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Voorwoord 

 

Voor u ligt de scriptie, die de afronding van de Master ‘Organisaties, Verandering en 

Management’ betekent. Van februari tot juni 2011 heb ik met plezier onderzoek gedaan naar 

toekomstvisies in gemeenten. Gedurende het afstuderen liep ik stage bij het bedrijf 

Futureconsult, een organisatie gespecialiseerd in het begeleiden van organisaties in het 

strategisch nadenken over de toekomst. Futureconsult bleek een inspirerende omgeving voor 

een onderzoek naar toekomstvisies van gemeenten, waar deze scriptie het resultaat van is. 

Verschillende mensen hebben een bijdrage geleverd aan deze scriptie. Door hun hulp is de 

kwaliteit van de scriptie verhoogd en daarvoor verdienen zij dank.   

Allereerst wil ik mijn afstudeerbegeleider dr. Jeroen Vermeulen bedanken. Gedurende het 

gehele afstudeerproces heeft hij me van waardevolle feedback voorzien, waarmee hij heeft 

geholpen een focus te leggen in het onderzoek en de kwaliteit van de scriptie heeft doen 

verhogen.  

Ook wil ik mijn collega’s bij Futureconsult bedanken. Jan Nekkers en Wybren Meijer wil ik 

bedanken voor het begeleiden van mijn stage en hun hulp in het onderzoek door creatieve 

ideeën en het aandragen van interessante respondenten. Collega’s Henk-Jan van Alphen, Saskia 

Bol, Thijs Turél, Melissa Marijnen, Loulou Nekkers en Janus Nekkers wil ik bedanken voor de 

bijdrage die ze aan mijn onderzoek hebben geleverd door het geven van feedback tijdens mijn 

onderzoek en het geven van praktische hulp.  

Een speciaal woord van dank voor alle respondenten die tijd hebben vrijgemaakt voor een 

interview. Hun interessante verhalen hebben de inhoud van deze scriptie bepaald. Ook de 

mensen die gereageerd hebben op de enquête hebben een bijdrage geleverd aan het inzicht in 

toekomstvisies, dat is vergroot door dit onderzoek.  
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Samenvatting 

 

In deze scriptie worden de resultaten van een exploratief onderzoek naar het verschijnsel van 

toekomstvisies van gemeenten gepresenteerd.  

In het onderzoek is een zestiental persoonlijke interviews afgenomen bij burgemeesters, 

wethouders, wetenschappers en projectleiders die betrokken waren bij visietrajecten. De 

inzichten uit de interviews zijn door middel van een schriftelijke enquête verbreed tot alle 

gemeenten van Nederland. 

Het lokaal bestuur opereert in een complexe omgeving met verschillende actoren met 

verschillende belangen, in een tijd die als zeer onzeker wordt beschouwd. Binnen het lokaal 

bestuur wordt gezocht naar manieren om hun publieke doelen te kunnen blijven 

verwezenlijken. In dit kader stelt het lokaal bestuur in verschillende gemeenten samen met 

externe partijen een integrale toekomstvisie op.  Toekomstvisies worden opgesteld om 

legitimatie van en samenhang in beleid van het lokaal bestuur te verhogen. Toekomstvisies 

worden gebruikt als kaderstellend instrument voor besluitvorming en als een verhaal.  

Het is een zoektocht naar hoe de lokale democratie in te richten. Het uitgebreid betrekken van 

externe partijen bij het opstellen van de toekomstvisie past binnen een (schijnbare) 

machtsverschuiving van gekozen politici naar de samenleving.  
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Hoofdstuk 1: Introductie 

 

In dit hoofdstuk wordt een inleiding gegeven op het onderzoek naar toekomstvisies. Hierbij 

wordt de context van het onderzoek geschetst. Hieruit volgt de vraag- en doelstelling. 

Vervolgens wordt de keuze voor het onderwerp toegelicht en wordt de gebruikte 

onderzoeksmethoden en een leeswijzer voor de scriptie gepresenteerd. 

1.1 Context van het onderzoek 

 

1.1.1 Verandering binnen gemeenten 

 

 “Only the insecure strive for security” (Wayne Dyer) 

 

Bovenstaande uitspraak is gedaan door een Amerikaanse motivational-speaker in de jaren ’40. 

Anno 2011 is deze uitspraak van toepassing op het lokaal bestuur van gemeenten. Binnen 

Nederlandse gemeenten vinden verschillende ontwikkelingen plaats, die leiden tot een reflectie 

op de positie van het lokaal bestuur in de samenleving. Deze druk tot verandering leidt tot 

onzekerheid. Als gevolg daarvan wordt er binnen het lokaal bestuur gezocht naar manieren om 

zijn rol in de samenleving te blijven waarborgen. Hier wordt in dit hoofdstuk verder op ingegaan. 

Nederland telt momenteel 421 gemeenten. Verschillende ontwikkelingen hebben invloed op het 

sturingsvermogen van het lokaal bestuur van gemeenten. De impact van ontwikkelingen die op 

gemeenten afkomen verschilt per gemeente. 

In interviews met wetenschappers (Denters; Rijkens, 2011) zijn diverse ontwikkelingen binnen 

gemeenten benoemd. In perifere gemeenten gaan demografische ontwikkelingen een grote rol 

spelen in de vorm van krimp, vergrijzing en ontgroening. Op sociaal-cultureel gebied zijn de 

burgers mondiger geworden en eisen zij meer invloed op in de besluitvorming. Op technologisch 

gebied vergroten de communicatiemogelijkheden en de mogelijkheden voor elektronische 

dienstverlening. Op economisch gebied moet er de komende tijd bezuinigd worden op 

overheidsuitgaven. Op politiek gebied vindt er een ontwikkeling plaats richting polarisatie en 

versnippering van politieke partijen en belangen.  

De verminderde financiële slagkracht van het lokaal bestuur en de versnippering van politieke 

partijen verminderen het sturingsvermogen van gemeenten (Noordegraaf, 2004). Door de 



 

 6 

technologische mogelijkheden en sociaal-culturele omstandigheden wordt de invloed van 

externe partijen vergroot en raakt de expertise op het gebied van het bestuur van gemeenten 

verspreid over meerdere partijen (Bovens, et al., 2007).  

Onder druk van deze ontwikkelingen ontstaat er een legitimiteitscrisis voor het handelen van 

het lokaal bestuur (Meuleman, 2003). Daarom wordt er naar een vernieuwde inrichting van de 

lokale democratie gezocht. De representatieve democratie bevindt zich in een transitiefase in de 

richting van een maatschappij democratie, waarbij de maatschappij bij allerlei vraagstukken 

betrokken wordt (Denters & Kaiser, z.d.). Deze verandering kan enkel succesvol zijn, wanneer de 

traditionele vertegenwoordigers bereid zijn hun macht in besluitvorming te delen met meerdere 

partijen (Stout, 2008).  

Burgers, bedrijven en maatschappelijke partijen eisen daarbij een grotere invloed op in de 

beleidsvorming.  Deze verandering wordt een beweging van ‘government naar governance’ 

genoemd (Noordegraaf, 2004). Waar het lokaal bestuur voorheen de autoriteit was die 

besluiten nam en beleid uitvoerde in gemeenten, wordt het lokaal bestuur steeds meer één van 

de partijen, die samenwerken in een netwerk. Door andere partijen in de beleidsvorming te 

betrekken wordt de democratische legitimering van het handelen van het lokaal bestuur 

vergroot (Edelenbos, et al., 2009).  

De ontwikkeling van ‘government naar governance’ gaat gepaard met onzekerheid. Binnen 

gemeenten wordt gezocht hoe invulling te geven aan een nieuwe rol in een 

netwerksamenleving en hoe het betrekken van externe partijen te organiseren (Edelenbos & 

Klijn, 2005). Door het betrekken van meerdere partijen vindt er een groeiende differentiatie van 

belangen plaats in het lokaal bestuur van gemeenten (Rhodes, 2007).  

Het is een zoektocht welke partijen in de samenleving op welke manier betrokken worden. Het 

betrekken van stakeholders is een proces van trial and error (Maier, 2001). Problematisch is de 

keuze welke stakeholders op welke manier betrokken worden, want een totale inbegrip van alle 

stakeholders is vaak niet haalbaar en niet wenselijk voor de voortgang van een project (Maier, 

2001).  

De besluitvorming binnen Nederlandse gemeenten wordt dus gekenmerkt door een groeiend 

aantal betrokken partijen en een differentiatie van belangen. De controle van het lokaal bestuur 

op het besluitvormingsproces neemt hierdoor af. In deze context worden er in verschillende 

Nederlandse gemeenten toekomstvisies opgesteld. Er is weinig onderzoek gedaan naar waarom 

gemeenten toekomstvisies opstellen. Het is daarom onduidelijk wat er met toekomstvisies 
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wordt beoogd. Een toekomstvisie stimuleert verwachtingen dat er gestuurd kan worden naar 

een gewenste toekomst. De integrale manier waarop toekomstvisies tot stand komen leidt tot 

verwachtingen dat externe partijen de gewenste toekomst mogen bepalen en dus politieke 

invloed krijgen. Het lokaal bestuur opereert in een complexe omgeving met verschillende 

actoren met verschillende belangen, in een tijd die als zeer onzeker wordt beschouwd. Het lijkt 

daarom paradoxaal dat juist nu in verschillende gemeenten toekomstvisies worden opgesteld, 

terwijl de sturingsmogelijkheden van het lokaal bestuur in gemeenten afneemt en de 

differentiatie van belangen toeneemt. In de volgende paragraaf wordt hier verder op ingegaan. 

1.1.2 Waarom toekomstvisies? 

 

Toekomstvisies worden al decennia lang door gemeenten opgesteld, maar er is, zoals later in dit 

hoofdstuk verder wordt beargumenteerd, recent weer een golf waar te nemen dat veel 

gemeenten een toekomstvisie opstellen. Schiedam is een willekeurige gemeente die de 

afgelopen jaren een toekomstvisie heeft ontwikkeld. De motieven om een toekomstvisie te 

ontwikkelen, genoemd in het plan van aanpak van de toekomstvisie van Schiedam, zijn typerend 

voor de inhoud van toekomstvisies in het algemeen:  

“Om de stad te kunnen besturen en om verantwoorde beslissingen te kunnen nemen die op de 

middellange als op de lange termijn van waarde voor de stad zijn is een visie op de stad 

noodzakelijk. Een Stadsvisie, gecommuniceerd en gedragen door de Schiedamse samenleving, 

biedt een kader dat op samenhangende wijze ingrijpende beslissingen op het terrein van 

bijvoorbeeld de ruimtelijke ordening legitimeert. De Stadsvisie geeft richting op welke 

samenhangende wijze de stad op diverse terreinen van beleid en uitvoering zich moet 

ontwikkelen, vanuit een heldere opvatting over de identiteit van de stad” (Startnotitie 

toekomstvisie Schiedam, 2007). 

 

In dit citaat worden drie redenen genoemd om een toekomstvisie voor een gemeente te 

ontwikkelen: de toekomstvisie wordt noodzakelijk geacht om de stad te kunnen besturen, het 

legitimeert ingrijpende beslissingen en het brengt samenhang in beleid en uitvoering. 

Toekomstvisies kunnen daarom bezien worden als een reactie op ontwikkelingen in de 

omgeving van de gemeente. Ten eerste wordt de toekomstvisie beoogd als een middel om de 

sturingsmogelijkheden van het lokaal bestuur te vergroten in een steeds moeilijker bestuurbare 

omgeving. Ten tweede wordt de toekomstvisie gebruikt als een middel om de legitimatie van 
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besluiten van het lokaal bestuur te vergroten, als reactie op de gedaalde democratische 

legitimiteit van het lokaal bestuur. Tot slot wordt de toekomstvisie als middel gezien om 

samenhang te brengen in de besluitvorming en uitvoering binnen gemeenten, dat steeds meer 

wordt gekenmerkt door differentiatie van belangen. Drie belangrijke motieven voor het 

opstellen van toekomstvisies zijn dus een beoogde toename van sturingsvermogen, een 

toename van legitimatie van en samenhang in beleid van het lokaal bestuur. Maar wat wordt er 

onder toekomstvisies verstaan? In de volgende paragraaf wordt de inhoud van toekomstvisies 

beschreven. 

1.1.3 Toekomstvisies van gemeenten 

 

Integrale toekomstvisies zijn een apart type visie. In dit onderzoek 

wordt daarom een scherp onderscheid gemaakt tussen 

structuurvisies en integrale toekomstvisies, welke verschillende 

kenmerken vertonen. In structuurvisies wordt expliciet de gewenste 

ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente vastgesteld. Integrale 

toekomstvisies zijn geambieerde toekomstbeelden met betrekking 

tot een breed aantal thema’s. Structuurvisies worden wettelijk 

vastgelegd en hebben een bindend karakter, integrale 

toekomstvisies zijn vrijwillig en hebben een vrijblijvend karakter. 

Op basis van documentenanalyse is een lijst met thema’s die 

regelmatig aan bod komen in toekomstvisies opgesteld. Deze 

thema’s zijn rechts opgesomd. Deze lijst is niet uitputtend, maar 

geeft een duidelijk beeld van de thematiek van integrale 

toekomstvisies. In tegenstelling tot de ruimtelijke structuurvisies, 

ligt in integrale toekomstvisies de nadruk op het sociale kapitaal van 

de gemeente.  

Een integrale toekomstvisie vertelt het verhaal van de gemeente, waarbij een beeld wordt 

geschetst van wat een gemeente wil bereiken op de lange termijn. De integrale toekomstvisie 

heeft een hoog abstractieniveau. In de toekomstvisie wordt de koers in grote lijnen bepaald. In 

verschillende gemeenten kiest men er vervolgens voor om de toekomstvisie door te vertalen 

naar meer concretere visies, bijvoorbeeld naar een structuurvisie. De structuurvisie geeft op 

Veel voorkomende thema’s 

toekomstvisies 

 

Wonen   
Werken 
Sport 
Toerisme 
Mobiliteit 
Educatie 
Kunst en cultuur 
Recreatie 
Sociale verbanden 
Duurzaamheid 
Veiligheid 
Jeugd 
Zorg en Welzijn 
Bestuur 
Positionering in de regio 
De identiteit van de gemeente 
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haar beurt richting aan bestemmingsplannen en werkt het toekomstbeeld daarmee praktisch 

uit, bijvoorbeeld in te vergeven vergunningen voor horeca en woningbouw. 

Wanneer het maken van concrete beleidskeuzes een doel van de integrale toekomstvisie is, zijn 

een heldere rolverdeling van partners en tijdspaden om het doel te bereiken een belangrijk 

onderdeel van de toekomstvisie. Het zetten van een punt op de horizon moet duidelijkheid 

geven aan alle partners in een gemeente. 

1.1.4 Aanwezigheid toekomstvisies 

 

Toekomstvisies zijn in Nederlandse gemeenten een bekend verschijnsel. in een interview met 

een consultant uit Antwerpen, werd verteld dat in vergelijking met België het maken van 

toekomstvisies een landelijke traditie is. 

“In Nederland gebeurt het veel meer. In België zijn er een handvol gemeenten misschien met 

visievorming bezig, daar is het echt onontgonnen terrein” (Rijkens). 

 

In de jaren ’90 werden Nederlandse gemeenten vanuit het Rijk door middel van het 

grotestedenbeleid gestimuleerd een toekomstvisie voor de gemeente te maken. Anno 2011 is 

het maken van een ruimtelijke structuurvisie wettelijk een verplicht onderdeel voor gemeenten, 

maar wordt het opstellen van een integrale toekomstvisie niet van buitenaf opgelegd. In dit 

onderzoek wordt geprobeerd een breder inzicht te verkrijgen in de aanwezigheid van integrale 

toekomstvisies in Nederlandse gemeenten. Op basis van de onderzoeksdata is niet exact vast te 

stellen hoeveel gemeenten over een toekomstvisie beschikken. Wel kan op basis van de data 

worden vastgesteld dat toekomstvisies geen uitzondering zijn binnen Nederlandse gemeenten. 

 

Wordt er in uw gemeente gebruik gemaakt van een 
vastgestelde overkoepelende visie? 

Aantal 

Ja 80 

Tabel 1.1 de aanwezigheid van toekomstvisies in gemeenten 

 

Door middel van de respons op de enquête zijn 80 gemeenten in kaart gebracht, die beschikken 

over een toekomstvisie. Dit is een ruime meerderheid van de respons op de enquête en 19% van 

alle Nederlandse gemeenten.  
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Ook is men in verschillende gemeenten voornemens op korte termijn een toekomstvisie te 

ontwikkelen. Dit betreft voor een deel gemeenten die reeds gebruik maken van toekomstvisies 

en deze gaan vernieuwen.  

 

Zijn er in uw gemeente plannen de komende tijd 
een gemeentevisie te publiceren? 

Aantal Percentage 

Ja 36 41%  

Tabel 1.2 ontwikkeling van toekomstvisies in gemeenten 

 

De toekomstvisies, bekend uit dit onderzoek, zijn veelal recent ontwikkeld. In een ruime 

meerderheid van deze gemeenten wordt eens in de 10 jaar een visietraject doorlopen.  

 

Wanneer was in uw gemeente het meest recente 
gemeentevisietraject? 

Aantal 

Één tot vijf jaar geleden 28 

Er loopt momenteel een gemeentevisietraject 26 

Afgelopen jaar 11 

Vijf tot tien jaar geleden 10 

Meer dan tien jaar geleden 3 

Onbekend 2 

Tabel 1.3 actualiteit toekomstvisies 

 

Met welke regelmaat worden er in uw gemeente 
visietrajecten doorlopen? 

Aantal Percentage 

Tot eens in de tien jaar 34 43%  

Tot eens in de vijf jaar 28 35%  

Tot eens in de twintig jaar 9 11%  

Onbekend 9 11% 

Tabel 1.4 regelmaat visietrajecten 

 

Ondanks dat gemeenten op grote schaal gebruik maken van toekomstvisies, is er nog nauwelijks 

onderzoek gedaan naar toekomstvisies. Door dit onderzoek wordt meer inzicht gegeven in het 
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verschijnsel toekomstvisies. In de volgende paragraaf wordt de vraag- en doelstelling 

gepresenteerd. 

1.2 Vraag- en doelstelling 

 

1.2.1 De onderzoeksvraag 

 

Eerder is beschreven dat het paradoxaal lijkt dat er in verschillende gemeenten een gewenst 

toekomstbeeld van de gemeente wordt geschetst, terwijl de sturingsmogelijkheden van het 

lokaal bestuur in gemeenten afnemen en de differentiatie van belangen toeneemt.  Deze 

paradox vormt de basis in dit onderzoek. 

 

De centrale vraagstelling van dit onderzoek is: “op welke manier dragen toekomstvisies als 

proces en product bij aan het sturingsvermogen van het lokaal bestuur van gemeenten?” 

1.2.2 Kernbegrippen uit de onderzoeksvraag 

 

De kernbegrippen uit de onderzoeksvraag zijn ‘toekomstvisies’ en ‘gemeenten’. In deze 

paragraaf worden deze concepten toegelicht met behulp van literatuur. 

 

 Visie 

 

Het woord ‘visie’ is ontleend aan het Latijn vīsiō wat ‘het zien’ en ‘een droomverschijning’ 

betekent. In het woordenboek (Van Dale, 2008) wordt het begrip visie gedefinieerd als een 

‘zienswijze’ en ‘een inzicht’. 

In de literatuur worden meerdere definities van het begrip ‘visie’ gegeven. O’Connell, et al. 

(2011) onderscheiden een visie als een geïdealiseerd doel, een visie als een blauwdruk van de 

toekomst, een visie als een agenda en een visie als een richting om te volgen. De visie kan zowel 

lange termijn doelen als emotionele oproepen, ingebed in bepaalde waarden, bevatten.  

Ook in de praktijk wordt de term ‘visie’ op vele wijzen gebruikt. De term visie refereert vaker 

naar een fenomeen dan naar een theorie, het refereert naar elke claim die op de toekomst 

gelegd wordt. Er is dus een pluraliteit in de definiëring en gebruik van het begrip visie. Meer 
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conceptuele duidelijkheid over wat er onder de term ‘visie’ wordt verstaan is daarom belangrijk 

(Van der Helm, 2009). 

Vele organisaties, zowel publiek als privaat, beschikken over een vastgestelde visie (Van der Loo, 

2008).  

Belangrijke stimulansen om binnen een organisatie een visie op te stellen zijn de oprichting of 

verandering van een organisatie, problemen en wanneer er doelmatig gepland moet worden (O’ 

Connell, et al., 2011).  

Een visie kan dienen om een strategie te bepalen, waar beleid toe moet leiden. Nadenken over 

de strategische visie overlapt beleidsterreinen, wat de verbinding tussen verschillende 

organisatieonderdelen kan verbeteren (Van der Duin, et al., 2009).  

