten in de komende periode. Door middel van deze informatievoorzieningen wordt 
getracht de bewoners tevreden te houden waardoor de kans op klachten afneemt. Uit een 
klantentevredenheidsonderzoek welke is uitgevoerd door Rijkswaterstaat in combinatie met de 
aannemer van project, de BAM, is gebleken dat de bewoners zeer tevreden zijn over het verloop van 
de werkzaamheden. Er komen weinig klachten binnen en veel mensen zien nut en noodzaak van het 
grote infrastructuurproject in. Deze werkwijze past binnen de eerder beschreven hernieuwde manier 
van werken die RWS heeft geïntroduceerd bij het W4 project. RWS wilde niet meer de Rijkspartij zijn 
die koste wat kost een project in een gebied komt ontwikkelen, maar wil juist samen met de 
betrokken en aanwezige partijen in de omgeving een project ontwikkelen.  
 
Het W4 project is een publiek project. De projectorganisatie bestaat uitsluitend uit publieke partijen: 
drie gemeenten, een provincie en twee rijkspartijen. Private partijen werden pas ingeschakeld bij de 
ontwikkeling van de deelprojecten welke door de gemeenten zelf werden geregeld. Een enkel 
individu uit de organisatie vraagt zich, blijkende uit de interviews, wel af of het niet verstandig was 
geweest om een private partij bij de opzet van het plan te betrekken. Een tolweg was dan mogelijk 
geweest. Op deze manier waren de kosten beter beheersbaar gebleven20. De meerderheid van de 
organisatieleden zag hier echter niets in. De verschillende overheden dienden eerst zelf duidelijk te 
krijgen wat de planopgave was. Toen dit duidelijk werd, was het te laat om een private partij bij de 

                                                           
18 Ontleend aan het interview met Dhr. M. Leuvenink van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
19 Ontleend aan het interview met J. van der Meer en R. van de Kieft, omgevingsmanagers van Rijkswaterstaat 
20 Ontleend aan het interview met M. Ates-Snijdewind, Wethouder Zoeterwoude 

“Het private denken is ingezet voor een publieke taak.” (Voormalig procesmanager W4) 
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plannen te betrekken omdat alles publiek was opgezet21. Daarnaast was het voor RWS een stap te 
ver in het nieuwe werken om meteen een private partij erbij te vragen. Er werd op dat moment te 
routinematig gewerkt en in die routine kwamen geen private partijen voor22. Als het W4 plan in deze 
tijd zou worden ontwikkeld zou er volgens een aantal respondenten wellicht wel een private partij bij 
zijn betrokken. Op die manier zijn de risico’s beter verdeeld en niet alleen bij de gemeenten liggen23. 
Het verschil in opvatting over het betrekken van één of meerdere private partijen bij het project 
heeft niet tot onregelmatigheden binnen de W4 organisatie geleid. 
 
De omwonenden van het projectgebied zijn goed geïnformeerd en zijn een soort “vrienden van het 
project” geworden. Uit het onderzoek is gebleken dat het verschil in het publieke en private denken 
geen invloed heeft gehad op de samenwerking binnen de W4 organisatie.  

 
 

                                                           
21 Ontleend aan het interview met Dhr. G.  Hagemann, voormalig projectmanager A4 Burgerveen-Leiden 
22 Ontleend aan het interview met Dhr. M.  Leuvenink, Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
23 Ontleend aan het interview met Dhr. M. Witteman, voormalig wethouder Gemeente Leiden 
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6. Conclusie 
In dit laatste hoofdstuk zullen de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek naar het belang van 
persoonlijke kenmerken en relaties in een organisatie achter een Technisch Complex Project uiteen 
worden gezet. Er vindt een terugkoppeling plaats naar zowel het theoretische als het empirische 
gedeelte van het onderzoek. Uiteindelijk leidt dit tot een beantwoording van de hoofdvraag welke in 
hoofdstuk 1 is gesteld. Deze hoofdvraag luidt: 
 
In hoeverre kunnen persoonlijke kenmerken en relaties tussen sleutelfiguren bijdragen aan de 
voortgang van een technisch complex project zoals W4? 
 