Van der Helm (2009) stelt dat een visie drie onderscheidende eigenschappen heeft. Allereerst 

gaat een visie over de toekomst. Ten tweede wordt van een visie verwacht dat het refereert 

naar een geprefereerde toekomst. Ten derde is een visie performatief, bedoeld om bepaalde 

acties te genereren en om veranderingen teweeg te brengen. Een belangrijke eigenschap van 

een visie is de spanning in het verschil tussen het heden en de toekomst. De visie hangt samen 

met een verwachting van een verandering van oude systemen. Door voor een visie te kiezen, 

worden andere mogelijke toekomsten niet meer nagestreefd. Een visie is dus een duidelijke 

keuze (Van der Helm, 2009).  

Op basis van deze auteurs is het begrip visie te definiëren als een zienswijze op een 

geprefereerd toekomstbeeld, welke bedoeld is om acties te genereren. 

 

Gemeente 

 

Een gemeente kan bezien worden vanuit enge en ruime zin. In enge zin is een gemeente het 

bestuurlijk systeem van een vastgesteld territorium. In ruime zin is een gemeente een statelijke 

gebiedscorporatie, die gekenmerkt wordt door bevolking, territorium en een bestuurlijk 

systeem dat bepaalde belangen behartigt (Denters & Kaiser, z.d.). 

Volgens Fraanje, et al. (2008) is een gemeente een verzameling van sociale gemeenschappen.  

Binnen dit onderzoek wordt een organisatie niet als statisch, maar als voortdurend in 

verandering bezien. Verandering is een continu proces (Demers, 2007). ‘Een gemeente’ is te 

definiëren als een dynamische organisatie, gekenmerkt door de bevolking, een verzameling 
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sociale gemeenschappen, territorium en een bestuurlijk systeem dat bepaalde belangen 

behartigt.  

1.2.3 De onderzoeksdoelstelling 

 

Het doel van het onderzoek is het exploreren van het verschijnsel toekomstvisies en om inzicht 

te krijgen in welke rol toekomstvisies spelen in de context van een veranderende omgeving van 

het lokaal bestuur.  

Een doel is om in kaart te brengen waarom gemeenten toekomstvisies opstellen en wat 

toekomstvisies teweeg brengen. Daarom wordt onderzocht hoe toekomstvisies samenhangen 

met een verandering van het sturingsvermogen van het lokaal bestuur in gemeenten.  

Hierbij wordt eerst inzicht gegeven in het proces en het product van toekomstvisies. Er wordt 

onderzocht hoe gemeenten participatieve methoden gebruiken in het opstellen van een 

toekomstvisie. Er wordt inzicht gegeven in het product van toekomstvisies door te onderzoeken 

hoe gemeenten toekomstvisies gebruiken en welke betekenis er verleend wordt aan 

toekomstvisies.  

De keuze voor dit onderwerp wordt in de volgende paragraaf toegelicht.  

1.3 De keuze voor het onderwerp 

 

1.3.1 Interesse in het onderwerp 

 

Er is gekozen voor een onderzoek naar toekomstvisies in een context van verandering in 

gemeenten. Dit onderwerp sluit goed aan bij de interesses en de werkzaamheden van de 

onderzoeker.  

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in het kader van het afstuderen in de Master ‘Organisaties, 

Verandering & Management’. Verandering van organisaties is het hoofdthema binnen deze 

Master, zodoende is verandering in gemeenten een interessant thema.  

De onderzoeker heeft een bachelorgraad behaald in de studie ‘Bestuur- en 

Organisatiewetenschap’. In deze Bachelor wordt de besturing van samenlevingen en 

organisaties onderzocht, met een nadruk op publieke organisaties. Een onderzoek naar het 

sturingsvermogen binnen Nederlandse gemeenten sluit hierdoor aan bij de kennis van de 

onderzoeker.  
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Het begeleiden van visietrajecten behoort tot de werkzaamheden als adviseur bij 

‘Futureconsult’, waar de onderzoeker werkzaam is. Hierdoor is de interesse voor toekomstvisies 

van gemeenten gewekt. 

Het onderzoeksonderwerp is op verschillende manieren relevant. Dit wordt in de volgende 

paragraaf uiteengezet. 

1.3.2 Belang van het onderwerp 

 

Dit onderzoek kent zowel academische als praktische relevantie.  

Dit onderzoek heeft op verschillende manieren academische relevantie. Ten eerste is er nog 

weinig onderzoek gedaan naar toekomstvisies van gemeenten. Er is een brede 

onderzoekspraktijk in de veranderende rol van de overheid en de rol van het lokaal bestuur. 

Door inzicht te verschaffen in de invloed van toekomstvisies op veranderingen in de gemeente 

levert dit onderzoek een bijdrage aan deze onderzoekspraktijk.  

Dit onderzoek heeft op verschillende manieren praktische relevantie. De inzichten uit dit 

onderzoek zijn interessant voor verenigingen die zich bezighouden met de kwaliteit en de 

ontwikkeling van het lokaal bestuur. Ook zijn de resultaten uit dit onderzoek relevant voor het 

bestuur van gemeenten die nadenken over het ontwikkelen van een toekomstvisie. De 

resultaten uit dit onderzoek zijn tevens relevant voor externe adviseurs en ambtenaren die de 

ontwikkeling van toekomstvisies begeleiden. Er wordt binnen verschillende gemeenten tijd en 

geld geïnvesteerd in nadenken over waar zij zich de komende decennia op willen richten. In 

tijden waarin elke overheidsuitgave kritisch wordt bekeken is een onderzoek naar het nut en het 

effect van het ontwikkelen van toekomstvisies door gemeenten des te meer interessant.  

1.3.3 Keuze voor de onderzoekspopulatie 

 

Om verschillende redenen is er voor gekozen om het onderzoek uit te voeren in Nederlandse 

gemeenten. Allereerst beschikken veel gemeenten over toekomstvisies of zijn ze voornemens 

een toekomstvisie op te stellen. Ten tweede wordt het lokaal bestuur van gemeenten door de 

eerder geschetste ontwikkelingen gestimuleerd om over de eigen rol na te denken en deze rol 

aan te passen. De verandering van de rol van het lokaal bestuur past binnen de ontwikkeling van 

‘government naar governance’.  Gemeenten zijn van oudsher de bestuurslaag, die maatwerk 

kan leveren, omdat ze dichtbij de lokale samenleving opereert. Het is daarom interessant juist in 
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gemeenten toekomstvisies te onderzoeken en te analyseren hoe deze samenhangen met 

verandering van het sturingsvermogen van het lokaal bestuur en hoe de lokale democratie als 

gevolg hiervan ingericht wordt.  

1.4 De onderzoeksbenadering 

 

In deze paragraaf wordt samengevat hoe dit onderzoek is uitgevoerd. De inrichting van het 

onderzoek wordt uitgebreid verantwoord in het hoofdstuk ‘Methodologie’. 

 Het exploratieve karakter van het onderzoek heeft de inrichting van dit onderzoek bepaald. 

Kenmerken van exploratief onderzoek zijn dat ideeën over het onderzoeksonderwerp tijdens 

het onderzoek uitkristalliseren en veronderstellingen gaandeweg worden aangepast aan de 

resultaten (Baarda & De Goede, 2006). 

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een mixed methods ontwerp, met een nadruk op 

kwalitatief onderzoek. Kwantitatieve onderzoeksmethoden zijn gebruikt om de bevindingen uit 

het kwalitatieve onderzoek te ondersteunen en om de generaliseerbaarheid van dit onderzoek 

te vergroten.  

Vanwege de exploratieve aard van het onderzoek is er gekozen voor een dominantie van 

kwalitatieve onderzoeksmethoden. Door middel van kwalitatief onderzoek kan op basis van de 

ervaringen van betrokkenen een beeld verkregen worden van de rol van toekomstvisies in 

gemeenten.  

Door interviews met betrokkenen bij toekomstvisies uit verschillende gemeenten is er breed 

inzicht verkregen in de diversiteit aan toekomstvisies bij gemeenten. Door het observeren van 

en participeren in verschillende visietrajecten kon breder inzicht verkregen worden in de 

ontwikkeling van  toekomstvisies. Door middel van documentenanalyse is inzicht verkregen in 

het product van de toekomstvisies. Tot slot is door de afname van een enquête het inzicht uit 

het kwalitatieve onderzoek verbreed naar meerdere gemeenten. 

1.5 Leeswijzer 

 

In dit hoofdstuk is de context van het onderzoek naar toekomstvisies beschreven. Dit is de focus 

van deze scriptie. In hoofdstuk 2 wordt verantwoord welke keuzes er zijn gemaakt in de opzet 

van het onderzoek en wordt beschreven hoe het onderzoek is uitgevoerd. 
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In hoofdstuk 3 wordt een literatuurreview gegeven. Hier wordt inzicht gegeven in wat er op dit 

onderzoeksgebied is geschreven. Dit biedt een focus en een theoretische onderbouwing voor de 

analyse van de onderzoekgegevens.  

In hoofdstuk 4 worden de resultaten uit het onderzoek gepresenteerd.  

In hoofdstuk 5 wordt gereflecteerd op de resultaten uit het onderzoek, door een synthese te 

maken tussen de resultaten en de literatuurreview. Ook wordt in dit hoofdstuk de centrale 

onderzoeksvraag beantwoord. 
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Hoofdstuk 2: Methodologie 

 

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het onderzoek is uitgevoerd. Allereerst wordt de 

vormgeving van het onderzoek toegelicht, vervolgens wordt beschreven hoe de data is 

geanalyseerd. Tot slot wordt ingegaan op de kwaliteit van het onderzoek.  

2.1 Vormgeving onderzoek 

 

In deze paragraaf wordt besproken hoe het onderzoek is vormgegeven. Er is nauwelijks 

onderzoek gedaan naar toekomstvisies van gemeenten en er is geen theorie over 

toekomstvisies van gemeenten beschikbaar, die als basis kan dienen voor dit onderzoek. De 

doelstelling van dit onderzoek is het exploreren van het verschijnsel toekomstvisies. Het 

exploratieve karakter van het onderzoek bepaalt de inrichting van dit onderzoek. Kenmerken 

van exploratief onderzoek zijn dat ideeën over het onderzoeksonderwerp tijdens het onderzoek 

uitkristalliseren en veronderstellingen gaandeweg worden aangepast aan de resultaten (Baarda 

& De Goede, 2006).  

In deze paragraaf wordt eerst de onderzoeksstrategie toegelicht, vervolgens wordt het 

onderzoeksontwerp besproken. Tot slot wordt besproken hoe de data is verkregen, welke 

methoden zijn gebruikt en in welke onderzoekspopulatie de steekproef is verricht.  

2.1.1 Onderzoeksstrategie 

 

De centrale onderzoeksvraag wordt beantwoord volgens een mixed method strategie. In een 

mixed method strategie worden kwalitatieve en kwantitatieve methoden gecombineerd 

(Johnson & Onwuegbuzie, 2004). Door het gebruik van meerdere onderzoeksmethoden wordt 

kennis over het onderwerp door middel van verschillende bronnen vergaard. Dit past binnen het 

exploratieve karakter van dit onderzoek. Mixed method strategieën verschillen in de volgorde 

van methoden in het onderzoek, de dominantie van één van de methoden in onderzoek, 

alsmede in het tijdstip van de integratie van de methoden. De mixed method strategie van dit 

onderzoek is als volgt ingericht: 

Dit onderzoek is gestart met kwalitatieve onderzoeksmethoden. De bevindingen uit het 

kwalitatieve onderzoek zijn in een enquête verwerkt. Deze enquête is uitgezet om de 

bevindingen uit het kwalitatieve onderzoek te toetsen en te verbreden tot een groter deel van 
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de onderzoekspopulatie. De resultaten uit het kwalitatieve onderzoek zijn dominant, de 

resultaten uit het kwantitatieve onderzoek dienen ter ondersteuning van de bevindingen uit het 

kwalitatieve onderzoek. De data uit kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden zijn 

gescheiden geanalyseerd. In de beschrijving van de onderzoeksresultaten zijn de uitkomsten van 

de onderzoeksmethoden gecombineerd.  

Kwalitatieve methoden zijn geschikt om een onderwerp te exploreren. Boeije (2005) stelt dat 

kwalitatief onderzoek geschikt is voor vraagstellingen waarbij het doel van het onderzoek is om 

het onderwerp te beschrijven en waar mogelijk te verklaren. Kwalitatieve onderzoeksmethoden 

maken het mogelijk om het onderwerp vanuit het perspectief van de onderzochte mensen te 

leren kennen.  

Er zijn meerdere redenen waarom er in dit onderzoek is gekozen voor een dominantie van 

kwalitatieve onderzoeksmethoden. Kwalitatief onderzoek is geschikt voor onderzoek naar 

betekenisgeving (Boeije, 2005). Door het gebruik van de kwalitatieve methode van interviews 

kunnen ervaringen die gemeenten hebben met toekomstvisies in kaart worden gebracht. In dit 

onderzoek wordt een interpretatie gemaakt hoe er betekenis gegeven wordt aan toekomstvisies 

van gemeenten. Hierbij kan de rol van toekomstvisies in gemeenten begrepen worden vanuit 

het perspectief van die actoren uit de gemeente. Door de kwalitatieve onderzoeksstrategie, is 

het mogelijk meerdere variabelen in het onderzoek mee te nemen. Tevens komt er informatie 

beschikbaar over de context van de respondenten en de achtergrond van de antwoorden. Zo 

kunnen toekomstvisies uit verschillende gemeenten met elkaar vergeleken worden. Hiermee 

kan het verschijnsel van toekomstvisies beschreven worden.  

Als toevoeging op het kwalitatieve onderzoek is een enquête uitgezet om de verzamelde 

bevindingen over toekomstvisies in gemeenten te verbreden naar alle gemeenten in Nederland. 

De informatie uit de enquête geeft inzicht in hoe geëigend toekomstvisies zijn bij Nederlandse 

gemeenten. Om hier antwoord op te geven is informatie over een groot deel van de 

onderzoekspopulatie nodig, waar kwalitatieve onderzoeksmethoden minder geschikt voor zijn.  

2.1.2 Onderzoeksontwerp 

 
Het onderzoek wordt vormgegeven volgens een qualitative cross-sectional onderzoeksontwerp. 

Dit past binnen de vormgeving van dit onderzoek als exploratief onderzoek. In een cross-

sectional onderzoeksontwerp wordt data uit meerdere cases onderzocht om patronen en 

verbanden in die cases te ontdekken (Bryman, 2004). In dit onderzoek zijn verschillende cases 



 

 19 

onderzocht van gemeenten die visietrajecten hebben doorlopen. Hierdoor is het onderwerp 

vanuit verschillende invalshoeken onderzocht. Zowel de verscheidenheid als de 

overeenkomsten in verschillende visietrajecten is interessant binnen dit onderzoek. In de 

beantwoording van de onderzoeksvragen wordt de variatie in de verschillende visietrajecten en 

toekomstvisies beschreven. Door ervaringen binnen verschillende visietrajecten te 

onderzoeken, kan een breed scala aan patronen worden gevonden. Bij elke casus zijn 

overeenkomende variabelen onderzocht. Dit geeft de mogelijkheid vergelijkingen te maken en 

een kader te scheppen van overeenkomende variabelen bij verschillende cases. Hierdoor kan in 

algemene termen beschreven worden op welke verschillende manieren toekomstvisies in 

gemeenten worden opgesteld en gebruikt. Hierdoor kunnen verschillende manieren ontdekt 

worden waarop toekomstvisies invloed hebben op het sturingsvermogen van het lokaal bestuur.  

2.1.3 Onderzoeksmethoden 

 

Het onderzoeksontwerp wordt vormgegeven door verschillende methoden. Er is gebruik 

gemaakt van interviews, een enquête, participatieve observatie en een documentenanalyse. Het 

gebruik van verschillende methoden past binnen het exploratieve karakter van het onderzoek, 

want door middel van meerdere databronnen wordt een breed inzicht in het onderwerp 

verkregen. De centrale vraagstelling wordt voornamelijk beantwoord door middel van de 

interviews. De enquête, de participatieve observatie en de documentenanalyse dienen om deze 

bevindingen te valideren en te verbreden naar een bredere populatie. Hieronder wordt 

toegelicht hoe de verschillende onderzoeksmethoden zijn ingezet.  

 

In de periode van 9 maart 2011 tot 4 mei 2011 zijn zestien interviews afgenomen. De interviews 

zijn afgenomen op locatie bij de respondent. De locaties varieerden van burgemeesterskamers 

tot de kantine van een gemeentehuis, van kantoorplekken tot bij respondenten thuis. De 

interviews duurden per respondent gemiddeld 60 minuten en maximaal anderhalf uur. De 

respondenten vertelden uitgebreid en graag over hun ervaringen met toekomstvisies. De 

interviews hadden een informeel karakter. Het verhaal van de respondent vormde de basis voor 

het verloop van het interview. Een vragenlijst is gebruikt als kader, om te waarborgen dat alle 

relevante onderwerpen werden besproken. Deze vragenlijst is niet gestructureerd doorlopen. In 

de loop van het onderzoek is de vragenlijst enkele malen aangepast om relevante onderwerpen 

die in eerdere interviews naar voren kwamen te bespreken in de daaropvolgende interviews.  
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In februari en maart 2011 is vanuit de rol van externe adviseur geparticipeerd in het 

ontwikkelen van een toekomstvisie voor de gemeenten Borne en Bernheze. De rol van externe 

adviseur verschafte toegang tot verschillende onderdelen van het visietraject. Deze 

onderzoeksmethode wordt ‘participerende observatie’ genoemd (Baarda & De Goede, 2006), 

waarbij de observator als participant deelneemt aan de situatie. Een kenmerk van deze manier 

van observeren, is dat de observaties op een onopvallende manier worden gedaan, zodat het 

gedrag van de onderzochten niet verandert en de situatie dus niet verstoord wordt door de 

aanwezigheid van een observator (Baarda & De Goede, 2006). Om dit te bewerkstelligen is de 

rol van observator niet expliciet gemaakt in de situaties waarin werd geobserveerd. Een nadeel 

van deze keuze is dat verschillende rollen gecombineerd moesten worden. Aantekeningen over 

de bijeenkomst konden hierdoor pas na afloop van de bijeenkomst gemaakt worden en de 

observaties konden niet besproken worden met de mensen die geobserveerd zijn.   

Er is in verschillende onderdelen van het visietraject geparticipeerd. Er is geparticipeerd in een 

acquisitiefase, waarin met de projectleider uit de gemeente werd overlegd over de vormgeving 

van het visietraject. Er is geparticipeerd bij debatavonden met burgers. Er is geparticipeerd bij 

workshops met de gemeenteraad, waarin scenario’s als basis voor de toekomstvisie zijn 

ontwikkeld. Er is geparticipeerd in het schrijven van scenario’s die ter stemming aan de 

bevolking voorgelegd werden. Tot slot is er geparticipeerd in overlegmomenten over de inhoud 

van de toekomstvisie met een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers uit het 

maatschappelijk middenveld.  

Door het observeren van en participeren in verschillende visietrajecten kon breder inzicht 

verkregen worden in het verschijnsel toekomstvisies. 

In april is een enquête verstuurd naar alle gemeentesecretarissen in Nederland.  

Gedurende het onderzoek zijn tientallen publicaties van toekomstvisies bestudeerd. Van tien 

onderscheidende en uitgebreide toekomstvisies is door middel van codering een 

documentenanalyse gemaakt.  

De in dit onderzoek gebruikte meetinstrumenten zijn volledig in te zien in de bijlagen.  

2.1.4 De steekproef 

 

De organisaties waarbinnen het onderzoek is verricht zijn het lokaal bestuur van Nederlandse 

gemeenten. In Nederland zijn momenteel 421 gemeenten. Uit verschillende gemeenten die over 

een toekomstvisie beschikken zijn respondenten geselecteerd die betrokken zijn bij deze 
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toekomstvisie. Mogelijke respondenten zijn in kaart gebracht via het adresbestand van 

Futureconsult, via LinkedIn, via gegevens uit gepubliceerde toekomstvisies en door middel van 

doorverwijzingen van respondenten. Er is maximaal één respondent geïnterviewd per 

gemeente, om een zo breed mogelijk aantal cases in beeld te kunnen brengen. Er is specifiek op 

gelet dat de respondenten uit gemeenten uit verschillende delen van het land en zowel uit grote 

en kleine gemeenten kwamen. De respondenten zijn benaderd per brief, waarna telefonisch 

contact is opgenomen voor het maken van een afspraak. De bereidheid om aan het onderzoek 

mee te werken was groot. Dit is enerzijds te verklaren doordat de respondenten nauw 

betrokken waren bij een visietraject en hun ervaringen hieromtrent graag delen. Een andere 

verklaring is dat de resultaten uit het onderzoek mede gebruikt worden voor de publicatie van 

een boek dat wordt uitgegeven door professor Rademaker. In onderstaand tabel wordt een 

overzicht gegeven van de respondenten in dit onderzoek: 

 

Naam Functie Gemeente 

Kok Ambtelijk projectleider Utrecht 

Gispen Ambtelijk projectleider Assen 

De Groot Ambtelijk projectleider Delft 

De Vreede Ambtelijk projectleider Schiedam 

Westerhof Ambtelijk projectleider Veenendaal 

Elsman Ambtelijk projectleider Groenekan 

Stadig Oud Wethouder Ruimtelijke 
Ordening 

Amsterdam 

Bleker Oud Wethouder Ruimtelijke 
Ordening 

Enschede 

Baas Burgemeester Enkhuizen 

Scheffer Burgemeester Harlingen 

Schelberg Burgemeester Teylingen 

Depla Burgemeester Heerlen 

Vreeman Oud Burgemeester Tilburg / Zaandam 

Van der Wel Extern adviseur toekomstvisies Vanaf 1990 verschillende 
gemeenten 

Denters Hoogleraar Bestuurskunde Betrokken bij Enschede en 
Borne 

Rijkens Onderzoeker toekomstverkenning 
/ extern adviseur toekomstvisies 

Verschillende gemeenten 

Tabel 2.1 respondenten in het onderzoek 

 

De enquête is verstuurd naar alle gemeenten in Nederland. Er kwam een respons van 88 

enquêtes, wat zo’n 21 % is van alle Nederlandse gemeenten. Vermoedelijk hebben gemeenten 
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zonder een toekomstvisie minder gereageerd, omdat de vragen in de enquête over de 

toekomstvisie van de gemeenten gingen. De respons op de enquête was dusdanig hoog dat, 

samen met de informatie uit de interviews en de documentenanalyse, er breed inzicht is 

verkregen in de praktijk van visietrajecten in Nederlandse gemeenten. De resultaten uit dit 

onderzoek zijn gebaseerd op een aanzienlijk deel van de in Nederlandse gemeenten gebruikte 

toekomstvisies, waardoor de resultaten representatief zijn voor veel gemeenten in Nederland.  

Toekomstvisies van gemeenten zijn gevonden via het internet. Tevens zijn 

gemeentesecretarissen in de brief bijgaand bij de enquête gevraagd de toekomstvisie van hun 

gemeente mee te sturen. Deze toekomstvisies zijn gebruikt voor de documentenanalyse.  

Er is meegelopen met visietrajecten die extern begeleid werden door Futureconsult.  

2.2 Data-analyse 

 

In deze paragraaf wordt beschreven hoe de onderzoeksgegevens zijn geanalyseerd. 

Achtereenvolgens zal de analyse van de interviews, de analyse van de documenten, de analyse 

van het participatief onderzoek en de analyse van de enquête toegelicht worden.  

2.2.1 Analyse interviews 

 

De interviews zijn opgenomen en verwerkt tot transcripten. Deze transcripten zijn, in overleg en 

onder voorbehoud, in te zien bij de auteur. De gedetailleerde en rijke informatie in de 

transcripten is gestructureerd en geanalyseerd door middel van codering. Door middel van het 

coderen zijn de belangrijkste thema’s in de onderzoeksgegevens onderscheiden (Boeije, 2005). 

Dit is gedaan door het proces van open codering, axiale codering en selectieve codering (Strauss 

& Corbin, 1998).  

Om de data te verkennen en hanteerbaar te maken is gestart met open codering. In deze fase 

zijn drie transcripten op een gedetailleerd niveau geanalyseerd. De gegevens uit deze 

transcripten vormden de basis voor de open codes. De open codes zijn een samenvattende, 

betekenisvolle naam voor een stukje tekst, die op associatieve wijze is samengesteld. Hierdoor 

vormde zich een tekst naast de tekst. Dit leverde een lijst met codes op.  

In een volgende fase werd overgegaan op axiaal coderen. In deze fase is de omvang van de 

codes gereduceerd en is bepaald wat belangrijke en minder belangrijke elementen zijn met 

betrekking tot de onderzoeksdoelstelling.  
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In de fase van selectief coderen zijn is de lijst axiale codes getoetst aan de literatuur, de 

vraagstelling van het onderzoek en nogmaals globaal met de gegevens uit het onderzoek. Het 

resultaat na deze fase was een samenvattende beschrijving van de belangrijkste thema’s uit het 

onderzoek en hun relatie met de vraagstelling en de literatuur.  

Tijdens het coderingsproces bleek dat de manier waarop toekomstverkenningen worden 

gebruikt in het opstellen van een toekomstvisie weinig interessante data opleverde. Hierop is 

besloten dit thema niet meer te behandelen in dit onderzoek. Gedurende het onderzoek en het 

coderen was bleek dat de relatie tussen toekomstvisies en het sturingsvermogen van het lokaal 

bestuur een interessant thema is, waar veel data over ter beschikking is gekomen door middel 

van de interviews en de literatuur. Het analyseren van de relatie tussen toekomstvisies en het 

sturingsvermogen van het lokaal bestuur in gemeenten past in de onderzoeksdoelstelling van 

het breder inzicht verkrijgen in toekomstvisies van gemeenten. Daarop is besloten de centrale 

onderzoeksvraag hierop aan te passen.  

De selectieve codes zijn gebruikt voor het opstellen van verschillende labels, waarna in de 

transcripten de verschillende relevante uitspraken zijn gelabelled. De labels zijn: visie als 

product, visie als proces, voorwaarden succes toekomstvisie, verandering gemeente, invulling 

democratie, overige relevante uitspraken. 

Vervolgens zijn de gecodeerde teksten samengevoegd en samengevat per respondent op basis 

van de thema’s. Vervolgens zijn de resultaten van de respondenten samengevoegd en zijn de 

uitkomsten met elkaar vergeleken, op basis waarvan de algemene resultaten zijn opgesteld.  

In de weergave van de resultaten uit de interviews is er voor gekozen geen cijfers te noemen, 

omdat deze door het beperkte aantal respondenten, niet betrouwbaar zijn. Er is daarom 

gekozen om in algemene termen te spreken. De data uit de enquête is gebruikt ter cijfermatige 

ondersteuning van de resultaten.  

2.2.2 Analyse documenten 

 

De gepubliceerde toekomstvisies zijn volgens hetzelfde proces geanalyseerd als beschreven bij 

de analyse van de interviews. De toekomstvisies zijn gelabelled aan de hand van de volgende 

labels: verandering openbaar bestuur, betrekking stakeholders, perspectief op de toekomstvisie, 

succesfactoren visietraject, faalfactoren visietraject, doelen visietraject, besluitvorming over 

toekomstvisie. 
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2.2.3 Analyse participatief onderzoek 

 

Er zijn tijdens en kort na afloop van observaties aantekeningen gemaakt. Deze aantekeningen 

zijn op dezelfde wijze geanalyseerd als beschreven bij de analyse van de interviews.  

2.2.4 Analyse enquête 

 

De functie van de enquête is om de verzamelde bevindingen over toekomstvisies in gemeenten 

te verbreden naar een groter deel van de onderzoekspopulatie om inzicht te krijgen in hoe 

geëigend toekomstvisies zijn bij Nederlandse gemeenten. De resultaten uit de enquête zijn 

kwantitatief geanalyseerd, door te meten hoeveel respondenten bepaalde antwoorden gaven.  

Het percentuele verschil in antwoorden is ter cijfermatige onderbouwing voor het onderzoek 

gepresenteerd in verschillende tabellen.  

2.3 Kwaliteit van het onderzoek 

 

In deze paragraaf wordt de kwaliteit van het onderzoek toegelicht. Belangrijke indicatoren voor 

de kwaliteit van een onderzoek zijn betrouwbaarheid en validiteit. Eerst wordt de 

betrouwbaarheid van dit onderzoek onderbouwd, vervolgens wordt de validiteit van dit 

onderzoek besproken. 

2.3.1 Betrouwbaarheid 

 

In deze paragraaf wordt de betrouwbaarheid van het uitgevoerde onderzoek beschreven. De 

betrouwbaarheid van het onderzoek heeft betrekking op beïnvloeding van de waarnemingen in 

het onderzoek door toevallige of onsystematische fouten (Boeije, 2005).  

 

De halfgestandaardiseerde methode en het feit dat de dataverzameling plaatsvindt op basis van 

een enkele meting onder een kleine groep respondenten vergroot de kans op toevalsfouten. 

Een groot deel van de respondenten is te omschrijven als ‘believers’ in toekomstvisies.  Dit is te 

begrijpen doordat de respondenten uit het onderzoek nauw betrokken zijn bij de toekomstvisie 

van de gemeente. Ze hebben het initiatief genomen tot een visietraject, of hadden de leiding in 

het ontwikkelen van een toekomstvisie. Bepaalde stemmingen en politiek of sociaal wenselijke 
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antwoorden van de respondenten kunnen de resultaten eveneens beïnvloeden. Dit leidt tot een 

lagere betrouwbaarheid van de resultaten. 

De betrouwbaarheid van de uitspraken over een toekomstvisie in een gemeente zijn lager, 

doordat elke toekomstvisie maar vanuit één invalshoek is belicht. Binnen een gemeente zijn de 

verschillende perspectieven op de toekomstvisie dus niet belicht, wat een tekortkoming is van 

dit onderzoek.  

De mogelijke nadelen van de dataverzameling zijn op verschillende manieren geprobeerd te 

ondervangen. Door een vragenlijst te gebruiken bij de interviews zijn in elk interview 

overeenkomende thema’s aan bod gekomen. Tijdens de interviews is er geprobeerd sociaal- en 

politiek wenselijke antwoorden zoveel mogelijk te voorkomen door middel van doorvragen. 

Respondenten werden gevraagd hun antwoord toe te lichten en voorbeelden te geven. In de 

interviews is ook expliciet gevraagd naar de zwakke kanten en de moeilijkheden van het 

visietraject en het gebruik van de toekomstvisie.  

Door respondenten te benaderen met verschillende rollen in een visietraject is geprobeerd 

verschillende perspectieven op toekomstvisies te achterhalen. Zowel wethouders als 

burgemeesters beschreven toekomstvisies vanuit het perspectief van het bestuur van een 

gemeente. Projectleiders van de toekomstvisies beschreven toekomstvisies vanuit ambtelijk 

perspectief. Externe adviseurs en wetenschappers beschreven toekomstvisies vanuit een extern 

en vergelijkend perspectief.  

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van methodische triangulatie, door het gebruik van 

verschillende methoden van dataverzameling (Boeije, 2005). De resultaten uit de verschillende 

methoden van dataverzameling ondersteunen elkaar. Hierdoor wordt de betrouwbaarheid van 

het onderzoek verhoogd, want conclusies worden gebaseerd op verschillende databronnen. 

Door de gebruikte onderzoekstechniek van open, axiaal en selectief coderen is de concrete data 

als basis gebruikt om de relevante thema’s te benoemen. Door axiaal en selectief coderen is de 

data verder gegroepeerd en op een hoger abstractieniveau gebracht. Deze selectieve codes zijn 

vervolgens gebruikt om de relevante informatie uit de transcripten te groeperen voor weergave 

in de resultaten. Doordat de letterlijke data een grote rol heeft gespeeld in de analyse van de 

data en de weergave van de resultaten is de betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten 

vergroot.  
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2.3.2 Validiteit 

 

In deze paragraaf wordt de validiteit van het uitgevoerde onderzoek beschreven. Validiteit heeft 

betrekking op de beïnvloeding van de onderzoeksresultaten door systematische fouten. Het 

onderzoek is valide wanneer door het onderzoek verklaard wordt wat beoogd wordt te 

verklaren (Boeije, 2005). Eerst wordt beschreven in hoeverre de onderzoeksopzet geschikt is om 

de vraagstelling te beantwoorden, vervolgens wordt ingegaan op de interne en externe validiteit 

van het onderzoek. 

2.3.3 Validiteit van de onderzoeksstrategie 

 

In de paragraaf ‘onderzoeksstrategie’ is onderbouwd waarom de exploratieve onderzoeksopzet 

geschikt is om de vraagstelling te beantwoorden. Uit interviews kwam de informatie om het 

verschijnsel toekomstvisies te begrijpen en te kunnen beschrijven. Door het gebruik van 

meerdere onderzoeksmethoden ter ondersteuning van de interviews konden toekomstvisies 

verder geëxploreerd worden.  

De validiteit van de onderzoeksstrategie wordt verlaagd doordat per casus, de toekomstvisie 

vanuit één enkel perspectief is onderzocht. Het verschijnsel toekomstvisies kan verder begrepen 

en geëxploreerd worden, door een casus vanuit een veelheid aan perspectieven te 

onderzoeken.  

2.3.4 Interne validiteit 

 

De interne validiteit is de mate waarin de resultaten van dit onderzoek geldig zijn voor de 

onderzoeksgroep (Baarda & De Goede, 2006). 

Een veelheid aan relevante thema’s met betrekking tot toekomstvisies zijn door de 

respondenten tijdens de interviews naar voren gebracht. Door de respondenten te bevragen of 

er ook andere factoren noodzakelijk zijn om het fenomeen van toekomstvisies te begrijpen, 

worden andere mogelijke verklaringen uitgesloten. De associatie tussen toekomstvisies en 

veranderingen in gemeenten is door de respondenten gemaakt, doordat zij de rol en de invloed 

van toekomstvisies in gemeenten beschreven. De interne validiteit van dit onderzoek is daarom 

hoog. 
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De toekomstvisies verschillen per gemeente op verschillende karakteristieken. Dit bemoeilijkt 

het trekken van algemene conclusies op basis van vergelijkingen tussen deze toekomstvisies. 

2.3.5 Externe validiteit 

 

Externe validiteit heeft te maken met de vraag of de conclusies uit dit onderzoek gelden voor 

niet onderzochte situaties (Boeije, 2005).  

Door uit verschillende gemeenten respondenten te selecteren is er een groot scala aan 

mogelijke patronen gevonden. Een zwakte van kwalitatief onderzoek is de lage externe 

validiteit. Omdat de data gaat over specifieke gevallen zijn de resultaten niet goed 

generaliseerbaar. De resultaten uit de interviews en de observaties uit dit onderzoek hebben 

een lagere externe validiteit, want deze zijn onder een kleine groep respondenten afgenomen.  

Het onderzoek is uitgevoerd binnen Nederlandse gemeenten. Nederlandse gemeenten hebben 

specifieke institutionele en culturele karakteristieken, die niet gelden voor gemeenten buiten 

Nederland. De generaliseerbaarheid van dit onderzoek naar toekomstvisies en interactieve 

projecten buiten Nederland is dus laag.  

Om de externe validiteit van de resultaten uit de interviews te verhogen zijn de bevindingen 

voorgelegd aan verschillende experts op het gebied van toekomstvisies van gemeenten. In 

expertinterviews hebben een hoogleraar Bestuurskunde en een onderzoeker, die promoveert 

op het onderwerp ‘toekomstverkenningen bij lagere overheden’, de bevindingen uit het 

onderzoek gevalideerd.  

Om de resultaten uit de interviews breder te trekken naar alle Nederlandse gemeenten, is een 

enquête verstuurd naar alle gemeentesecretarissen in Nederland. Hiermee is de volledige 

onderzoekspopulatie gevraagd de enquête in te vullen. Met een responspercentage van 21% is 

door middel van de enquête de externe validiteit van dit onderzoek verhoogd. De 

generaliseerbaarheid van de uitspraken in dit onderzoek over de aanwezigheid van de 

toekomstvisies, hoe deze toekomstvisies tot stand komen en met welke redenen, is verhoogd 

door middel van de enquête. Andere resultaten uit dit onderzoek, zoals de betekenis die men in 

gemeenten aan toekomstvisies verleend, hebben een sterk interpretatieve grondslag en zijn dus 

specifiek voor de onderzochte gevallen. De externe validiteit van deze uitspraken is daarom 

laag.  
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Hoofdstuk 3: Literatuurreview 

 

In dit hoofdstuk wordt een theoretische onderbouwing gegeven voor de verschillende 

concepten uit de onderzoeksvraag. Het doel van het onderzoek is meer inzicht verkrijgen in het 

verschijnsel van toekomstvisies van gemeenten. Een bespreking van literatuur over dit 

onderwerp draagt hieraan bij. Een literatuurreview verleent tevens inzicht in wat er is 

geschreven op dit onderzoeksgebied en draagt bij aan de analyse van de onderzoeksgegevens.  

Er is niet eerder onderzocht wat toekomstvisies teweeg brengen in gemeenten. Naar ‘visie’ en 

‘verandering in gemeenten’ afzonderlijk is wel uitgebreid onderzoek gedaan. In de introductie is 

gesteld dat het lokaal bestuur op zoek is naar meer legitimiteit voor besluitvorming, meer 

samenhang in beleid en meer sturingsvermogen, als reactie op de afname hiervan.  

Allereerst wordt literatuur over verandering van de rol van het lokaal bestuur en de drijvende 

krachten hierachter beschreven. De veranderende rol van de overheid en de bijbehorende 

politieke verschuiving leiden ertoe dat de legitimiteit van het handelen van het lokaal bestuur en 

het sturingsvermogen van het lokaal bestuur afneemt. Participatie van externe partijen wordt 

belangrijker, want het sturingsvermogen van het lokaal bestuur hangt af van het netwerk waarin 

wordt geopereerd. Een veranderde richting in de gemeente kan alleen in samenwerking met 

meerdere partijen worden ingeslagen. In paragraaf 3.2 wordt een theoretische focus op 

participatie van externe partijen verschaft en wordt beschreven in hoeverre participatie 

bijdraagt aan meer legitimiteit en sturingsvermogen van het lokaal bestuur.  

Toekomstvisies hangen samen met de groeiende aandacht voor participatie en de verandering 

van de rol van het lokaal bestuur. Motieven om toekomstvisies voor gemeenten op te stellen 

zijn om de legitimiteit van beleid, de samenhang in beleid en de sturingskracht van het lokaal 

bestuur te vergroten. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe toekomstvisies vanuit de literatuur 

begrepen kunnen worden.   
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3.1 Van government naar governance 

 

3.1.1 Veranderende maatschappelijke condities 

 

Mede onder druk van bezuinigingen binnen de overheid wordt er gepleit voor een grotere rol 

van externe partijen, waarbij de kracht van de burger gemobiliseerd moet worden (Denters & 

Kaiser, z.d.).  

Noordegraaf (2004) stelt dat maatschappelijke condities het speelveld bepalen voor het bestuur 

van gemeenten. Voor het begrip van de veranderingen in het lokaal bestuur van gemeenten zijn 

de verandering van enkele maatschappelijke condities van belang. Ten eerste zit kennis op 

meerdere plekken en professionaliseren actoren buiten de overheid zich. Ten tweede worden 

burgers mondiger en vragen zij meer van de overheid. De burger is sinds de verzuiling 

geëmancipeerd van een lijdzame en lijdelijke burger naar een mondig en actief lid van 

maatschappij, en is daarmee een zijn recht opeisende partij geworden (Denters & Kaiser, z.d.).  

Ten derde worden bedrijven machtiger en zijn bedrijven belangrijke actoren in het uitvoeren 

van beleid. Door de veranderende maatschappelijke condities verandert het speelveld voor het 

bestuur van gemeenten (Noordegraaf, 2004).  

De maatschappelijke conditie van diffuse kennis heeft meerdere gevolgen voor het lokaal 

bestuur (Eerenbeemt & Lie, 1998). Allereerst moet de beheersmacht ten aanzien van sturing van 

de samenleving sterk gerelativeerd worden. Ten tweede moet het lokaal bestuur zich meer 

richten op het faciliteren van processen, dan op het bereiken van output. Ten derde wordt een 

belangrijke taak van het lokaal bestuur om verschillende partijen aan elkaar te verbinden. De 

kern van besturen is het herkennen en het aanleggen van netwerken (Eerenbeemt & Lie, 1998). 

3.1.2 Verandering rol lokaal bestuur 

 

Onder invloed van de veranderende maatschappelijke condities wordt het lokaal bestuur 

gestimuleerd zijn rol te veranderen van ‘government naar governance’. “Governance refers to 

the new method by which society is governed” (Rhodes, 2007, 1246). Volgens Rhodes (2007) 

kenmerkt governance zich op de volgende wijze: binnen governance is sprake van onderlinge 

afhankelijkheid tussen verschillende organisaties en actoren, waarbij de gemeente één van de 

actoren is. Governance wordt gekenmerkt door deze policy networks. Er vindt voortdurende 
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interactie plaats tussen deze actoren, veroorzaakt door de behoefte om middelen uit te 

wisselen en om tot gedeelde doelen te komen. Interacties zijn gebaseerd op vertrouwen en 

worden gereguleerd door regels die overeengekomen zijn door de actoren uit het netwerk. Tot 

slot zijn de netwerken zelfstandig georganiseerd en hoeven zij geen verantwoording af te leggen 

aan het openbaar bestuur. Het openbaar bestuur heeft geen soevereine positie meer, maar kan 

wel zelf netwerken proberen op te zetten met verschillende actoren (Rhodes, 2007). De 

sturingskracht van het lokaal bestuur verandert dus van een directe kracht naar een indirecte 

kracht. Het lokaal bestuur heeft minder sturingskracht in de vorm van het direct nemen van 

besluiten, maar kan wel sturen door het proces tot besluitvorming in te richten en netwerken op 

te zetten.  