In dit onderzoek staat de organisatie achter een technisch complex project centraal. In dergelijke 
organisaties zitten individuen die te maken met hebben met een bepaalde context van waaruit ze 
opereren. Het gedrag dat wordt vertoond binnen de organisatie wordt grotendeels bepaald door de 
beperkingen die de context met zich meebrengt. Daarnaast vinden handelingen en gedragingen 
plaats aan de hand van gewoonten die zijn ingebed in de politieke en sociale context. Om deze reden 
dient een onderzoek naar de organisatie achter een TCP een institutionele invalshoek te bevatten. De 
institutionele theorie gaat uit van de door mensen uitgedachte beperkingen die de politieke, 
economische en sociale interactie structureren (North, 1991). Het institutionalisme is een breed 
toepasbare theorie. In dit onderzoek is daarom de focus gelegd op drie invalshoeken die vanuit de 
institutionele theorie te verklaren zijn. De formele en informele invalshoek richt zich op het verschil 
tussen de vastgestelde, formele regels zoals wetten en de regels die slechts gelden voor de 
organisatie waarin ze gemeengoed zijn, de informele regels. Om succesvol te zijn voor een 
organisatie dient de wisselwerking tussen zowel de formele als de informele regels goed te zijn; ze 
zijn een “package deal”. De tweede invalshoek is die van de habits of the heart. De acht punten, de 
habits, van Taulbert zijn leidend bij het gebruik van deze invalshoek. De acht punten beschrijven 
welke eigenschappen van belang zijn bij individuen om een sterke organisatie te creëren. Met de 
derde invalshoek wordt gekeken naar het verschil tussen publieke en private projectontwikkelingen 
en de publiek- en privaatrechtelijke invloeden die hiermee samenhangen. De institutionele theorie 
en de gekozen invalshoeken worden empirisch onderzocht op een TCP. In dit geval is dat het W4 
project; een infrastructureel project waarbij zes publieke partijen samenwerken bij een voor de 
omgeving aantrekkelijke inpassing van een snelwegverbreding. Er is gekeken naar hoe de organisatie 
is opgezet en wat het belang van persoonlijke kenmerken en relaties hierin is. 
 
Het W4 project is een Technisch Complex Project. Het is een project dat voortkomt uit een 
maatschappelijk probleem, namelijk filevorming. Dit probleem zorgt voor veel overlast bij 
weggebruikers en heeft een grote impact op de economie van een land. Om deze filevorming te 
voorkomen is besloten tot het verbreden van de snelweg A4. Dit dient op een manier te gebeuren 
die landschappelijk verantwoord en financieel op te brengen is. Hiervoor is de W4 constructie met 
zes publieke partijen bedacht. Kenmerk van een project is dat deze altijd tijdelijk is. Dit is bij W4 het 
geval. In 2002 is de overeenkomst getekend en de verwachte einddatum ligt in het jaar 2014. De 
looptijd van het project heeft mede te maken met de technieken die gebruikt worden in het project. 
Zo is in het W4 project gebruik gemaakt van een geluidswerende wand langs de snelweg die tevens 
fijnstofwerend werkt. De organisatorische complexiteit van het W4 project is terug te vinden in de 
organisatie de uit zes publieke partijen bestaat. In de jaren vóór het W4 project stonden de partijen 
niet constructief tegenover elkaar. Pas na veel overleg zijn de partijen tot elkaar gekomen en hebben 
een overeenkomst ondertekend. Sociaal gezien is het W4 project groot. Het heeft een grote invloed 
op de leefomgeving van de omwonenden van de snelweg. Daarbij ligt het projectgebied in een 
dichtbebouwde omgeving waardoor veel mensen in aanraking komen met het project. Het W4 
project voldoet aan de kenmerken om als technisch complex project benoemd te worden. 
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Het W4 project heeft met veel formele en informele instituties te maken gehad. Denk bij de formele 
instituties aan tracébesluiten en bouwvergunningen. Bij de totstandkoming van het W4 project is 
Rijkswaterstaat betrokken. Tot het begin van het W4 project hanteerde deze Rijkspartij een 
overheersende manier van werken: Rijkswaterstaat was het gewend om een plan voor een gebied te 
ontwikkelen en dit plan volgens hun wensen uit te voeren. Rijkswaterstaat wilde deze formele ‘rules 
of the game’ (North, 1994) echter veranderen en greep W4 aan als het eerste project waar dit in zou 
moeten gebeuren. Gesprekken werden aangegaan met partijen en op voet van gelijkwaardigheid is 
met elkaar onderhandeld om uiteindelijk tot een overeenkomst te komen. Het W4 project was dus 
het begin van een formele procedureverandering van Rijkswaterstaat. Om deze manier van 
samenwerken toe te kunnen passen, is volledig wederzijds vertrouwen in elkaar een voorwaarde. Dit 
vertrouwen is in de loop van het W4 proces gegroeid door de manier waarop er met elkaar is 
gewerkt. Informele contacten vonden veelvuldig plaats en zijn belangrijk voor het proces geweest. 
Onder informele contacten worden contacten buiten officiële vergaderingen verondersteld. Denk 
hierbij aan telefoongesprekken en toevallige ontmoetingen. Deze informele manier van werken is 
tekenend voor het W4 proces. Bij (mogelijke) conflictsituaties wordt er in gesprek met elkaar gegaan 
om het op te lossen. Er worden niet direct gerechtelijke stappen ondernomen. Dit geheel paste 
binnen de zogenoemde W4 cultuur die binnen de W4 organisatie heerst. De formele en informele 
regels en omgangsvormen zijn uniek geweest voor een dergelijk project als W4. De informele manier 
van werken is als zeer positief ervaren en belangrijk geweest voor het welslagen van het project. 
Binnen de formele wet- en regelgeving is er zo informeel mogelijk gewerkt om tot een succesvol 
project te komen. De formal en informal rules of the game zijn hier dus ook een “package deal”. 
 