De huidige samenleving wordt getypeerd als een ‘netwerksamenleving’ (Eerenbeemt & Lie, 

1998). Onder invloed van de veranderende maatschappelijke condities moet er meer vanuit 

netwerken geopereerd worden (Denters & Kaiser, z.d.). Dit is een complexe opdracht voor het 

lokaal bestuur. De overheid is aan de ene kant afhankelijk van samenwerking met 

maatschappelijke partijen en burgers, maar aan de andere kant ondervindt de overheid 

weerstand van maatschappelijke partijen en burgers wanneer zij gevraagd worden een bijdrage 

te leveren (Denters & Kaiser, z.d.). 

Samenwerking met verschillende actoren heeft meerdere voordelen voor het lokaal bestuur. 

Allereerst bezitten andere actoren over middelen om beleid uit te voeren, waar het het lokaal 

bestuur aan ontbreekt. Ten tweede worden verschillende percepties en belangen in een 

vroegtijdig stadium in de ontwikkeling van het beleid meegenomen, wat kan leiden tot meer 

uitgebalanceerde oplossingen, legitimatie van beleid en daardoor minder vertraging in de 

uitvoering van beleid (Edelenbos & Klijn, 2005). 

Denters & Kaiser (z.d.) stellen dat de kracht van het lokaal bestuur is dat het lokaal maatwerk 

kan leveren. Om lokaal maatwerk te leveren is het volgens hen van belang om geloofwaardig en 

betrouwbaar verbindingen te leggen met maatschappelijke partners. Dit kan doordat het lokaal 

bestuur op de hoogte is van de lokale omstandigheden en dicht in contact staat met lokale 

actoren. Hiertoe moet het lokaal bestuur bewust zijn van de eigen rol in de lokale samenleving 

en dat deze verandert. Samenwerking tussen alle partijen en een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van alle partijen spelen hierin een nadrukkelijke rol (Denters & Kaiser, 

z.d.). Dit is een uitdaging voor het lokaal bestuur.  
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Akkerman, et al. (2004) wantrouwen of de overheid geloofwaardig en betrouwbaar 

verbindingen tot stand brengt. “For instance, inclusion is most often used in the sense of 

becoming employed by the state” (Akkerman, et al., 2004, 86). De overheid plaatst zichzelf in 

een sturende rol, waarbij men anderen betrekt om eigen plannen uit te voeren. Het gevaar van 

deze top-down initiatieven is dat participatie beschouwd wordt als ‘opgelegd van boven’. 

Wanneer zowel interne als externe partijen de participatie op die manier beschouwen, dan is er 

geen goede basis voor een gelijkwaardige samenwerking in een netwerk (Akkerman, et al., 

2004). 

Wanneer het lokaal bestuur de eigen rol heroverweegt naar aanleiding van de veranderende 

maatschappelijke condities, kan het een succesvolle speler worden in een netwerksamenleving.   

3.1.3 Publiek management 

 

De overheid moet haar plek vinden in de netwerksamenleving en moet manieren vinden om de 

aanpak van publieke vraagstukken te organiseren. Er wordt dus veel van de overheid verwacht. 

Hier ligt een belangrijke opgave voor publieke managers (Meuleman, 2003). “Beleidsingrepen en 

bestuurlijke interventies spreken nauwelijks voor zichzelf, politiek, bestuur en beleid moet 

gemanaged worden” (Noordegraaf, 2004, 25). Noordegraaf (2004) onderscheidt vier 

benaderingen van publiek management: publiek management als bedrijfsmanagement, als 

organisatiemanagement, als beleidsmanagement en als politiek management.  

In publiek management als bedrijfsmanagement wordt op dezelfde wijze aan publieke 

organisaties leiding gegeven als aan bedrijven. Resultaatgerichtheid en efficiëntie zijn 

belangrijke waarden binnen deze benadering (Noordegraaf, 2004). 

In publiek management als organisatiemanagement wordt in het bestuur de nadruk gelegd op 

de complexiteit van de omgeving waarin publieke organisaties opereren. Deze complexiteit leidt 

ertoe dat de aanpak van organisatievraagstukken anders is dan bij private organisaties. Hierom 

is een belangrijke taak van managers om het personeel van de publieke organisatie te 

professionaliseren (Noordegraaf, 2004).  

In publiek management als beleidsmanagement draait het om het doelgericht organiseren van 

beleidsprocessen. De aanpak van collectieve problemen moet georganiseerd worden. 

Beleidsprocessen brengen een veelheid aan uiteenlopende actoren bij elkaar, een 

verschijningsvorm van beleidsmanagement is het management van beleidsnetwerken 

(Noordegraaf, 2004). 
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In publiek management als politiek management wordt in het bestuur de nadruk gelegd op de 

politiek-bestuurlijke context van publieke organisaties. Een belangrijke taak voor de publieke 

manager in deze benadering is het beïnvloeden van politiek-bestuurlijke agendavorming en 

besluitvorming (Noordegraaf, 2004).  

3.1.4 Verspreiding van de politiek 

 

In de voorgaande paragrafen is beschreven hoe de rol van de overheid aan het veranderen is 

van ‘government naar governance’. In de nieuwe rol van het lokaal bestuur krijgen burgers en 

maatschappelijke partijen meer invloed. “The growth of governance reduced the ability of the 

core executive to act effectively” (Rhodes, 2007, 1248). 

 Doordat meerdere partijen betrokken worden bij de beleidsvorming lijkt er een verspreiding 

van de politiek plaats te vinden.  

Het vraagstuk van de politieke representativiteit door het openbaar bestuur is een belangrijk 

thema. Tijdens de verzuiling werden de belangen van de burgers vertegenwoordigd door 

maatschappelijke organisaties en politieke vertegenwoordigers uit de bijbehorende zuilen. Met 

de ontzuiling werden de banden van burgers met hun vertegenwoordigers losser, wat tot 

grotere bestuurlijke afstand leidde (Denters & Kaiser, z.d.). De afnemende partijbinding, 

toenemende votaliteit en de opkomst van de mondige burger vragen om een nieuwe invulling 

van politieke representativiteit. Eens in de vier jaar verkiezingen wordt niet meer als voldoende 

legitimerend geacht (Bovens, et al., 2007).  

Het bestuur van de samenleving is georganiseerd door instituties van representatieve 

democratie. Het betrekken van de samenleving bij beleidsvorming wordt geïmplementeerd in 

deze bestaande structuur. Edelenbos & Klijn (2005) stellen dat er vaak een zwakke afstemming 

is tussen interactieve besluitvorming en handelingen van representatieve 

besluitvormingsorganen. Hierdoor kunnen uitkomsten van participatiebijeenkomsten verloren 

gaan, omdat utkomsten van interactieve besluitvorming een legitimiteit hebben die los staat van 

de legitimiteit van de representatieve besluitvormingsorganen. Dit kan tot conflict leiden. “As a 

result, politicians are sometimes disinclined to participate in interactive processes, because they 

do not want their hands to be tied at the end of the process and thereby be prevented from living 

up to the mandate given by the electorate” (Edelenbos & Klijn, 2005, 431).  

 Er zijn verschillende vormen van relaties van interactieve besluitvorming met representatieve 

besluitvormingsorganen (Klijn & Skelcher, 2007): 
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1. Interactieve besluitvorming ondermijnt de legitimiteit van de representatieve organen. 

2. Interactieve besluitvorming helpt contacten te leggen tussen democratische instituties en 

externe partijen en draagt bij aan inzicht in de complexiteit van besluitvorming.  

3. Interactieve besluitvorming wordt een belangrijke besluitvormingsmethode ten koste van de 

klassieke manier van besluitvorming via representatieve organen.  

4. Interactieve besluitvorming wordt gebruikt door de overheid om representatieve democratie 

meer legitimiteit en capaciteit te verlenen.  

 

De ontwikkeling van ‘government naar governance’ hangt samen met de ontwikkeling van een 

politieke democratie naar een maatschappelijke democratie. 

De politieke democratie is een klassieke representatieve democratie. Hier ligt het primaat bij de 

politiek en staan gekozen politici aan de hiërarchische top. Kiezers geven gekozen politici 

democratische legitimering (Fraanje, et al., 2008). 

De maatschappelijke democratie wordt gekenmerkt door maatschappelijke netwerken, die 

worden ontwikkeld op basis van gelijkwaardigheid tussen de partners. De kern van 

maatschappelijke democratie is horizontalisering van relaties tussen interne en externe partijen. 

Deze partners opereren semiautonoom ten opzichte van elkaar. Publieke actoren opereren als 

een gelijkwaardige partner in dit netwerk. De wil van burgers komt hier tot uiting buiten 

staatkundige instituties om (Fraanje, et al., 2008). “In de maatschappelijke democratie verlegt 

men verantwoordelijkheden van de overheid naar maatschappelijke organisaties en buurten, 

bevordert zelforganisatie van burgers en stimuleert maatschappelijke participatie” (Denters & 

Kaiser, z.d., 7).  

Binnen de maatschappelijke democratie krijgt het eigen initiatief van burgers en externe 

organisaties veel ruimte bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Bij deze 

omgangsvormen is wederzijds vertrouwen belangrijk. De overheid laat hierin ruimte voor 

zelfsturing en zelfredzaamheid. Dit vraagt om een moderne professionaliteit waarin men de 

burger serieus neemt (Denters & Kaiser, z.d.).  

Fraanje, et al. (2008) constateren een legitimiteitscrisis in beide vormen van democratie.  

Politieke partijen vertegenwoordigen de samenleving steeds minder adequaat, waardoor de 

politieke democratie aan legitimiteit inboet.  

Een belangrijke rol voor participatie van burgers, gemeenschappen en maatschappelijke 

instellingen in de maatschappelijke democratie, leidt tot het probleem van misrepresentatie en 
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uitsluiting. Bepaalde groepen zijn oververtegenwoordigd in interactieve trajecten, wat tot 

gekleurde uitkomsten leidt (Edelenbos, et al., 2009). “These new policy networks tend to include 

only the usual suspects, the powerful and vested interest groups” (Akkerman, et al., 2004, 90).  

 Het risico bestaat dat er nieuwe regenten bestaan, die buiten de klassieke politieke instituties 

veel invloed uitoefenen op ‘de publieke zaak’. De inrichting van de democratische legitimering 

van een democratie van betrokken burgers, gemeenschappen en maatschappelijke instellingen 

is complex. Hierbij moet er op gelet worden dat het algemene publieke belang prevaleert boven 

verschillende eigen belangen.  

De veranderende rol van de overheid en de bijbehorende politieke verschuiving leiden ertoe dat 

de legitimiteit van het handelen van het lokaal bestuur en het sturingsvermogen van het lokaal 

bestuur is afgenomen. In de complexe en onzekere omgeving waar binnen het lokaal bestuur 

opereert, is de samenwerking met meerdere partijen van toenemend belang in het sturen van 

de samenleving.   

In de komende paragraaf wordt een theoretische focus op participatie van externe partijen 

verschaft en wordt beschreven in hoeverre participatie bijdraagt aan meer legitimiteit en 

sturingsvermogen van het lokaal bestuur.  

3.2 Participatie externe partijen 

 

“Western democracies have been experimenting for decades with various means for providing 

citizens with an equal (or dominant) voice in the planning process” (Maier, 2001, 707). 

Burgerparticipatie is het burgers voorzien van kansen om deel te nemen in 

overheidsbeslissingen of aan het planningsproces (Maier, 2001). Zowel bij governance als bij de 

maatschappelijke democratie is burgerparticipatie een belangrijk onderdeel.  

Het betrekken van externe partijen bij beleidsvorming wordt interactieve beleidsvorming 

genoemd. Interactieve beleidsvorming is een vorm van beleidsontwikkeling waarbij de overheid 

in een vroeg stadium burgers, bedrijven en georganiseerde belangengroepen betrekt in zowel 

de ontwikkeling als de implementatie van beleid (Edelenbos, et al., 2009).  
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3.2.1 Breedte en diepte van participatie 

 

Er wordt onderscheid gemaakt in de breedte en de diepte van participatie. Het aantal actoren 

betrokken bij interactieve beleidsvorming bepaalt de breedte van participatie. De rol die deze 

actoren krijgen bepaalt de diepte van de participatie (Edelenbos & Klijn, 2005).  

Actoren kunnen verschillende rollen hebben in het interactieve proces. In 1969 heeft Arnstein 

een typologie van burgerparticipatie gemaakt in de vorm van een participatieladder. De 

participatieladder (rechts afgebeeld) doet recht aan de dynamiek van burgerparticipatie 

(Arnstein, 1969). 

Volgens Arnstein (1969) voorzien enkel de bovenste drie vormen van 

burgerparticipatie de burger van kansen om deel te nemen in 

overheidsbeslissingen of het planningsproces. Recent is de 

participatieladder aangepast in het ‘spectrum van publieke participatie’ 

(IAP2, 2007). In het spectrum van publieke participatie wordt gesteld dat er 

een toenemend niveau van invloed van de participanten in verschillende 

participatievormen bestaat. In de participatievorm ‘informeren’ hebben 

participanten de minste invloed. De mate van invloed loopt op in de vormen 

advies, betrekken, samenwerken en bemachtigen. Binnen de vorm 

‘informeren’ worden participanten op de hoogte gehouden van belangrijke 

informatie en beslissingen. Binnen de vorm ‘advies’, krijgen participanten 

de gelegenheid om feedback te geven op analyses en beslissingen van de 

overheid. Binnen de vorm ‘betrekken’ is de input van participanten leidend in het nemen van 

besluiten. Binnen de vorm ‘samenwerken’ zijn participanten een volwaardige partner, 

gedurende het gehele project. Binnen de vorm ‘bemachtigen’ mogen de participanten de 

besluiten nemen (IAP2, 2007). Het is nog een zoektocht welke participatiemethoden het best 

ingezet kunnen worden, het betrekken van stakeholders is een proces van trial and error (Maier, 

2001, 715). 
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Het spectrum van publieke participatie is hieronder grafisch afgebeeld: 

 

 

Maier (2001) beschrijft het proces van toenemende participatie als kringen in het water. Om het 

machtscentrum vormen zich cirkels van stakeholders die gehoord willen worden. Er kan 

gedifferentieerd worden op in hoeverre welke stakeholders mogen participeren. Problematisch 

is de keuze welke stakeholders op welke manier betrokken worden. Wanneer alle stakeholders 

betrokken worden in het proces, terwijl elke stakeholder beslissingen kan tegenhouden, dan zal 

het ondernemen van actie worden bemoeilijkt. Er kan gekozen worden voor selective 

involvement, waarbij uit elke groep stakeholders vertegenwoordigers gekozen worden. 

Uitdagingen voor het lokaal bestuur zijn keuzes te maken welke stakeholders partners worden, 

bij welke stakeholders advies ingewonnen wordt en welke stakeholders enkel geïnformeerd 

worden (Maier, 2001). 

3.2.2 Generaties participatie 

 

Er heeft de afgelopen decennia een ontwikkeling plaatsgevonden in het betrekken van partijen. 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende generaties burgerparticipatie (Fraanje, 

et al., 2008).  

In de jaren ’70 werd de eerste generatie burgerparticipatie geïntroduceerd. In eerste generatie 

burgerparticipatie kunnen burgers achteraf hun mening geven op door het bestuur gemaakte 

plannen. Eerste generatie participatie is te typeren als inspraak (Fraanje, et al., 2008; Denters & 

Kaiser, z.d.).  

In de jaren ’90 werd de tweede generatie burgerparticipatie geïntroduceerd. In de tweede 

generatie participatie kunnen burgers vooraf meedenken over beleidsvorming (Fraanje, et al., 

2008; Denters & Kaiser, z.d.). Door burgers in de beginfase te betrekken, kan de overheid samen 

met de maatschappij de probleemdefinitie voor beleid bepalen. In dat verband spreekt men van 



 

 37 

interactieve beleidsvorming of beginspraak. Beoogde voordelen van het vroeg betrekken van 

burgers en maatschappelijke partijen zijn een groter draagvlak voor beleid en het gebruik van de 

in de maatschappij opgeslagen ervaring en deskundigheid door de overheid (Bovens, et al., 

2007).  

In het begin van de 21e eeuw werd de derde generatie burgerparticipatie geïntroduceerd. In 

derde generatie participatie nemen burgers het initiatief tot zelfbestuur en vragen de overheid 

om hierin te participeren (Fraanje, et al., 2008; Denters & Kaiser, z.d.). 

De verschillende generaties participatie bestaan naast elkaar (Fraanje, et al., 2008). 

In het eerder besproken participatief spectrum wordt de toenemende invloed van participanten 

op overheidsbeslissingen weergegeven, waarbij ‘bemachtiging’ de grootste invloed is die 

participanten kunnen krijgen. Het spectrum van publieke participatie gaat uit van de 

veronderstelling dat de overheid het initiatief neemt en burgers een rol toewijst. Zelfs de meest 

ultieme trap in het spectrum is een gedirigeerde beslissingsbevoegdheid, waarbij vaak de 

uitvoering van de beslissingen een verantwoordelijkheid van de overheid wordt.  

Het spectrum van publieke participatie is daarom enkel toe te passen op eerste en tweede 

generatie participatie, want in derde generatie participatie nemen burgers het initiatief tot 

zelfbestuur en bepalen de burgers de rol die de overheid hierin krijgt. Het ontwikkelen en 

uitvoeren van beleid door burgers is niet te plaatsen binnen het spectrum van publieke 

participatie, maar is een vorm van zelfsturing. 

3.2.3 Succes van interactieve beleidsvorming 

 

Burgers en maatschappelijke organisaties worden steeds vaker in de beginfase van beleid 

betrokken. Het is een belangrijk alternatief geworden voor de formele 

besluitvormingsprocedures (Akkerman, et al., 2004). Dit valt onder de tweede generatie 

burgerparticipatie. In deze paragraaf wordt beschreven in hoeverre participatie bijdraagt aan 

meer legitimiteit en sturingsvermogen van het lokaal bestuur. 

Interactieve beleidsvorming moet een oplossing vormen voor de volgende bestaande 

problemen in het besluitvormingsproces (Edelenbos & Klijn, 2005): 

1. Het blokkeren van uitvoeren van besluiten door betrokken actoren. 

2. Voortdurend veranderende probleemdefinities, als gevolg van alsmaar vernieuwende 

informatie. 

3. Eendimensionale oplossingen, gebaseerd op één opvatting. 
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4. Gebrek aan democratische legitimiteit voor besluiten. 

 

Deze problemen vinden hun oorsprong in de veronderstelde kloof tussen burger en politiek. 

“Interactive decision making is regarded as a way of increasing citizen involvement in 

government, thereby decreasing the perceived cleavage between government and citizen” 

(Edelenbos & Klijn, 2005, 419) 

De veronderstelling bij tweede generatie burgerparticipatie is dat het actief betrekken van 

burgers en maatschappelijke partijen in de voorbereiding, voor meer steun in de besluitvorming 

en beleidsuitvoering leidt. Volgens Tyler (1990) is het betrekken van partijen genoeg voor het 

verkrijgen van legitimatie voor beleid. Dat de overheid moeite doet om externe partijen te 

betrekken heeft een sterke symbolische waarde. Externe partijen voelen zich daardoor serieus 

genomen. Tevredenheid van de externe partijen over de participatie, met als gevolg legitimiteit 

van de overheid, wordt al bereikt door de symbolische rol van de participatie (Tyler, 1990).  

Andere onderzoeken spreken dit tegen. Volgens Meuleman (2003) en Stout (2010) is 

interactieve beleidsvorming een mantra geworden, die tot niets leidt wanneer de overheid 

toezeggingen niet na kan komen. “In the 40 years since Arnstein developed her model, we seem 

to have gotten much more sophisticated in our rhetoric to appear as if we are pursuing 

partnership and delegated power, while still resulting in outcomes typically associated with 

informing and consultation” (Stout, 2010, 83).  

Volgens Stout (2010) moeten voor succesvolle interactieve beleidsvorming de actoren de macht 

en de mogelijkheden krijgen om werkelijk te participeren. De intentie van het bestuur is cruciaal 

voor het succes van interactief beleid. Wanneer men in het lokaal bestuur niet bereid is macht 

los te laten naar de burger, zal de input van burgers niet leiden tot een verbeterd beleid. 

Wanneer het lokaal bestuur deze instelling niet heeft, is participatie van actoren een middel om 

de controle van het lokaal bestuur te versterken, terwijl het tegenovergestelde wordt gesteld 

(Stout, 2010). Hierdoor raakt de burger teleurgesteld en neemt het vertrouwen in het lokaal 

bestuur verder af. De niet authentieke participatietrajecten moeten daarom verdwijnen om het 

vertrouwen in interactieve beleidsvorming te herstellen (Stout, 2010; Denters & Kaiser, z.d.).  