Persoonlijke kenmerken zijn van groot belang geweest bij het W4 project. Veel ambitieuze individuen 
hebben ervoor gezorgd dat het project is opgezet en de gerealiseerd kan worden. De persoonlijke wil 
om succes te hebben speelde hierin een grote rol maar er is altijd in dienst van het W4 project 
gehandeld. Dit persoonlijke kenmerk verbond de W4 organisatieleden met elkaar. Sterke 
samenwerkingsrelaties zijn het gevolg van de overeenkomende wil en ambitie om een succesvol 
project neer te zetten. Wanneer de opzet van het plan niet gesteund wordt, wordt toch de motivatie 
gevonden om de realisatie van het project te steunen en constructief mee te denken. Negatieve 
gevolgen voor het project of de organisatie zijn dus nooit aan de orde geweest. Ieder individu binnen 
de organisatie heeft dit kenmerk in zich: ondanks verschillende en conflicterende zienswijzen en/of 
belangen wordt er te allen tijde constructief meegedacht en worden er niet moedwillig 
conflictsituaties gecreëerd die het project in gevaar kunnen brengen. Partijbelangen spelen altijd een 
rol maar elk organisatielid is bereid om over deze belangen heen te stappen in dienst van het project. 
Een verminderde persoonlijke betrokkenheid als gevolg van een latere instroming in het project is 
niet van invloed geweest. Het commitment was altijd daar om het plan succesvol uit te voeren. 
Tussentijdse problemen die het project zouden hebben vertraagd zijn dus nooit aan de orde 
geweest. De punten van Taulbert (1997) komen allen op een positieve manier terug in de W4 
organisatie. Mede hierdoor is er sprake van een sterke organisatie van het W4 project. Persoonlijke 
kenmerken en de daaruit voortkomende relaties zijn dus beslissend geweest voor het slagen van het 
W4 project.  
 
Het onderscheid in het publieke en private denken is binnen de W4 organisatie nooit een discussie 
van belang geweest. Vanaf het begin was duidelijk dat het project opgezet zou worden met 
uitsluitend publieke partijen. Hierover zijn nooit meningsverschillen geweest die druk op de 
organisatie hebben gezet. Eén van de wethouders is van mening dat de optie van het betrekken van 
een private partij bij de projectorganisatie overwogen had moeten worden, maar dit kreeg geen 
steun bij de overige organisatieleden. De uitvoering van de deelprojecten regelden de gemeenten 
zelf en daarbij was het wel toegestaan om private partijen in te schakelen. Deze ontwikkelingen zijn 
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niet via de W4 overeenkomst geregeld. Privaatrechtelijke ongeregeldheden met omwonenden van 
het projectgebied zijn voorkomen door middel van een goede communicatie met deze burgers. 
Hierdoor zijn de omwonenden “vrienden van het project” geworden. Het publieke en private denken 
binnen het W4 project heeft geen invloed gehad op de relaties binnen de W4 organisatie en heeft 
daarmee geen invloed gehad op de voortgang.  
 
De formele en informele kenmerken van de organisatie hebben de personen die werkzaam zijn in de 
organisatie gevormd. Er is een cultuur ontstaan waar ambitie en succes een belangrijke plaats 
innemen. Er wordt op gelijkwaardige manier met elkaar gewerkt. Er worden relaties aangegaan op 
basis van vertrouwen en overeenkomende kenmerken zoals ambitie en wilskracht. Deze relaties zijn 
van grote invloed geweest op het W4 proces. Het antwoord op de hoofdvraag is dan ook duidelijk: 
persoonlijke kenmerken en relaties tussen sleutelfiguren dragen in grote mate bij aan de voortgang 
van een technisch complex project, in dit geval het W4 project. Hierbij is het belangrijk om de juiste 
personen op het juiste moment in de juiste functie in de organisatie te hebben.  
 