Het succes van interactieve beleidsvorming wordt bepaald door in hoeverre het leidt tot meer 

legitimiteit van beleid. Legitimiteit voor beleid verschaft meer sturingsvermogen voor het lokaal 

bestuur. Legitimiteit als gevolg van participatie hangt volgens Edelenbos & Klijn (2005) af van in 

hoeverre de input van verschillende actoren terugkomt in het uiteindelijke beleid. Stout (2010, 
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48) stelt dat het serieus nemen van participanten de belangrijkste voorwaarde is: “Experiences 

in the participation process show that the main source of user satisfaction is not the degree to 

which a person’s needs have been met, but the feeling of having influenced the decisions”. Dit 

betekent dat voor een geslaagd interactief traject het lokaal bestuur de burgers en 

maatschappelijke partijen als gelijkwaardige partners moet aanschouwen (Stout, 2010). 

Hiervoor moet in het beleid balans gebracht worden in de belangen van stakeholders (Reynolds, 

et al., 2006).  

De beoogde effecten van het betrekken van stakeholders, een verhoogde legitimiteit en 

sturingsvermogen van de overheid, kunnen tegengesteld uitpakken, omdat de overheid zelf het 

participatieproces inricht. Participatie is dan ‘opgelegd van boven’, wat leidt tot wantrouwen 

tegen overheidsbeleid en niet leidt tot meer legitimiteit en sturingsvermogen (Akkerman, et al., 

2004). 

3.2.4 Integratie van werkwijzen 

 

Voor succesvolle interactieve beleidsvorming is een goede balans tussen extern werken met 

betrokken externe partijen en intern werken binnen de overheid nodig (Meuleman, 2003). 

Wanneer deze balans doorschiet naar extern werken en de interne organisatie niet wordt 

betrokken, worden de besluiten, genomen in het externe traject, niet goed verwerkt, wat leidt 

tot een beeld van een onbetrouwbare overheid. Het andere uiterste is wanneer de balans 

doorschiet naar intern werken en beleid voornamelijk intern wordt gevormd en vervolgens 

interactief wordt verkocht aan de samenleving. In beide gevallen neemt de betrokkenheid van 

externe partijen bij beleidsvorming af (Meuleman, 2003). In dat tweede uiterste geval is 

interactieve beleidsvorming een vorm van manipulatie van de bevolking (Stout, 2010).  

Het interne en externe werken hebben verschillende culturen. De cultuur van het intern werken 

binnen de overheid is hiërarchisch en gericht op controle. De cultuur van het extern werken met 

verschillende partijen heeft een focus op netwerken en het stimuleren van inbreng (Meuleman, 

2003).  

Edelenbos, et al. (2009) onderscheiden in dit kader een spanning in het informele karakter van 

interactieve beleidsvorming met het formele karakter van democratische 

besluitvormingsprocedures.  
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3.2.5 Inbedden van interactieve beleidsvorming 

 

Het verschil in manier van werken is een reden waarom interactieve beleidsvorming 

gecompliceerd is binnen het lokaal bestuur. Meuleman (2003) stelt dat het lokaal bestuur zich 

intern moet vernieuwen om te kunnen profiteren van de voordelen van interactieve 

beleidsvorming. 

Een uitdaging is om interactieve beleidsvorming te institutionaliseren in de bestaande 

structuren van de overheid. Edelenbos, et al. (2009) noemen drie vormen waarin een interactief 

proces geïnstitutionaliseerd kan worden: 

1. Bureaucratische inbedding. Dit vindt plaats door een hoge betrokkenheid van ambtenaren in 

het proces. Ambtenaren dragen zorg voor een goede voorbereiding van het interactieve traject 

en dragen zorg voor een goed verloop van het traject.  

2. Uitvoerende inbedding. Dit vindt plaats door commitment van een wethouder of een 

burgemeester voor, tijdens en na het interactieve traject.   

3. Politieke inbedding. Dit gebeurt wanneer politici betrokken zijn bij het nemen van initiatief, 

bij de uitvoering van het interactieve traject en wanneer politici de resultaten van het 

interactieve traject vaststellen. Het is belangrijk dat de gekozen politici het proces van het 

interactieve traject goedkeuren. Bij een hoge betrokkenheid van de politici is er menging tussen 

de politieke democratie en de maatschappelijke democratie.  

Het niet betrekken van de raad bij een interactief proces kan op korte termijn voor tijdwinst 

zorgen, maar op lange termijn kan het de resultaten uit het interactieve proces ondermijnen, 

wanneer de raad niet achter de resultaten staat (Edelenbos & Klijn, 2005). 

Wanneer de institutionalisering van interactieve beleidsvorming goed is georganiseerd, dan 

vergroot de invloed van het interactieve proces op de besluitvorming (Edelenbos, et al., 2009). 

Hierdoor neemt de legitimiteit toe van de besluiten, wat tot meer sturingsvermogen van het 

lokaal bestuur leidt.  

3.3 Toekomstvisies voor gemeenten 

 

Een verlaagde legitimatie van en samenhang in beleid en de verminderde sturingskracht van het 

lokaal bestuur is een gevolg van veranderende maatschappelijke condities. Als reactie hierop 

worden externe partijen meer betrokken bij de beleidsvorming. In de resultaten wordt betoogd 

dat bij het opstellen van toekomstvisies relatief veel externe partijen worden betrokken. Het is 
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interessant om in dit onderzoek participatie en toekomstvisies te verbinden, omdat bij het 

opstellen van toekomstvisies relatief veel invloed aan externe partijen wordt gegeven. In de 

introductie is de verwachting uitgesproken dat toekomstvisies in gemeenten worden opgesteld 

om de legitimiteit van beleid, de samenhang in beleid en de sturingskracht van het lokaal 

bestuur te vergroten, in tijden waarin deze zaken juist afnemen. In deze paragraaf wordt de 

betekenis en de rol die in literatuur aan toekomstvisies wordt toegekend, uiteengezet.  

3.3.1 Toekomstvisies voor gemeenten 

 

Een toekomstvisie van een gemeente is gebaseerd op de normen en waarden geldend in de 

gemeente. Deze worden bepaald door de heersende politieke opvattingen over de gewenste 

ontwikkeling van de gemeente en de centrale functie van de gemeente (Eerenbeemt & Lie, 

1998). 

De gewenste richting, die voortkomt uit de heersende normen en waarden, wordt ingekaderd 

door de omstandigheden van de gemeente, de sterkten en zwakten van de gemeente en de 

ontwikkelingen die op de gemeente afkomen (Eerenbeemt & Lie, 1998).  

In een toekomstvisie wordt een verhaal verteld over de toekomst van een gemeente. Lundqvist 

(2009) stelt dat de opkomende rol van toekomstvisies bij overheden begrepen kan worden door 

de zeitgeist. In een postmoderne interpretatie van de wereld, heerst onstabiliteit. De 

samenleving wordt verondersteld sneller dan ooit te veranderen en de focus op risico’s is 

vergroot. De focus ligt op verscheidenheid in plaats van op algemeenheid. De onzekerheid 

stimuleert het aanboren van meerdere informatiebronnen, het serieus nemen van een 

verscheidenheid aan interpretaties en het analyseren van mogelijke toekomsten. Verhalen zijn 

een geschikt middel om op coherente manier betekenis te geven aan onstabiele 

omstandigheden (Hampton, 2009). Hier wordt later in dit hoofdstuk verder op ingegaan. 

In het vervolg van dit hoofdstuk wordt literatuur over toekomstvisies als proces en als product 

besproken.  

3.3.2 Een visietraject  

 

Uitgaande van de eerder opgestelde definitie van het begrip ‘visie’ is een visietraject het traject 

waarbinnen een zienswijze op een geprefereerd toekomstbeeld opgesteld wordt, welke bedoeld 
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is om acties te genereren. De wensen en ambities van de betrokken partijen moeten in kaart 

gebracht worden om een geprefereerd beeld te schetsen (Van der Duin, et al., 2009).  

Wanneer in een visietraject de nadruk wordt gelegd op het proces, dan wordt participatie van 

belanghebbenden als belangrijk en als één van de hoofddoelen van een visietraject gezien. Het 

betrekken van de samenleving is dan een doel op zich, om bij de samenleving het gevoel te 

creëren van een door ieder gedeelde gemeente (Eerenbeemt & Lie, 1998). 

Door middel van cocreatie van de toekomstvisie met de betrokken stakeholders, kan cynisme 

over de toekomstvisie voorkomen worden en wordt de toekomstvisie eerder aangenomen door 

de stakeholders (O’ Connell, et al., 2011).  

In een visietraject wordt de toekomst niet voorspeld, maar verkend. Incomplete, inaccurate 

mentale modellen van de werkelijkheid leiden ertoe dat er niet wordt ingespeeld op bepaalde 

problemen of ontwikkelingen, omdat deze niet worden onderscheiden. In een 

toekomstverkenning is de inbreng van meerdere partijen waardevol, want zij kunnen meerdere 

inzichten in mogelijke toekomsten bieden (Van der Duin, et al., 2009). Hieruit blijkt dat 

verschillende partijen verschillend betekenis aan de werkelijkheid geven. Hierdoor wordt de 

betekenisgeving van afzonderlijke actoren gescherpt. Een visietraject draagt dus bij aan het 

gezamenlijk leren van actoren (Wright, et al., 2008).  

Verhalen spelen een belangrijke rol bij toekomstvisies. Verhalen zijn een middel om partijen te 

integreren en tot samenhang in beleid te komen (Hampton, 2009). Verhalen spelen zowel een 

rol in het proces als in het product van een toekomstvisie.  

3.3.3 Verhalen 

 

Om het begrip van het lokaal bestuur te verhogen is het interessant vanuit 

organisatiewetenschap naar het lokaal bestuur te kijken, waarbij het lokaal bestuur de 

organisatie is.  Het lokaal bestuur wordt vaker onderzocht vanuit de organisatiewetenschap, 

bijvoorbeeld in een onderzoek naar organisatiecultuur en bestuurskunde van Noordegraaf, et al. 

(2004).  

Demers (2007) maakt een onderscheid in verschillende stromingen binnen de 

organisatiewetenschap. Het is interessant om toekomstvisies binnen het lokaal bestuur te 

bestuderen vanuit één van die stromingen: de discursieve stroming. Binnen de discursieve 

stroming van organisatiewetenschappen wordt een focus gelegd op hoe actoren betekenis 
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geven aan gebeurtenissen in een organisatie door middel van verhalen. “Every competing 

discourse is a different way of ordering the world” (Demers, 2007, 183).  

Verhalen zijn concurrerende discoursen, door middel waarvan betekenis wordt gegeven aan de 

werkelijkheid (Hampton, 2009). Toekomstvisies hebben dus een functie als een discours dat 

betekenis geeft aan de werkelijkheid. Regelmatig heersen er concurrerende verhalen, die 

verschillend betekenis geven aan gebeurtenissen en worden aangehangen door verschillende 

(groepen) actoren in een organisatie. Achter deze verhalen zitten motieven en belangen van de 

actoren die deze verhalen produceren of aanhangen (Whittle, et al., 2009).  

In een toekomstvisie worden geen wetenschappelijke feiten beschreven, maar wordt een 

zienswijze op een geïdealiseerd toekomstbeeld verwoord. Een toekomstvisie is geen 

beschrijving van future facts, maar is een samenhangend verhaal over een wenselijke toekomst 

(Van Asselt, et al., 2010). 

Van verschillende verhalen kan een hoofdverhaal geconstrueerd worden, dat een betekenis 

verschaft aan de werkelijkheid. Het formuleren van een meta-narrative is een alternatief voor 

het zoeken van consensus. Het is een overstijgend verhaal, dat verschillende partijen verbindt. 

Het dominante verhaal, de meta-narrative, maakt bepaalde besluiten aannemelijker. Een meta-

narrative onderschrijft en stabiliseert de aannames voor bepaalde besluiten. Hiermee wordt een 

meta-narrative gebruikt om onzekerheid te verminderen. Het overstijgende verhaal hoeft geen 

correct verhaal te zijn, het moet overeenstemming tussen verschillende tegenovergestelde 

standpunten bewerkstelligen (Hampton, 2009). Meta-narratives zijn dus middelen om integratie 

van belangen te bewerkstelligen. Een toekomstvisie kan gezien worden als een meta-narrative, 

die in een visietraject wordt geconstrueerd. Een meta-narrative ontstaat door cocreatie van 

meerdere partijen. De participatie van externe partijen is dus een belangrijke voorwaarde om 

dit doel te bereiken.  

De succesverhalen en officiële verhalen zijn vaak dominant aanwezig en worden regelmatig 

vertegenwoordigd door leiders in een organisatie (Whittle, et al., 2009).  

Gabriel (2000, 9-10) stelt dat: “stories are specific types of discourse that draw on particular 

poetic and literary genres, follow certain theatrical styles and are often delivered with 

entertainment and spectacle in mind”.  Whittle, et al. (2009, 427) gaan uit van een bredere 

definitie van verhalen: “stories are instances of talk or sequences of interaction that attempt to 

place a particular order, emphasis and meaning upon events and actors”. Binnen deze brede 

definitie vallen ook alledaagse conversaties onder verhalen. Binnen dit onderzoek wordt van de 
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eerste definitie uitgegaan. De focus ligt niet op de ‘small stories’ (Whittle, et al., 2009), maar op 

het grote verhaal dat in een toekomstvisie verteld wordt.  

O’ Connell, et al. (2011) stellen dat een visie pas effect heeft als deze goed wordt 

gecommuniceerd. Hierbij zijn het gebruik van inspirerende beelden en herkenbare taal, een 

duidelijke specificatie en een heldere verwoording belangrijk (O’ Connell, et al., 2011). Dit 

onderschrijft het idee dat visies verhalen zijn volgens de definitie van Gabriel (2000). 

Enerzijds hebben toekomstvisies dus betekenis als een verhaal, bedoeld om belangen te 

verbinden en om een geïdealiseerd toekomstbeeld over te brengen. Een andere betekenis is 

toekomstvisies als een basis voor doelmatige planning, passend in de modernistische opvatting 

van een maakbare samenleving.  

3.3.4 Visie als doel 

 

In verschillende genoemde definities van het begrip ‘visie’, draait het in een visie om een doel 

dat nagestreefd moet worden: visie als ‘een blauwdruk van de toekomst’, visie als ‘een agenda’ 

en visie als ‘een richting om te volgen’ (O’Connell, et al., 2011).  

In verschillende managementboeken wordt het hebben van een organisatievisie geprezen als 

een belangrijke factor voor effectiviteit in organisaties (Loo, 2005; Blachard & Stoner, 2005).  

Kotter (1995) onderzocht welke voorwaarden ertoe leiden dat een organisatieverandering bij 

bedrijven al dan niet succesvol verloopt. Hij onderscheidt het hebben van een visie als een 

belangrijke voorwaarde.  

Een toekomstvisie als koers voor de gemeente, leidt echter pas tot meer legitimiteit, integratie 

van belangen en sturingsvermogen van het lokaal bestuur wanneer vele partijen in de gemeente 

achter deze toekomstvisie staan (Eerenbeemt & Lie, 1998). 

Jacobs (1961) stelt in haar klassieke betoog tegen stadsplanning, dat in visies gericht op de 

ordening in een gemeente een ruimtelijk en sociaal Utopia wordt geschetst. Utopia is zowel de 

goede als de niet-bestaande plaats. In de jaren ’60 vierde het geloof in de maakbare 

samenleving hoogtij en dit kwam terug in de toekomstvisies die toen werden gemaakt. Dit soort 

visies zijn ‘the dishonest mask of pretended order, achieved by ignoring or surpressing the real 

order that is struggling to exist and to be served” (Jacobs, 1961, 15). 

Volgens Jacobs (1961) wordt er in toekomstvisies voor gemeenten gestreefd naar orde, 

stabiliteit en beheersing. Eerder is gesteld dat toekomstvisies verhalen zijn. Verhalen zijn 

“competing discourses as a way of ordening the world” (Demers, 2007, 183). Zowel door middel 
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van toekomstvisies als doel als door toekomstvisies als verhaal wordt dus geprobeerd orde te 

scheppen. De poging tot ordening en stabiliteit is een reactie op de heersende onstabiliteit van 

de omgeving van gemeenten (Lundqvist, 2009). 

In dit hoofdstuk is literatuur met betrekking tot toekomstvisies in een veranderende omgeving 

van het lokaal bestuur beschreven. Dit biedt een theoretische focus voor de resultaten, die in 

het volgende hoofdstuk worden gepresenteerd.  
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Hoofdstuk 4: Resultaten 

 

In afgelopen hoofdstukken is geschetst dat de omgeving van het lokaal bestuur verandert, 

waardoor het lokaal bestuur onder druk staat de eigen rol te heroverwegen. In deze context lijkt 

het paradoxaal dat er integrale toekomstvisies ontwikkeld worden in gemeenten, waarin een 

gewenst toekomstbeeld wordt geschetst van de gemeente. Daarom is een exploratief 

onderzoek ingericht om inzicht te verkrijgen in het verschijnsel toekomstvisies en om te 

begrijpen waarom deze toekomstvisies worden opgesteld en wat ze teweeg brengen. In het 

vorige hoofdstuk is literatuur over dit onderwerp beschreven. De inleiding en de 

literatuurreview hebben een focus verleend naar op welke manier toekomstvisies als proces en 

product bijdragen aan het sturingsvermogen van het lokaal bestuur. In dit hoofdstuk worden de 

resultaten van dit onderzoek gepresenteerd. Deze resultaten geven inzicht in het verschijnsel 

van toekomstvisies en in wat ze teweeg brengen in gemeenten. In hoofdstuk 5 wordt een 

analyse gemaakt hoe de resultaten uit het onderzoek samenhangen met de focus die in 

voorgaande hoofdstukken is gelegd.  

Toekomstvisies hebben op een andere manier invloed op veranderingen in gemeenten dan 

vooraf regelmatig wordt verwacht in gemeenten. Enerzijds gebruikt men in gemeenten 

toekomstvisies als sturingsinstrument. Tegelijkertijd wordt in verschillende gemeenten ‘een 

toekomstshow’ opgevoerd, waarin verhalen worden verteld over een gewenste toekomst. Dit is 

‘een toekomstshow’, omdat hierbij een vrijblijvend verhaal wordt verteld. De intentie en de 

mogelijkheden zijn regelmatig niet aanwezig zijn om planmatig naar die toekomst toe te 

werken. Het opstellen van een toekomstvisie is in verschillende gemeenten een leerzaam 

proces. Het proces speelt een belangrijke rol in het begrijpen van het verschijnsel 

toekomstvisies. In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in wat toekomstvisies zijn, hoe ze 

worden opgesteld en welke rol ze spelen in gemeenten. Dit gebeurt aan de hand van wat 

burgemeesters, ambtelijke projectleiders, externe adviseurs en wetenschappers hebben verteld 

over toekomstvisies. Onderzoeksresultaten uit de enquête, observaties en documentenanalyse 

worden ter ondersteuning hiervan gebruikt.  

Hiertoe wordt het product en het proces van de toekomstvisie beschreven, waarna de bijdrage 

die het product en het proces van de toekomstvisie leveren aan verandering van de gemeente 

wordt besproken. 
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4. 1 Het gebruik van toekomstvisies in gemeenten 

 

In deze paragraaf wordt gekeken naar de toekomstvisie als product. Hierbij wordt beschreven 

welke rol toekomstvisies hebben in gemeenten.  

Allereerst wordt gereflecteerd op wat een toekomstvisie is. Vervolgens worden redenen, 

waarom men in gemeenten toekomstvisies ontwikkelt, uiteengezet. Tot slot worden de 

manieren van gebruik van een toekomstvisie beschreven.  

4.1.1 De betekenis van toekomstvisies in gemeenten 

 

Voor de beschrijving van het gebruik van toekomstvisies in gemeenten is het handzaam vast te 

stellen wat wordt bedoeld met het begrip toekomstvisies. Tussen gemeenten verschilt de 

betekenis die aan toekomstvisies gegeven wordt. Onderstaande citaten illustreren verschillende 

betekenissen van toekomstvisies. 

“Een visie wordt opgebouwd uit verhalen en uit personen. Het gaat om het verhaal van de stad, 

om de overlevering, de sfeer die bij zo’n stad hoort. Visie heeft te maken met gevoel hebben voor 

verhalen, geschiedenis, tegenspraken. Dus je bouwt een visie op door verhaaltjes erin te 

vertellen, wat nou het leuke, onderscheidende is van de stad. Om mensen te inspireren en om de 

stad op de kaart te zetten” (Vreeman).  

“De visie is heel erg communicatief. Je bent eindelijk in staat het verhaal te vertellen over de 

stad. Het is meer een communicatief verhaal, dan dat je echt kunt zeggen; in de ambtelijke 

organisatie draait alles om die punten uit de visie. De visie moet niet te concreet zijn, want dan 

heb je teveel woorden nodig om dat verhaal inspirerend te laten zijn en mensen mee te nemen in 

dat verhaal. De visie is voor buitenstaanders een verhaal waar ze zich op kunnen richten” 

(Depla).  

“Een visie is als een schilderij van impressionisten, het is niet echt een heel duidelijk plaatje, maar 

het zijn zoveel stipjes dat je wel ongeveer ziet wat het is” (Stadig).  

 

Bovenstaande citaten illustreren de betekenis van visies als een communicatief verhaal, bedoeld 

om mensen te inspireren. Een andere betekenis van toekomstvisies is een toekomstvisie als 

kaderstellend document voor besluitvorming. Dit wordt in onderstaande citaten geïllustreerd:  

“Een visie is nadrukkelijk geen blauwdruk. Maar je pint je door de visie wel vast op een aantal 

elementaire waarden. Het geeft een duidelijk profiel aan de stad, geeft aan waar we aan moeten 
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werken. Met die focus. Er worden wel verschillende beleidskeuzes gemaakt, maar toch is de 

stadsvisie de rode draad” (De Vreede). 

“De toekomstvisie is een soort toetsingskader, wat de afspraken tussen de gemeente met de 

bewoners weergeeft. Wat willen we nou wel, wat willen we nou niet en waarom? Het is een 

kader” (Elsman). 

“Er moet gewoon een verhaal komen, waarin letterlijk het kader gesteld wordt voor een lange 

termijn, dat is de stadsvisie” (De Groot).  

 

Op basis van de uitspraken van de respondenten is er een onderscheid te maken in 

toekomstvisies als verhaal en toekomstvisies als kaderstellend document voor besluitvorming. 

Deze betekenissen worden beiden aan een toekomstvisie gegeven. De twee betekenissen van 

toekomstvisies zijn met elkaar verbonden. Wanneer de toekomstvisie wordt gezien als een 

verhaal, is de toekomstvisie een middel voor uiteenlopende doelstellingen, waaronder voor 

legitimatie voor besluitvorming. Wanneer de toekomstvisie gezien wordt als een kaderstellend 

document voor besluitvorming, dan krijgt de visie een zekere politieke lading, omdat er duidelijk 

keuzes in gemaakt worden.  

Binnen het onderzoek zijn respondenten met verschillende functies betrokken. Interessant is 

dat burgemeesters de betekenis van toekomstvisie als verhaal benadrukken, terwijl ambtelijke 

projectleiders de toekomstvisies meer als kaderstellend document voor besluitvorming zien.  

In komende subparagrafen worden de twee betekenissen van toekomstvisies verder toegelicht.  

4.1.2 Toekomstvisie als verhaal 

 

In een toekomstvisie als verhaal worden geen feiten beschreven, of een uitvoeringsprogramma 

gepresenteerd, maar wordt een geïdealiseerd toekomstbeeld gecommuniceerd. Het gebruik van 

inspirerende beelden en symbolen zijn hierbij belangrijk.  

De titel van de toekomstvisies worden bij een toekomstvisie als verhaal symbolisch opgevat: 

“De titel ‘Heerlen 2026’ vind ik niet gelukkig gekozen, het is een symbolisch getal, maar het leidt 

tot ideeën dat Heerlen er zo uit ziet in 2026” (Depla).  

“2040 lijkt een periode te zijn dat aangeeft, dit is echt een lange termijn koers. We zullen 

ongetwijfeld in 2020 een nieuwe koers gaan maken. Wellicht is het verstandig om dan de visie 

Teylingen 2050 te noemen. Puur om aan te geven dat het een lange termijn visie is” (Schelberg). 
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Met het verhaal van de toekomstvisie wordt een verhaal van continuïteit verteld. De titels 

ondersteunen dit verhaal.  

In het opstellen van de toekomstvisie als verhaal worden allerlei methoden gebruikt om de 

creativiteit bij mensen te stimuleren en mensen los te krijgen van de waan van de dag. 

“Er is bewust gekozen om kunstenaars te betrekken in het ontwikkelen van de visie, voor meer 

creatieve inbreng” (Bleker). 

 

Een belangrijk onderdeel van de toekomstvisie als verhaal is om deze op inspirerende wijze te 

communiceren.  

“Wij brachten de visie over met toneelstukken, zodat we ons inleefden” (Vreeman). 

 

Ook zijn in verschillende gemeenten de toekomstvisies verfilmd. De publicaties van de 

toekomstvisies zijn aantrekkelijk vormgegeven, met veelvuldig gebruik van afbeeldingen om de 

aantrekkelijkheid van de toekomstvisie te ondersteunen.  
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Uit de toekomstvisie Heerlen 2026: Heerlen als een ontmoetingsplek voor jong en oud 

 

 

Uit de toekomstvisie Delft 2030: de toekomst maken we samen 

 

 

Uit de toekomstvisie Alphen 2018: Onze stad in 2018, zo zien wij dat! 
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4.1.3 Toekomstvisie als kaderstellend document voor besluitvorming 

 

In een toekomstvisie als kaderstellend document voor besluitvorming worden keuzes gemaakt 

over waarop de gemeente zich gaat richten. Deze keuzes worden gebaseerd op de 

veronderstelde identiteit van de gemeente: 

“De visie hangt samen met de identiteit van de bevolking. We zijn altijd een arbeidersstad 

geweest. Vanuit die optiek moet je kijken hoe je verder komt” (De Vreede). 

 

Een toekomstvisie als kaderstellend document voor besluitvorming dient als vertrekpunt voor 

het maken van beleid. Door een overkoepelende toekomstvisie als kader te gebruiken wordt er 

samenhang aangebracht tussen verschillende beleidsonderdelen.  

“Het is erg belangrijk om een overkoepelende visie te hebben als kapstok voor latere 

besluitvorming. Het trechtert de beslissingen” (Enquêterespondent). 

 

In onderstaande citaten uit toekomstvisies wordt beschreven hoe beoogd wordt de 

toekomstvisie te gebruiken als een kaderstellend document voor besluitvorming: 

“Een toekomstvisie helpt ons om onze ambities en doelen voor de lange termijn helder te maken. 

Het is een koers waaraan we ons vast kunnen houden. Het hebben van een toekomstvisie 

voorkomt dat we te snel in de verleiding komen om van onze koers af te dwalen. De visie geeft 

antwoord op de vraag ‘waar staat de gemeente Bladel in 2030?’; geeft inzicht in de ontwikkeling 

die de gemeente moet doormaken om evenwichtig en doordacht besturen mogelijk te maken; is 

integraal, kerngericht en uitvoerbaar; springt in op trends en ontwikkelingen; is een 

toetsingskader voor nieuw op te stellen beleid; is een gedragen en herkenbare visie voor 

bewoners, ondernemers en instellingen, ambtenaren en bestuurders van de gemeente Bladel” 

(Toekomstvisie Bladel 2030). 

“De visie is een richtinggevend perspectief in het denken over en het handelen en ontwikkelingen 

in de toekomst. Het is de komende jaren in ieder geval de kapstok om het beleid op de diverse 

terreinen verder te ontwikkelen. De visie is het vertrekpunt en leidend kader. De Toekomstvisie 

geeft de identiteit van de gemeente en de opgaven voor de toekomst weer. Het is geen star 

instrument: het is mogelijk gemotiveerd af te wijken van de richting uit de toekomstvisie. De visie 

is niet van ‘beton’: in de toekomst kijken valt niet mee” (Toekomstvisie Twenterand 2030). 
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De functie van deze toekomstvisies worden verduidelijkt met de metaforen ‘koers’ en ‘kapstok’. 

Een toekomstvisie als koers is een doel waar de gemeente naar streeft. Een toekomstvisie als 

kapstok is een middel om samenhang te krijgen in beleidskeuzes.  

4.1.4 Redenen om een toekomstvisie te ontwikkelen 

 

Toekomstvisies zijn in Nederlandse gemeenten dus een bekend verschijnsel. Het ontwikkelen 

van toekomstvisies zijn regelmatig uitgebreide trajecten, waar veel tijd en geld in wordt 

gestoken.  

 

Hoeveel is er geïnvesteerd in het laatste gemeentevisietraject? Aantal Percentage 

0 tot 25.000 euro 28 35%   

25.000 tot 50.000 euro 27 34%  

50.000 tot 100.000 euro 10 13%  

100.000 tot 200.000 euro 7 9%  

Meer dan 200.000 euro 2 3%  

Onbekend 6 8% 

Tabel 4.1 investeringen in visietrajecten 
 

Hoelang duurde het visietraject? Aantal Percentage 

Één tot twee jaar 36 45%  

Minder dan een jaar 34 43%  

Twee tot drie jaar 3 4%  

Drie tot vier jaar 1 1%  

Onbekend 6 8% 

Tabel 4.2 lengte visietraject 
 

Het is daarom interessant inzicht te krijgen waarom Nederlandse gemeenten investeren in het 

maken van toekomstvisies. In de interviews en de enquête zijn uiteenlopende redenen 

genoemd om een toekomstvisie in een gemeente te ontwikkelen, die in deze paragraaf worden 

besproken. 
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Welke doelstellingen worden er geprobeerd te bereiken met het 
opstellen van een gemeentevisie? Meerdere antwoorden mogelijk. 

Aantal Percentage 

Een einde maken aan warrige deelvisies, door het vaststellen van een 
overkoepelende visie 

44 55%  

Mogelijkheid tot een participatiemoment met de samenleving 41 51%  

Voorbereiding op een structuurvisie 38 48%  

Ter inspiratie van de medewerkers van de gemeente 23 29%  

Richting geven voor keuzes in bezuinigingen 22 28%  

Richting geven aan een organisatieverandering 17 21%  

Tabel 4.3 redenen ontwikkelen toekomstvisie 

 

De meest genoemde doelstelling waarom gemeenten een toekomstvisie ontwikkelen is om een 

einde te maken aan warrige deelvisies. In ruim de helft van de gemeenten uit dit onderzoek 

heeft de toekomstvisie dus als expliciet doel om samenhang te brengen in beleid.  

In meer dan de helft van de gemeenten uit dit onderzoek is een doel van een toekomstvisie een 

mogelijkheid tot een participatiemoment met de samenleving. Hierdoor wordt ruimte gegeven 

aan uiteenlopende belangen.  

Andere doelstellingen hangen samen met richting geven, in dat geval heeft de toekomstvisie als 

doel om legitimatie te verschaffen voor keuzes.  

De veelgenoemde reden ‘voorbereiding op een structuurvisie’ behoeft enige toelichting. In 2003 

is de nieuwe wet ruimtelijke ordening ( nWRO) van kracht geworden. Deze wet schrijft voor dat 

gemeenten een heldere ruimtelijke nota (structuurvisie) dienen te hebben en deze iedere vijf 

jaar moeten vernieuwen. Op het niet naleven van deze wet staat echter geen sanctie. Bij 

verschillende gemeenten leeft de wens om als basis hiervan breed na te denken over de koers 

van de gemeente. 

Naast de in tabel 1.3 opgesomde redenen, is het ontwikkelen van een toekomstvisie bij 

verschillende gemeenten ook een middel om andere doelen te bereiken. 

“Er zit altijd een vraag achter de vraag. Dus als ze jou vragen om te komen helpen voor een 

toekomstvisie, dan zeggen ze eigenlijk; we kunnen het niet zelf. En waarom kunnen ze het niet 

zelf? Dat kunnen heel veel verschillende redenen zijn. Vaak is het een spanning die op een relatie 

tussen twee partijen zit. Soms is er ook een groot probleem in de omgeving, of worstelt men met 
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hoe om te gaan met buurgemeenten, of is een achterliggende reden voor het ontwikkelen van 

een toekomstvisie te kijken hoe de zelfstandigheid van de gemeente te bewaren” (Van der Wel). 

 

Een andere reden waarbij een toekomstvisie een middel is om iets anders te bereiken, is 

wanneer de toekomstvisie wordt ontwikkeld om subsidie te verkrijgen.  

“Het beeld wat ik heb van die stadsvisies, in ieder geval wat de ervaring in Enschede was, is dat 

het dingen zijn die vooral een functie hebben in het interbestuurlijke traject naar de rijksoverheid 

toe. Dat betekent dat men dus eigenlijk met de rug naar de lokale samenleving stond, met de 

hand op van ‘ik wil geld’. Desgevraagd was men bereid een plan te overhandigen, een stadsvisie. 

Dat moest ook onder grote tijdsdruk en dat betekende dat die visies erg op elkaar leken” 

(Denters). 

 

Tot slot kunnen ook allerlei officieuze redenen de aanleiding zijn voor het ontwikkelen van een 

toekomstvisie: 

“Opeens had ik het door, wat wou de burgemeester nou eigenlijk? Hij wou z’n boekje. Er was een 

toekomstverkenning in Tilburg gemaakt en de toenmalig burgemeester gaf hem zijn 

toekomstvisie met een grote grijns. Vanaf dat moment wilde de burgemeester van Utrecht ook 

een toekomstvisie” (Kok). 

 

Er zijn dus uiteenlopende redenen waarom gemeenten toekomstvisies ontwikkelen. De meest 

genoemde redenen zijn te herleiden tot het brengen van samenhang in beleid en uitvoering, het 

komen tot integratie van belangen en het vergroten van legitimiteit voor keuzes. Met het 

nastreven van deze doelstellingen probeert het lokaal bestuur door middel van een 

toekomstvisie grip te krijgen op processen in de gemeente, om zo hun sturingsvermogen te 

vergroten.  

4.1.5 Opbrengsten van een toekomstvisie 

 

De veelkleurigheid van toekomstvisies komt terug in uiteenlopende opbrengsten van 

toekomstvisies in gemeenten. Van der Wel, sinds 1990 externe projectleider bij vele 

toekomstvisies, ziet een grote verscheidenheid in opbrengsten. 

“Het is heel vaak een soort wonderolie waar je van alles mee kan doen. Op allerlei plekken gaan 

processen er soepeler door. De opbrengsten zijn  heel gevarieerd, de ene keer is het dat de sfeer 
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in de raad verbetert, de andere keer is het dat zo’n ruimtelijk ordeningsproject ineens van de 

grond komt, of dat de samenwerking met de buren beter gaat”. 

 

Om te begrijpen dat een toekomstvisie zoveel verschillende opbrengsten kan hebben, is het 

nodig inzicht te verkrijgen in de kern van de opbrengst van toekomstvisies. Hierbij kan een 

onderscheid gemaakt worden tussen opbrengsten van een toekomstvisie die voortkomen uit 

een verbeterde samenwerking tussen verschillende partijen in de gemeente en opbrengsten die 

voortkomen uit het neerzetten van een bepaald imago door een gemeente.  

 

Opbrengsten van een verbeterde samenwerking 

 

De samenwerking tussen verschillende partijen die plaatsvindt rond een visietraject leidt tot 

meerdere opbrengsten.  

“Een integrale toekomstvisie is echt het antwoord voor veel gemeenten om uit impasses te 

raken, om de keuzes echt oprecht te baseren. Er werden veel deelvisies gemaakt, maar, laten we 

eerlijk zijn, daar zat vaak weinig samenhang in. Als we nu weer een project, bestemmingsplan, of 

bouwplan hebben, dan kun je dat plaatsen. Het brengt ook bewustwording in de organisatie, 

mensen begrijpen veel meer hoe het in elkaar zit” (Baas). 

“Een succes is dat het bijgedragen heeft tot een focus. Er is nu een beeld van wat de kernthema’s 

zijn en er is samenhang gebracht in de thema’s. De visie zit tussen de oren, daar zijn ze bij de 

raad en het bestuur op aanspreekbaar. Daarvoor werden keuzes toch meer vanuit verkokerd 

perspectief genomen” (De Groot).  

 

Samenhang in beleidskeuzes is alleen te verkrijgen door overeenstemming tussen verschillende 

partijen over een te kiezen richting door de gemeente. Naast de samenwerking binnen de 

gemeentelijke organisatie heeft ook de samenwerking met externe partijen positieve effecten.  

“Er is grote steun voor beleid van de gemeente, omdat ze betrokken zijn bij het opstellen van de 

visie. Mensen begrijpen het, ze zien ook dat er wat mee gedaan wordt. De mensen snappen 

waarom we bepaalde vragen aan ze voorleggen. En sommigen nemen dan op de koop toe dat ze 

dingen voor hun voordeur krijgen. Dat past in het stadsbeeld, dan moet het er ook maar komen. 

Dat effect van draagvlak heb je. We gaan ervan uit dat bij beleidskeuzes straks, we een 
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geweldige onderbouwing hebben voor onze opvattingen. We hebben er over nagedacht met heel 

veel partijen” (Baas). 

 

Doordat er draagvlak voor beleid wordt gecreëerd, neemt ook het bestuurlijk vertrouwen toe: 

“Voor de consensus is het heel goed. Naast betrokkenheid hebben we ook een stukje bestuurlijk 

vertrouwen hersteld. Voorheen was het bestuurlijk vertrouwen weg, werden er boze stukken in 

de krant geplaatst. Het geeft een stukje rust dat alle issues zijn geagendeerd en besproken in de 

dorpsvisie en daarmee blijvend zijn geagendeerd” (Elsman). 

 

De genoemde positieve effecten van een verbeterde samenwerking zijn dus dat men in 

gemeenten uit impasses kan geraken, er een gezamenlijke focus op wat belangrijk is ontstaat, 

en dat draagvlak, consensus en vertrouwen in het lokaal bestuur worden vergroot.  

 

Opbrengsten van een verbeterd imago 

 

Volgens de burgemeester van Heerlen is de samenhang in beleid door een toekomstvisie vooral 

communicatief. De opbrengsten van de toekomstvisie volgen uit het imago dat de gemeente 

uitstraalt. 

“De stadsvisie geeft communicatieve samenhang in beleid, dat voor anderen een anker biedt om 

te weten welke richting de gemeente uitgaat (Depla)”.  

 

Ook de burgemeester van Harlingen roemt de opbrengsten die een duidelijk imago met zich 

meebrengen: 

“Je hebt in feite een soort panklaar rapport liggen waarbij je direct kunt reageren op 

binnenvliegende mogelijkheden. Nu zie je andere partijen uit het land hier heen komen, omdat ze 

horen dat je ergens mee bezig bent. De ontwikkeling van de stadsvisie heeft er direct toe geleid 

dat de provincie interesse kreeg en dat wij daardoor ook veel beter aan tafel zaten. Want 

voordat we eraan begonnen waren zei de provincie regelmatig; wat wil Harlingen nou eigenlijk? 

Zonder de stadsvisie waren een aantal projecten nooit van de grond gekomen. Je ziet dat dit een 

enorm effect heeft. Dat mag je een succesfactor noemen” (Scheffer).  
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De genoemde positieve effecten van een verbeterd imago is dat andere partijen zich aanpassen 

naar de ambities van de gemeente en dat het een basis biedt om kansen te pakken.  

4.1.6 Voorwaarden behalen opbrengsten toekomstvisie 

 

Interessant is dat bijna alle respondenten ‘eens’ of ‘zeer eens’ zijn met de stellingen dat 

gemeenten een visie nodig hebben en dat een toekomstvisie een nuttig instrument is voor het 

bestuur van de gemeente, terwijl dezelfde respondenten aangeven het minder eens te zijn over 

of de visie een bijdrage levert aan de effectiviteit van de organisatie en leeft in de organisatie: 

 

Gemeenten hebben een visie nodig Aantal Percentage 

Mee eens 40 50%  

Zeer mee eens 31 39%  

Niet mee eens of oneens 3 4%  

Zeer mee oneens 1 1%  

Mee oneens 0 0%  

Geen mening 5 6% 

Tabel 4.4 gemeenten hebben een toekomstvisie nodig 

 

De visie van mijn gemeente is een nuttig instrument 
voor het bestuur van de gemeente 

Aantal Percentage 

Mee eens 50 63%  

Zeer mee eens 21 26%  

Niet mee eens of oneens 2 3%  

Mee oneens 1 1%  

Zeer mee oneens 1 1%  

Geen mening 5 6% 

Tabel 4.5 toekomstvisies zijn een nuttig instrument in het bestuur van de gemeente 
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De visie van mijn gemeente levert een bijdrage aan 
de effectiviteit van de gemeente 

Aantal Percentage 

Mee eens 42 53%  

Niet mee eens of oneens 15 19%  

Mee oneens 10 13%  

Zeer mee eens 5 6%  

Zeer mee oneens 0 0%  

Geen mening 8 10% 

Tabel 4.6 toekomstvisies leveren een bijdrage aan de effectiviteit van de gemeente 

 

De visie van mijn gemeente leeft in de organisatie Aantal Percentage 

Mee eens 36 45%  

Niet mee eens of oneens 26 33%  

Mee oneens 13 16%  

Zeer mee oneens 0 0%  

Zeer mee eens 0 0%  

Geen mening 5 6% 

Tabel 4.7 de toekomstvisie leeft in de organisatie 

 

De incongruentie tussen deze uitkomsten wijst erop dat een toekomstvisie niet automatisch 

opbrengsten heeft. In deze paragraaf worden enkele voorwaarden voor het behalen van 

opbrengsten van een toekomstvisie uiteengezet. Eerder is gesteld dat de opbrengsten van de 

toekomstvisie afhangen van hoe de toekomstvisie wordt gebruikt. Een gemeente kan een visie 

hebben en een visie hébben. Het verschil daartussen zit in het feit óf de gemeentevisie gebruikt 

wordt. In Utrecht was een toekomstvisie ontwikkeld, maar deze belandde direct in de la: 

“Er waren verkiezingen en de politici hadden helemaal geen behoefte aan dat in het middenveld, 

ambtelijk en los van de directe politiek, verhalen over Utrecht werden verteld. Dat ging de 

politiek onmiddellijk afkappen, het was onmiddellijk afgelopen (Kok)”. 