Aanbevelingen 
Om meer kennis op te doen over hoe organisaties achter projecten zoals W4 werken, is het aan te 
bevelen om meer onderzoek hiernaar te verrichten bij gelijksoortige projecten. Vanwege de beperkte 
generaliseerbaarheid van dit onderzoek is een kwantitatieve toename van dergelijke onderzoeken 
nuttig bij het vormen van een algemeen beeld ten aanzien van projectorganisaties van een TCP.  
 
Met deze uitgebreidere kennis is het dan mogelijk om algemene uitspraken te doen over hoe 
projectorganisaties het meest adequaat kunnen worden opgezet. Daarmee samenhangend is het 
mogelijk om aan te geven welke werkwijze het beste resultaat oplevert. Dit levert in de toekomst 
kortere doorlooptijden van projecten op wat financieel aantrekkelijk is. De maatschappelijke 
acceptatie van grote projecten zal groeien wanneer projecten zo snel mogelijk en financieel voordelig 
worden gerealiseerd.  
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Slotbeschouwing 
 
In dit onderzoek heeft vertrouwen niet centraal gestaan. Het is een factor die heeft meegespeeld bij 
de beoordeling van de kwaliteit van de persoonlijke relaties. Zoals uit de case study naar het W4 
project echter is gebleken, is onderling vertrouwen binnen een organisatie een belangrijke factor bij 
het succesvol laten zijn van een project. Wetenschappers beweren dat vertrouwen fundamenteel is 
voor het begrijpen van gedrag tussen personen, het gedrag van deze personen binnen organisaties 
(Hirsch, 1978; Hosmer, 1995) en het begrijpen van de beginselen waarop gemeenschappen, zoals 
organisaties, zijn ontstaan (Bok, 1978). Vertrouwen is echter een lastig begrip. Het is moeilijk 
meetbaar en de vele definities zijn multi-interpretabel. Doel van deze slotbeschouwing is om aan te 
geven dat het begrip vertrouwen een lastig te definiëren en te onderzoeken begrip is.  
 
Vertrouwen is onlosmakelijk verbonden met persoonlijke relaties. Onderling vertrouwen bepaalt 
voor een groot gedeelte hoe goed de persoonlijke relatie is met andere personen. Het is echter 
moeilijk om het begrip vertrouwen te definiëren (Caldwell et al., 2003, pp. 350). Omdat vertrouwen 
een gevoelskwestie is, zijn er geen duidelijke toetsingsregels te hanteren om te bepalen of iemand te 
vertrouwen is. Vertrouwen is simpelweg niet kwantitatief te analyseren. Het is namelijk niet aan te 
geven dat iemand op een schaal van 1 tot 10 of voor een bepaald aantal procent te vertrouwen is.  
Het bepalen of iemand te vertrouwen is komt dus voor een groot deel aan op gevoel. Carnevale 
(1996) definieert vertrouwen als volgt: 
  
“Trust is an expression of faith and confidence that a person or an institution will be fair, reliable, 
ethical, competent, and nonthreatening” (Carnevale, 1996). 
 
Deze definitie maakt duidelijk dat vertrouwen vanuit wetenschappelijk oogpunt moeilijk te 
definiëren is. Eerlijk, betrouwbaar, ethisch, bekwaam en niet dreigend zijn termen die binnen deze 
definitie ook vragen om een nadere concretisering. Wat is eerlijk? Hoe meet je betrouwbaarheid? 
Wat voor de ene persoon ethisch te verantwoorden is, is voor de andere persoon verwerpelijk. Het 
zijn moeilijk meetbare begrippen die een moeilijk meetbaar begrip proberen te definiëren.  
 
Binnen organisaties speelt vertrouwen een belangrijke rol. Kramer (1999) hanteert in zijn werk 
verschillende bases van vertrouwen binnen organisaties. Vertrouwen komt niet uit de lucht vallen 
maar heeft altijd te maken met de context waarin iemand leeft en geschiedenis van de betreffende 
persoon. Met deze bases beschrijft hij de achtergrond van het vertrouwen van mensen, waar 
vertrouwen vandaan komt.  
 