 

Er moet dus een gevolg aan de toekomstvisie worden gegeven wil de toekomstvisie 

opbrengsten hebben. De toekomstvisie moet geïnstitutionaliseerd worden in de organisatie.  
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“Je moet het wel onderhouden, we laten de visie overal terugkomen, wij doen dat in speeches 

die ik houd en in een digitale link naar de film over de visie, op de visitekaartjes van alle 

medewerkers van de gemeente” (Schelberg). 

 

Door de toekomstvisie in de organisatie te institutionaliseren blijft de toekomstvisie bruikbaar 

voor het lokaal bestuur. Het institutionaliseren van de toekomstvisie kan op verschillende 

manieren. In Enkhuizen moet in elk beleidsstuk een paragraaf zijn opgenomen waarin wordt 

uitgelegd hoe het beleid zich verhoudt tot de toekomstvisie. In Heerlen is de begroting ingericht 

op basis van de kernpunten van de toekomstvisie. Voor verschillende gemeenten is het een 

zoektocht hoe de toekomstvisie geïnstitutionaliseerd kan worden. Dat is een complexe 

uitdaging, constateert Nicole Rijkens, die momenteel promoveert op het onderwerp ‘gebruik 

van toekomstvisies in gemeenten’ en als consultant externe projectleider was bij verschillende 

visietrajecten: 

“Daar ligt een uitdaging, bij stadsvisies ziet men steeds meer dat men extern georiënteerd is. Dat 

is al een werk op zich, maar die interne achterban mag niet vergeten worden. Die moeten ook 

mee, die moeten het verhaal dragen. Het is schaken op verschillende borden. Het is zoeken naar 

de balans tussen interne en externe partijen en de rol van de raad en het college. Als je de visie 

wilt inbedden is dat randvoorwaarde nummer één. Daar hoort een goed uitgekristalliseerd 

proces-design bij, op maat bij de gemeente” (Rijkens).  

 

De raad betrekken is een uitdaging in een visietraject waarbij externe partijen breed betrokken 

worden. In visietrajecten bespreken externe partijen, wat normaal in de raad wordt besproken. 

“In Wieringen heeft de Raad zich wel erg buitenspel gevoeld. Hier in Enkhuizen heb ik ze 

vantevoren gewaarschuwd, jongens dit gaat gebeuren. Ik heb ze van het begin voorgehouden 

dat ik ze iets vraag wat moeilijk voor hen is. Heel goed luisteren en je mond houden. Dat is de 

houding die je als raadslid moet hebben in een visietraject” (Baas).  

 

Bij het inbedden van de visie in een organisatie speelt de menselijke factor een belangrijke rol. 

“Maar het is de vraag, wie bewaken zo’n instrument en leeft dat nu ook. Of gaan we toch in de 

pragmatische oplossing van vandaag maatregelen nemen die niet passen in de lange 

termijnvisie?” (Bleker).  
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Het risico bestaat dat de toekomstvisie niet wordt gebruikt. Dit wordt voorkomen wanneer 

mensen in de organisatie de toekomstvisie zichtbaar houden.  

“Je moet de visie zelf levend houden. Toen we een nieuw college hadden, waren we begonnen 

met programmamanagement. Twee programmamanagers kwamen van buiten de organisatie 

en zaten toevallig bij mij op de kamer. Zij vroegen; ‘wat hebben we als houvast?’ Toen zei ik; 

‘daar hebben we de visie voor’. Toen kregen ze die en toen zeiden ze; nu zijn zeker 80% van onze 

vragen beantwoord. Je moet het dus blijven aanreiken, de visie moet bekend zijn en bekend 

gehouden worden” (Westerhof).  

 

Een levend proces van het opstellen van een toekomstvisie draagt bij aan het inbedden van de 

toekomstvisie in de organisatie. Ook hierin speelt de menselijke factor een belangrijke rol. 

“Je hebt een aantal gekke mensen nodig die er voor gaan. Die heel gedreven en slim er voor 

gaan. Niet op basis van macht, maar op basis van andere kwaliteiten mensen verleiden en 

slimme dingen bedenken waardoor iedereen enthousiast wordt. Die mensen moeten heel goed 

tegen teleurstelling en stroperigheid kunnen” (Gispen).  

 

De cultuur en de structuur van de organisatie zijn andere genoemde voorwaarden om de 

toekomstvisie te kunnen institutionaliseren in de organisatie. 

“Ik probeer in mijn onderzoek de slaagfactoren te benoemen en dan merk ik dat cultuur en de 

werkwijze binnen zo’n organisatie zeer bepalend zijn. Een cultuur waarin integraal gewerkt 

wordt en een noodzaak gevoeld wordt voor een visie is belangrijk. De organisatiestructuur zelf is 

ook een belangrijke voorwaarde voor succes; is deze erg verkokerd of op maat om zo’n 

toekomstvisie uit te voeren?”(Rijkens). 

 

Voor de institutionalisering van de toekomstvisie, moet zowel de raad, als het bestuur, als de 

ambtelijke organisatie betrokken worden. Wanneer zij niet tevreden zijn over het proces, zullen 

zij het product minder serieus nemen, waardoor de toekomstvisie minder succes zal hebben.  

“De prijs die ik betaalde om buiten de organisatie om te ontwikkelen, is dat ambtenaren en 

bestuurders in de volgende periode de toekomstvisie in de organisatie moest implementeren, 

maar zij het niet hun verhaal vonden” (Gispen). 
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De betrokkenheid van de interne en de externe organisatie bij toekomstvisies, personen die 

enthousiast zijn over de toekomstvisie en het zichtbaar houden van de toekomstvisie zijn dus 

voorwaarden om de toekomstvisie te institutionaliseren.  

Duco Stadig, Wethouder Ruimtelijke Ordening van Amsterdam van 1994 tot 2006, stelt dat de 

motieven voor het opstellen van een toekomstvisie aangepast moeten worden, willen deze 

toekomstvisies opbrengsten hebben. Toekomstvisies met de betekenis van kaderstellend 

document voor besluitvorming hebben geen nut zonder sturingsvermogen. 

“Visies hebben alleen maar zin als je ook power hebt. En wat ik dus wil zeggen is dat de overheid 

nu zoveel minder power heeft, in elk geval de gemeente, dat de betekenis van visies sterk wordt 

uitgehold. Visies krijgen steeds minder praktische betekenis. Die toekomstverkenning moet over 

iets heel anders gaan, die moet niet gaan over wat zou ik graag willen, maar meer over, wat kan 

er nog en wat moet ik doen en wat wil ik daarin en wat moet ik doen om dat te laten gebeuren. 

Dan begin je met wat kan er en dan begin je niet met wat wil ik. Dat is een hele andere ‘way of 

doing things’. Dan kun je nog steeds visie hebben, alleen dan gaat die visie over hoe kan ik het zo 

organiseren dat een ander, dat mensen in de samenleving wat doen. En in mijn tijd ging de visie 

erover hoe kan ik bedenken wat ik moet doen. Dan moeten we dat ding wat we nu hebben in de 

prullenbak gooien, want dat is in de volle breedte eerst ‘wat willen wij in 2040’” (Stadig). 

 

De doelstellingen uit de toekomstvisie moeten dus haalbaar zijn en er moet duidelijk zijn welke 

partijen welke verantwoordelijkheden krijgen en deze partijen moeten die 

verantwoordelijkheden willen dragen.  

Zowel vanuit het perspectief van de toekomstvisie als kaderstellend document voor 

besluitvorming als vanuit het perspectief van de toekomstvisie als verhaal is draagvlak voor de 

toekomstvisie een belangrijke succesfactor. Wanneer een toekomstvisie leidt tot 

uitvoeringsplannen, moet er draagvlak voor die plannen zijn. Wanneer de toekomstvisie 

verantwoordelijkheden aanwijst aan verschillende partijen, dan moeten die 

verantwoordelijkheden geaccepteerd worden. En als de toekomstvisie een verhaal van de stad 

is, dan moet de stad zich er in kunnen herkennen.  

Het zou een slechte visie zijn als mensen nu zeggen, ik herken me daar niet in. Dus in het proces 

moet je goed veel partijen betrekken” (Schelberg). 

“Je moet draagvlak hebben. Je moet een dialoog hebben met een stad, maar je moet ook zelf 

nadenken. Soms moet je voor identiteitsonderscheidende dingen ook wel eens zelf durven 
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zeggen, misschien is er geen meerderheid voor, maar ik denk dat het wel leuk is. Als je alles aan 

de meerderheid overlaat kan het heel grijs worden allemaal” (Vreeman).  

 

In onderstaand tabel worden de invloedrijke factoren voor het bereiken van opbrengsten van de 

toekomstvisie samengevat: 

Voorbereiding en procesdesign 

Leiderschap 

Organisatiecultuur van integraal werken 

Mate van verkokering in de organisatiestructuur 

Betrekken interne organisatie 

Betrekken van de samenleving 

Inbedden van de toekomstvisie 

Uitvoering kunnen geven aan de toekomstvisie 

Onder de aandacht brengen van de toekomstvisie 

Tabel 4.8: Voorwaarden opbrengsten toekomstvisie op een rijtje 

4.1.7 Samenvatting: het gebruik van toekomstvisies in gemeenten 

 

Er zijn verschillende perspectieven op toekomstvisies van gemeenten. Deze verschillende visies 

kunnen ingedeeld worden in een typologie van toekomstvisies als verhaal en toekomstvisies als 

kaderstellend document voor besluitvorming. De verschillende betekenissen zijn met elkaar 

verbonden. Een toekomstvisie als verhaal kan immers gebruikt worden om kaders te stellen 

voor de besluitvorming in de gemeente en een toekomstvisie als kaderstellend document voor 

besluitvorming kan ook gezien worden als een verhaal. Toekomstvisies hebben verschillende 

opbrengsten. Deze opbrengsten komen voort uit een betere samenwerking als gevolg van de 

toekomstvisie of door een duidelijk imago dat door de toekomstvisie is neergezet. Deze 

opbrengsten zijn niet gemakkelijk te verkrijgen. Er zijn uiteenlopende factoren genoemd die 

invloed hebben op het bereiken van deze opbrengsten. Dit zijn een goed procesontwerp, 

leiderschap, een open organisatiecultuur, een organisatiestructuur die samenwerking mogelijk 

maakt, het betrekken van de interne organisatie en de samenleving, het inbedden van de 

toekomstvisie in de organisatie, het uitvoering kunnen geven aan de visie en het onder de 

aandacht blijven brengen van de toekomstvisie.  
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4.2 De totstandkoming van toekomstvisies in gemeenten 

 

Bij toekomstvisies spelen zowel proces als product een belangrijke rol. In deze paragraaf wordt 

het proces van het opstellen van toekomstvisies beschreven. Een visietraject is het proces 

waarin de toekomstvisie wordt opgesteld. De wensen en ambities van betrokken partijen in de 

gemeente worden tijdens dit proces in kaart gebracht om tot een gewenst toekomstbeeld te 

komen. Een visietraject is een proces waarin wordt nagedacht over de fundamenten van de 

organisatie van de gemeente: 

“Waar ben ik ook alweer mee bezig, waarom doe ik dit allemaal? Wat kan ik anders en beter 

doen? ‘Bezint eer gij begint’ is een oud gezegde, maar hier ook op van toepassing. De uitspraak 

is ‘vooruitzien is regeren’ en ik geloof dat dat echt zo is. Dus door je te realiseren dat de wereld 

verandert, kun je daar beter op inspelen” (Van der Wel). 

 

In deze paragraaf wordt allereerst uiteengezet hoe visietrajecten worden ingericht. Vervolgens 

wordt gekeken naar het betrekken van externe partijen bij het visietraject: de rol die zij krijgen 

in het traject en de ervaringen die men binnen gemeenten heeft met het betrekken van 

meerdere partijen. Een visietraject uitvoeren met verschillende interne en externe partijen is 

niet eenvoudig. De factoren die invloed hebben op het slagen van een participatietraject 

worden tot slot in deze paragraaf belicht.  

4.2.1 Hoe worden visietrajecten ingericht? 

 

In deze paragraaf wordt besproken hoe visietrajecten in de praktijk worden ingericht. Er is nooit 

sprake van twee keer exact dezelfde inrichting van een visietraject.  

“Dat is belangrijk om te zeggen; er is geen standaardrecept. Ik heb dat vroeger fout zien gaan, 

dat mensen mijn recept gingen imiteren. Dat kan niet, je moet improviseren. Het is net als met 

koken. De ingrediënten zijn iedere keer weer anders, omdat de gemeente iedere keer anders is” 

(Van der Wel). 
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Waar per traject de gebruikte methodiek en participatievormen verschillen, is in algemene zin 

een onderscheid te maken in verschillende soorten visietrajecten aan de hand van onderstaand 

continuüm.  

 

 

Afbeelding 1: Verschillende soorten visietrajecten 

 

De term ‘intern’ duidt op betrokken partijen binnen de organisatie van de gemeente. De term 

‘extern’ duidt op partijen buiten de organisatie van de gemeente. De verschillende visietrajecten 

zijn te plaatsen op dit continuüm. Links op het continuüm wordt het initiatief voor de 

toekomstvisie intern genomen en wordt de toekomstvisie intern ontwikkeld en vastgesteld. 

Rechts op het continuüm ligt het primaat in elke fase van het visietraject bij externe partijen. In 

het midden van het continuüm wordt in het visietraject in één of meerdere fasen samengewerkt 

tussen interne en externe partijen.  

 

In welke fasen van het visietraject zijn stakeholders betrokken? 
Meerdere antwoorden mogelijk. 

Aantal Percentage 

In een debatfase, waarbij verschillende visies op de toekomst van de 
gemeente bediscussieerd worden 

54 68%  

In de beginfase, waarbij de stakeholders input geven 46 58%  

In een reflectiefase, waarbij een conceptvisie besproken wordt 41 51%  

Tabel 4.9 fasen in het visietraject waarin stakeholders worden betrokken 

 

In dit onderzoek zijn enkele visietrajecten onderscheiden waarbij de toekomstvisie vrijwel 

volledig intern is ontwikkeld. In vrijwel elke toekomstvisie uit dit onderzoek worden echter 

externe partijen betrokken. De burger is hierbij een belangrijke externe partij. ‘Teylingen 2040’ 

is een interessant voorbeeld van een visietraject waarbij de burgers niet zijn betrokken. De 

burgemeester van Teylingen over het niet betrekken van burgers:  

“Je zou eigenlijk geneigd zijn juist nu wel burgers te betrekken en tegelijkertijd zie je ook wel dat 

mensen meer geneigd zijn op de dag van vandaag te reageren. Een spanning tussen de dag van 

vandaag en de langetermijnvisie maakt het minder geschikt burgers te betrekken. De burgers 

overslaan kan alleen maar wanneer je er voor zorgt dat de burgers zich kunnen vinden in de 



 

 65 

inhoud van de visie. Het zou een slechte visie zijn als mensen nu zeggen, ik herken me daar niet 

in. Dus in het proces moet je goed veel partijen betrekken” (Schelberg).  

 

Interessant zijn ook de visietrajecten waarbij externe partijen de hoofdrol krijgt bij de 

ontwikkeling van de toekomstvisie.  

 

 

 

Binnen dit onderzoek zijn geen visietrajecten gesignaleerd waarbij het proces van het 

ontwikkelen van de toekomstvisie volledig extern plaatsvindt. Professor Denters, hoogleraar 

Bestuurskunde hoopt dat Nederlandse gemeenten hier binnenkort mee gaan experimenteren: 

“Ik denk dat Borne al een heel eind opschuift, maar ik zou het wel een uitdaging vinden om het 

traject helemaal terug te geven aan de samenleving. Dat de samenleving zelf met het idee komt 

van hoe zij een visie willen ontwikkelen. Je kunt burgerjury’s inhuren voor het bepalen van het 

proces. Dat hoeven geen experts te zijn. Dat leidt dan tot een bepaalde beslissing in de jury over 

welk extern adviesbureau op welke manier de toekomstvisie mag opstellen” (Denters).  

 

Visietrajecten met externe partijen in de hoofdrol 

 

In Borne wordt momenteel een toekomstvisie ontwikkeld door een stuurgroep van een 
twintigtal maatschappelijke organisaties en verenigingen. De gemeente is hierbij één van de 
partijen. In het ontwikkelen van de toekomstvisie is gebruik gemaakt van een 
scenariomethode, waarbij vier verschillende scenario’s op de toekomst van Borne zijn 
ontwikkeld. Deze vier scenario’s zijn voorgelegd aan de bevolking. Rond een kwart van de 
bevolking heeft een stem uitgebracht op een van de scenario’s. Aan de hand van het 
winnende scenario wordt momenteel een toekomstvisie opgesteld. Deze toekomstvisie 
wordt beschouwd als een kaderstellend document voor besluitvorming. In een van de 
vergaderingen sprak de wethouder: “als gemeentebestuur zeg ik tegen de samenleving: zeg 

welk scenario je wilt en wij realiseren dat”. 
 
In Groenekan hebben burgers door middel van een dorpsraad zelf het initiatief genomen tot 
het ontwikkelen van een toekomstvisie. Toen de gemeente het proces over dreigde te 
nemen, kwam er protest vanuit de burgers en is het visietraject opnieuw gestart. In 
bijeenkomsten met de bevolking, waar ruim de helft van de bewoners aanwezig was, is de 
toekomstvisie vervolgens ontwikkeld. De toekomstvisie van Groenekan heeft geen officiële 
status in de gemeente, maar wordt zowel binnen het lokaal bestuur als binnen de 
samenleving gebruikt als toetssteen voor beleid.  
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Er wordt gesproken over de samenleving, maar het is onduidelijk welke partijen daarmee 

precies worden bedoeld. De verschillende visietrajecten verschillen in welke partijen 

participeren.  

Het merendeel van de visietrajecten uit dit onderzoek zijn te typeren als een samenwerking 

tussen interne en externe partijen. Tussen deze visietrajecten zitten verschillen in de rol die de 

interne en externe partijen krijgen in het visietraject. Afhankelijk hiervan verplaatst het 

visietraject meer naar links of rechts op het continuüm. Hier wordt in de komende paragrafen 

verder op ingegaan.  

4.2.2 Interne partijen in een visietraject 

 

De interne partijen in een visietraject zijn het college van B&W, de gemeenteraad en het 

ambtelijke apparaat. In veel gemeenten neemt het college of de gemeenteraad het initiatief tot 

een visietraject en stelt de raad de uiteindelijke toekomstvisie vast.  

 

Wie nam het initiatief tot het laatste gemeentevisietraject? 
Meerdere antwoorden mogelijk. 

Aantal Percentage 

College van B&W 54 68%  

De gemeenteraad 29 36%  

Het ambtelijk apparaat 25 31%  

Burgers 1 1%  

Een politieke partij 1 1%  

Tabel 4.10 initiatiefnemers tot het opstellen van een toekomstvisie 

 

De rol die deze partijen in het visietraject krijgen varieert van een ondersteunende tot een 

sturende rol.  

“De politiek moet in een visietraject een sturende rol hebben, je zit hier omdat je opvattingen 

hebt over de toekomst van de stad. Anders hoef je niet op deze plek te zitten.  De richting waar je 

heen wil als stad, de hoofdkeuzes die je wilt maken, die zijn politiek geladen” (Depla, 

burgemeester Heerlen).  

“Eigenlijk wordt natuurlijk de rol van raad overgenomen. Het debat wat in de stad speelde, dat 

was wat vroeger normaal in de raad gebeurde. Heel goed luisteren en je mond houden. Dat is de 

houding die je als raadslid moet hebben. Zorg ervoor dat je erbij zit, maar houd je mond” (Baas, 

burgemeester Enkhuizen). 
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De burgemeester van Heerlen pleit voor een sturende rol voor de interne partijen, terwijl de 

burgemeester van Enkhuizen voor een ondersteunende rol van interne partijen pleit.  

4.2.3 Externe partijen in een visietraject 

 

In een gemeente, bezien als een statelijke gebiedscorporatie, zijn meerdere partijen, met 

verschillende belangen, actief. Het betrekken van verschillende partijen wordt daarom als 

belangrijk geacht in het ontwikkelen van een toekomstvisie, geldend voor de gehele gemeente.  

 “Alle partijen moeten betrokken worden bij het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie” 

(Van der Wel). 

“Voor visievorming is het noodzakelijk om te komen tot een idee van wat de globale richting is 

die we gemeenschappelijk uitwillen” (Denters).  