De eerste basis die Kramer (1999) beschrijft is vertrouwen vanuit de persoon zelf. Hierbij speelt het 
gedachtegoed en de “kijk op de wereld” van individuen een belangrijke rol. Daarmee samenhangend 
spelen vooroordelen. Vertrouwen wordt mede bepaald door de vooroordelen die al dan niet snel 
worden getrokken door personen ten aanzien van een ander individu.  
De tweede basis, en deze hangt samen met de vooroordelen van de eerste basis, gaat in op de 
geschiedenis van een persoon. Gebeurtenissen uit het verleden spelen een rol in het vertrouwen van 
mede organisatieleden. Benadering van een ander individu vindt plaats op een manier die is 
veroorzaakt door gebeurtenissen uit het verleden. Op basis hiervan creëert een individu een mening, 
het vooroordeel wordt bevestigd of ontkracht, en daarmee een houding ten opzichte van een andere 
persoon.  
De derde basis is de mening van derden. Via gesprekken met “derden” vormen individuen een 
mening over personen. Dit is een gevaarlijke vorm van meningsvorming. Het kan namelijk gebeuren 
dat deze derde persoon met louter positieve verhalen komt. Deze vorm van selectiviteit in 
informatievoorziening wordt veroorzaakt doordat de derde persoon datgene vertelt wat volgens 
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hem of haar gewenst is. Op deze manier versterkt de derde partij dus het vertrouwen, al dan niet 
misplaatst. 
 
De vierde basis betreft vertrouwen op grond van categorieën; het deel uitmaken van bepaalde 
groepen. De mate van vertrouwen wordt hierbij gebaseerd op het lidmaatschap van bijvoorbeeld 
een al dan niet hoog aangeschreven sportclub of de populariteit van een persoon bij een bepaalde 
bevolkingsgroep. Een gedeeld lidmaatschap van een categorie kan ervoor zorgen dat de 
vertrouwensbasis goed is. Er wordt dan uitgegaan van gemeenschappelijke kenmerken en 
overeenkomende interesses. Het gevaar hierbij is dat er een verkeerd beeld ontstaat omdat er alleen 
als toeschouwer wordt beoordeeld, zonder in gesprek te gaan.  
De vijfde basis heeft te maken met de rol die iemand speelt in de organisatie. Wanneer een persoon 
een rol met veel aanzien vervult binnen de organisatie, is het te verwachten dat deze persoon sneller 
vertrouwd zal worden dan een persoon die een rol met minder aanzien vervult. Hierbij speelt de 
competentie uit de definitie van Carnevale (1996) een rol. Van personen met veel aanzien wordt 
aangenomen dat zij competent zijn op verschillende gebieden, waaronder ook het vertrouwelijke 
gebied. Hierdoor wordt het voor personen makkelijker om vertrouwen te hebben in personen met 
veel aanzien binnen een organisatie.  
De zesde en laatste basis die Kramer (1999) beschrijft is gebaseerd op de navolging van regels. Hierbij 
gaat het om de informele regels binnen organisaties en de onderlinge omgangsvormen. 
Overeenkomstige zienswijzen ten aanzien van deze regels en omgangsvormen zorgen voor een 
snellere vertrouwensband tussen personen.  
 
Uit de zes punten van Kramer wordt duidelijk dat psychologie een belangrijke rol speelt bij het 
creëren en ontstaan van vertrouwen binnen organisaties. De normen en waarden van mensen 
bepalen voor een groot deel op grond waarvan vertrouwensrelaties worden aangegaan. Vertrouwen 
heeft via de psychologie een centrale positie gekregen in het wetenschappelijke veld van de 
bestuurs- en organisatiewetenschappen (Smyth et al., 2010, pp. 119). Dit zijn echter niet de enige 
velden waarin vertrouwen een belangrijke rol in onderzoeken hebben gespeeld. De sociologie en 
economie hebben zich eveneens bezig gehouden met onderzoeken naar vertrouwen. Mede hierdoor 
is er geen eenduidige definitie van het begrip vertrouwen te geven.  
 
Vertrouwen is dus een lastig begrip. Het is lastig te definiëren en de toetsing ervan in de 
werkelijkheid dient altijd op een kwalitatieve manier te gebeuren. Met de verschillende bases van 
Kramer (1999) is duidelijk gemaakt dat vertrouwen vanuit verschillende uitgangspunten kan ontstaan 
en ook zo benaderd dient te worden in onderzoek. Bij elk afzonderlijk onderzoek naar een 
organisatie waarbij vertrouwen een significante rol speelt dient na te worden gegaan met welk soort 
vertrouwensbasis de onderzoeker van doen heeft. Deze basis dient volgens mij het begin te zijn van 
een onderzoek. Alleen wanneer er via deze weg onderzoek gedaan wordt is het mogelijk om een 
wetenschappelijk onderbouwde, degelijke conclusie te trekken.  
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