 

Onder deze partijen zitten externe partijen, partijen die geen onderdeel zijn van het bestuurlijk 

systeem van de gemeente. Externe partijen die betrokken worden zijn burgers, ondernemers, 

het maatschappelijk middenveld, verenigingen, enzovoorts. 

 

Welke partijen zijn betrokken bij het ontwikkelen van 
de gemeentevisie? Meerdere antwoorden mogelijk. 

Aantal Percentage 

Gemeenteraad 74 93%  

College van B&W 73 91%  

Burgers 67 84%   

Bedrijven 61 76%  

MKB 46 58%  

Andere partijen 28 35% 

Provincie 19 24% 

Nationale overheid 2 3%  

Tabel 4.11 betrokken partijen bij een visietraject 

 

Welke rol deze partijen krijgen verschilt per gemeente. Onderstaande citaten illustreren de 

verschillende rollen die aan externe partijen gegeven worden in verschillende visietrajecten.  
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“Ons kleine clubje ambtenaren stelde de toekomstvisie op. De opzet liet je wel eens aan wat 

mensen zien, maar dat hebben we echt zelf verzonnen. Het blijft een beetje een elitaire 

bezigheid” (Kok). 

In Utrecht werd een informerende rol gegeven aan externe partijen.  

 

“Het is niet de bedoeling dat iedereen roept van ‘ik wil dat’, en als dat dan niet doorgaat ze boos 

zijn. Het gaat erom dat uit gemeenschappelijke discussies ideeën komen” (Scheffer). 

In Harlingen werd een adviserende rol gegeven aan externe partijen. 

 

“We hebben geprobeerd de deskundigheid van burgers boven water te krijgen en te gebruiken. 

We hebben hen wel gerespecteerd. Participatie klinkt wel mooi, maar je moet even kijken in 

hoeverre het kan. De belangrijkste punten die de burgers noemden zijn wel in de stadsvisie 

gekomen” (De Vreede). 

In Schiedam werden externe partijen betrokken .  

 

“We hebben echt gezegd, wat vindt u nou eigenlijk? Er werd wel gezegd, het lokaal bestuur zal 

waarschijnlijk wel een uitgewerkt plan hebben of met hun eigen idee uit de hoek komen. Dat 

komt vast wel als een duveltje uit een doosje. Dat bleek niet waar te zijn, alle critici die 

rondliepen hebben steeds weer ongelijk gekregen. Burgers zeiden op een gegeven moment: ik 

ben lid van de stadsvisie, zo voelden ze dat, het was hun visie” (Baas). 

In Enkhuizen werd de toekomstvisie in een gelijkwaardige samenwerking met externe partijen 

opgesteld. 

 

“Als gemeentebestuur zeg ik tegen de samenleving: zeg welk scenario je wilt en wij realiseren 

dat” (Wethouder gemeente Borne). 

In Borne werden externe partijen gemachtigd te besluiten over de invulling van de 

toekomstvisie.  

 

Bovenstaande citaten illustreren dat de rollen die aan externe partijen gegeven wordt in 

visietrajecten, bezien vanuit het participatief spectrum, variëren van informeren tot 

bemachtigen. Wanneer de rol van externe partijen groter wordt, schuift het visietraject op 
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continuüm van visietrajecten verder op naar rechts en wordt de balans tussen interne en 

externe partijen verder beslecht in het voordeel van de externe partijen.  

 

Welke rol kregen de burgers in het visietraject? Aantal Percentage 

Burgers gaven advies over de invulling van de visie 37 46%  

Burgers werden betrokken bij de opstelling van de visie, waarbij de 
inbreng van burgers leidend was voor de uiteindelijke visie 

19 24%  

Burgers werden geïnformeerd over het proces 11 14%  

Geen, de gemeente besloot in zijn geheel over de invulling van de 
visie 

6 8%  

Burgers en de gemeente werkten het gehele visietraject samen en de 
visie werd gezamenlijk vastgesteld 

6 8%  

Burgers werden gemachtigd te besluiten over de invulling van de visie 1 1%  

Tabel 4.12 de rol van burgers in het visietraject 

4.2.4 Ervaringen betrekken meerdere partijen 

 

Het betrekken van meerdere partijen bleek in veel gemeenten een onontgonnen terrein, wat de 

invulling van het visietraject een zoektocht maakt. Dat het visietraject regelmatig een 

introductie is van extern gericht werken, maakt het interessant de ervaringen hieromtrent te 

beschrijven.  

Het betrekken van de gewenste externe partijen wordt als een uitdaging aangemerkt.  

“Wat altijd een spanningsveld is, is representativiteit, dat wordt zo snel gezegd door een 

opdrachtgever; ik wil een representatieve groep. Dat is haast onmogelijk” (Rijkens). 

 

Onderstaande citaten illustreren dat het samenwerken met externe partijen als positief en soms 

zelfs als verrassend positief wordt ervaren. 

 “Het interactief traject zijn we met angst en beven gestart, we dachten: ‘dit wordt niks’. Maar 

uiteindelijk was het een groot succes. Dit heeft alles overtroffen. Dit was een goedmoedige 

poging om het vertrouwen in de politiek te doen toenemen, dat is hier wel geslaagd” (De 

Vreede).  

“Ik was van tevoren een beetje bang eerlijk gezegd, maar daar ben ik heel erg in gerustgesteld. 

Burgers zijn heel erg verstandig eigenlijk. Ik ben nu helemaal, tot in mijn vezels, overtuigd dat 

burgers, als je ze serieus neemt, heel serieus mee willen praten over hun eigen toekomst” (Baas). 
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“Ook de totstandkoming van deze visie heeft laten zien dat participatie, in dit geval met 

deskundigen, maar het kan ook van inwoners zijn, van meerwaarde is. Echt intensieve 

participatie, niet zomaar inspraakavonden, maar echt dat we willen weten wat mensen er van 

vinden en willen” (Schelberg).  

 

Ook in Assen zijn de ervaringen met interactief werken positief. Hierbij wordt opgemerkt dat 

een nieuwe manier van werken wennen is voor de medewerkers. 

 “Voor je netwerk is extern werken goed, voor je imago is het heel goed. Het levert ideeën op 

waar je zelf nooit aan gedacht zou hebben. Het levert draagvlak op. Het dwingt je om niet in je 

gebaande paden te gaan lopen. Het houdt je fris. Het kost wel heel veel inspanning. Het 

vertraagt soms, althans voor je gevoel. Het betekent gewoon een extra schakel, je moet een 

extra inspanning plegen. Zeker als je uit de oude manier van werken daarmee begint, dan is het 

alleen maar extra, extra, extra en je hebt het al zo druk” (Gispen). 

 

Tot slot wordt de kanttekening gemaakt dat de houding van mensen uit externe partijen van 

belang is voor het succes van deze manier van werken. 

“Ik durf wel te zeggen dat interactief niet altijd effectief is. Het heeft veel te maken met de 

mensen waar je mee te maken hebt. In Groenekan zaten bewoners met heel veel bestuurlijke 

ervaring, die zich bewust waren van hun eigen rol. Die hadden daardoor veel meer inbreng en 

veel meer sturing. In andere dorpen waar ik gewerkt heb, zaten de mensen veel meer in de 

weerstand. Vanuit het calimerogevoel. Dat is een heel verschil” (Elsman). 

 

In komende paragraaf zullen meerdere genoemde factoren, van invloed op het slagen van een 

participatietraject, besproken worden.  

4.2.5 Factoren van invloed op het slagen van een participatietraject 

 

Het inrichten en uitvoeren van het participatietraject is een proces van trial and error. In deze 

paragraaf worden aan de hand van citaten de door de respondenten benoemde factoren die 

van invloed zijn op het slagen van een participatietraject besproken. Hieruit blijkt dat een 

participatief traject niet een onverdeeld succesverhaal is.  

“Er is hier veel geïnvesteerd in interactieve beleidsvorming. Daar is een training voor ontwikkeld, 

waarbij ook weer alle weerstand boven tafel kwam. Je moet er steeds vanuit gaan dat het niet 
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vanzelf gaat, het vergt heel veel nevenarbeid om het gaande te houden. Belangrijk is ook dat het 

interactief is en dat je gewoon durft te kiezen voor innovatieve methoden en dat je vooral in 

staat bent om los te laten” (Gispen). 

“Je moet heel goed oppassen dat de raad het gevoel heeft dat ze meespelen, zeker in de 

versplinterde politieke verhoudingen van tegenwoordig” (De Vreede). 

Het betrekken van de interne organisatie is dus belangrijk, zegt men, want zij moet uiteindelijk 

van de toekomstvisie gebruik maken. Van mensen in de interne organisatie wordt met extern 

gericht werken vaak iets nieuws gevraagd. 

 

“Dat is wat ik uit allerlei participatietrajecten heb geleerd, dat je mensen serieus moet nemen en 

dat betekent niet ‘u vraagt, wij draaien’. Zo krijg je veel gezondere omgangsvormen tussen 

openbaar bestuur en samenleving, in plaats van de traditionele manier van ‘wij regelen het wel 

even voor u’” (Denters).  

“En tegen sommige mensen zeiden we ook: dat kan niet. Bijvoorbeeld iemand die een spoorweg 

op de afsluitdijk wil. A: daar gaat Den Haag over en B: het is geen goed idee. Zo moet je er mee 

omgaan, anders kom je er natuurlijk nooit uit” (Scheffer). 

“Cruciaal is de juiste mensen te betrekken, realistisch verwachtingsmanagement, mensen 

moeten het gevoel hebben dat ze serieus worden genomen, dat er wat mee gebeurt. Soms 

krijgen ze ook een antwoord dat hun niet bevalt, maar dat hoort erbij. Dat moeten ze 

accepteren” (Elsman).  

De houding en het gedrag van medewerkers naar extern betrokken partijen is dus belangrijk. De 

externe partijen moeten serieus genomen worden. Dit betekent dat bepaalde grenzen ook 

duidelijk aangegeven worden.  

“Als er eenmaal een goed procesdesign ligt, dan gaat het als een tierelier, maar neem daar de 

tijd voor. Want als op het eind blijkt dat de verwachtingen niet eruit komen, ben je terug bij af” 

(Rijkens) 

“Het visietraject heeft de verwachtingen overtroffen en dat heeft ook te maken met koers 

houden, bijstellen wanneer het nodig is en het traject serieus nemen” (Baas).  

Een goede voorbereiding is belangrijk voor het slagen van een participatietraject. Een andere 

belangrijke factor is om bij te kunnen sturen wanneer tijdens het traject blijkt dat het anders 

loopt dan verwacht.   
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“Partijen betrekken is lastig. Bedenk bij het betrekken van partijen ‘ what’s in it for them?’” (Van 

der Wel). 

 

 

De externe partijen die de gemeente wenst te betrekken bij visietrajecten, zijn regelmatig 

mensen die niet naar inspraakavonden komen. Creatieve manieren zijn daarom nodig om 

serieus in gesprek te komen met deze externe partijen.  

In onderstaande tabel zijn de opgenoemde factoren die van invloed zijn op een geslaagd 

participatietraject kernachtig samengevat: 

 

Betrekken interne organisatie 

Open houding en gedrag 

Open communicatie met externen 

Goede voorbereiding 

Mogelijkheid om bij te sturen 

Innovatieve methoden om partijen te betrekken 

Tabel 4.13: Factoren van invloed op slagen visietraject  

 

Het betrekken van externen 

 

Het betrekken van externe partijen bij visietrajecten is een grote uitdaging. In dit 
onderzoek zijn diverse visietrajecten onderscheiden, waar de opkomst bij 
bijeenkomsten tegenviel.   
 
In Bernheze werden vier burgeravonden gehouden om onder leiding van een extern 
adviesbureau te discussiëren over de toekomstvisie. De jongerenavond was zo 
aantrekkelijk mogelijk gemaakt met een locatie in een café, consumpties en een band. 
De opkomst viel, net als op de overige drie avonden, tegen.  
 
Ook in Delft werden kosten noch moeite gespaard om een jeugdavond te organiseren. 
De opkomst viel met acht jongeren behoorlijk tegen. “De avonden met de samenleving 

vielen tegen. Als je kijkt wat het gekost heeft en wat het heeft opgeleverd, dan zou ik 

het anders inrichten” (De Groot). 
 
In Enkhuizen participeerden de jongeren aan het begin niet in het visietraject. Toen is 
overgegaan op het betrekken van jongeren via de scholen. Dit werd wel een succes. 
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4.2.6 Proces en product 

 

Het proces en het product van de toekomstvisie zijn in afgelopen twee paragrafen beschreven. 

De succesfactoren voor het slagen van een participatietraject van een goede voorbereiding en 

een open communicatie met de participanten hangen samen met hoe het proces en het product 

van de toekomstvisie op elkaar zijn aangesloten.  

“Wij proberen altijd scherp te krijgen, op welke trede van de ladder wil de gemeente dat de 

bevolking komt. Ook om scherp te krijgen hoe je de gasten gaat uitnodigen. Want als het alleen 

inspraak is, moeten ze niet het idee krijgen dat ze mee mogen beslissen. Dat proberen we scherp 

te krijgen, ook om af te wegen of het de moeite waard is om een zwaar participatietraject in te 

zetten. Wat willen jullie bereiken, welke vorm van participatie hoort daarbij en welke proces 

hoort daarbij? Om te voorkomen dat mensen denken; wat ik roep wordt super serieus genomen 

en ze er uiteindelijk niks van terug zien” (Rijkens). 

 

Een voorwaarde voor succesvol gebruik van een toekomstvisie is hoe de inrichting van het 

participatietraject aangepast wordt aan hoe de toekomstvisie gebruikt wordt. Wanneer de 

toekomstvisie wordt gebruikt als kaderstellend document voor besluitvorming is de noodzaak 

om veel partijen te betrekken hoog. Wanneer de toekomstvisie gebruikt wordt als verhaal, is het 

belangrijk op zoek te gaan naar de marge.  

“Naar mensen die originele ideeën hebben, of kleur kunnen geven. Op zoek naar de dissident.  

Omdat je inspiratie moet hebben” (Vreeman). 

4.2.7 Samenvatting: de totstandkoming van toekomstvisies in gemeenten 

 

Toekomstvisies van gemeenten komen op verschillende manieren tot stand. Er is geen 

standaardrecept voor het vormgeven van visietrajecten. De balans tussen het betrekken van de 

interne organisatie en externe partijen, wordt in verschillende gemeenten op verschillende wijze 

gevonden. Het onderscheid in visietrajecten wordt bepaald door in hoeverre de nadruk in het 

visietraject ligt op de interne organisatie van de gemeente of op externe partijen, of op een 

samenwerking tussen de interne organisatie en externe partijen. Deze balans wordt bepaald 

door de rol die verschillende partijen krijgen in het visietraject.  
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De rol die partijen uit de interne organisatie, het college van B&W, de gemeenteraad en het 

ambtelijk apparaat, in het traject krijgen kan variëren van een ondersteunende tot een sturende 

rol.  

De rol die externe partijen in de totstandkoming van toekomstvisies in gemeenten krijgen 

varieert van een informerende, tot een adviserende, tot een betrekkende, tot een 

samenwerkende tot een bemachtigde rol.  

Het betrekken van meerdere partijen vraagt in veel gemeenten een andere manier van werken, 

wat de invulling van het visietraject tot een zoektocht maakt. De samenwerking met externe 

partijen wordt binnen de gemeentelijke organisatie als positief en soms zelfs als verrassend 

positief ervaren. Een participatief traject is echter niet vanzelfsprekend een succes. Genoemde 

factoren die van invloed zijn op het slagen van een participatief traject zijn: het betrekken van 

de interne organisatie, een open houding en gedrag, open communicatie met externe partijen, 

goede voorbereiding, mogelijkheden tot bijsturen en het gebruik van innovatieve methoden om 

externe partijen te betrekken.  

4.3 Toekomstvisies en verandering van gemeenten 

 

In de vorige hoofdstukken is meer inzicht gegeven in het product en het proces van 

toekomstvisies van gemeenten. Zowel het product als het proces van de toekomstvisie heeft 

invloed op de verandering van gemeenten. De gemeente is een ambigu begrip. In enge zin is een 

gemeente het bestuurlijk systeem van een vastgesteld territorium. In ruime zin is een gemeente 

een statelijke gebiedscorporatie, die gekenmerkt wordt door bevolking, territorium en een 

bestuurlijk systeem die bepaalde belangen behartigt (Denters & Kaiser, z.d.). Een toekomstvisie 

kan zowel bijdragen aan verandering van de gemeente als statelijke gebiedscorporatie als aan 

verandering van de gemeente als bestuurlijk systeem. Deze bijdrage die het product en het 

proces van de toekomstvisie levert aan verandering van de gemeente wordt allereerst 

besproken. Vervolgens wordt beschreven in hoeverre er een verschuiving van de politiek 

plaatsvindt en hoe deze verschuiving samenhangt met een ontwikkeling naar een 

netwerksamenleving.  
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4.3.1 Product en verandering 

 

Een toekomstvisie is een beschrijving van hoe de gemeente als statelijke gebiedscorporatie zou 

moeten veranderen op de lange termijn.  

“Toen zijn we op de gedachte gekomen om toekomstverkenningen te maken, met een doorkijkje 

van de plannen naar 2010. Ik heb net nog even gebladerd in de toekomstvisie en er had veel 

meer klaar moeten zijn dan er nu klaar is kan ik je vertellen. Alles. Ongelooflijk” (Kok).  

“De toeristische spektakels, horeca, etc. moeten zoveel mogelijk worden geplaatst bij de bron 

van het toerisme, dat is de haven. En zo wordt de historische binnenstad gescheiden van het 

toerisme. Het sprookjesdorp is twee keer zo groot geworden. Dat kon allemaal gebeuren door de 

visie, het is meteen losgegaan” (Baas). 

 

Wanneer de toekomstvisie gebruikt wordt als kaderstellend document voor besluitvorming en 

de beleidskeuzes worden consequent op de toekomstvisie gebaseerd, dan draagt het product 

van de toekomstvisie bij aan verandering van de gemeente als statelijke gebiedscorporatie. 

Naast Enkhuizen blijken uit dit onderzoek geen andere voorbeelden waarbij dat ook 

daadwerkelijk is gebeurd.  

De toekomstvisie als product draagt in verschillende gemeente bij aan verandering van de 

gemeente als bestuurlijk systeem.  

“In Zaanstad hebben we heel de organisatie van het gemeentelijk apparaat veranderd. Dat had 

te maken met de visievorming, we dachten; dit kunnen we nooit waarmaken met zo’n verkokerd 

gemeentelijk apparaat” (Vreeman). 

“Men loopt door zo’n integrale visie aan tegen het organisatiemodel dat niet op maat is om zo’n 

visie integraal uit te voeren. Bij de gemeente Den Haag hebben we hele discussies gehad over 

hoe het gedachtegoed uit de visie te implementeren. Dan blijkt het organogram niet genoeg op 

maat en zijn er ook geen andere type instrumenten, waarmee dat integrale werk goed uit de verf 

komt. Wat dat betreft is het heel erg pionieren” (Rijkens).  

 

De bijdrage van de toekomstvisie als product aan verandering van de gemeente als bestuurlijk 

systeem vindt dus plaats doordat de plannen uit de toekomstvisie niet uitvoerbaar blijken in de 

huidige organisatievorm. In deze gevallen gebruikt men de toekomstvisie dus als kaderstellend 

document voor besluitvorming.  
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Een toekomstvisie als verhaal draagt bij aan verandering in de gemeente, doordat de gemeente 

ambitie uitstraalt en zichzelf op bepaalde manier positioneert in de regio.  

“Je straalt door zo’n toekomstvisie uit dat je ambitie hebt en dat je bereid bent daaraan te 

werken. Doordat wij in Harlingen een bepaald imago uitstralen, hebben wij een betere positie in 

onze verhouding met andere partijen” (Scheffer). 

4.3.2 Proces en verandering 

 

Het proces van het komen tot toekomstvisies draagt op verschillende wijze bij aan 

veranderingen in gemeenten.  

“Ik weet niet of toekomstvisies een instrument zijn tot verandering van de gemeente, dat 

betwijfel ik. Participatie zie je op allerlei beleidsterreinen plaatsvinden. Bij het ene beleidsterrein 

meer dan bij de ander” (Bleker). 

“Er wordt vaak uit een visietraject wat meegenomen dat de gemeente meer burgergericht 

wordt, of meer de regisseurrol gaat nemen. Het verschilt per gemeente. In Roermond was dat 

bijvoorbeeld niet zo. Het is wel meer dan vroeger” (Van der Wel). 

 

Het proces draagt niet vanzelfsprekend en in elke gemeente bij aan veranderingen. Een 

verandering van de gemeentelijke organisatie door middel van het proces van het ontwikkelen 

van een toekomstvisie is binnen gemeenten ook geen expliciet doel van het opstellen van een 

toekomstvisie. In dit onderzoek komt naar voren dat gaandeweg het visietraject men binnen 

verschillende gemeenten vaststelde dat het proces van het opstellen van een toekomstvisie 

bijgedragen heeft aan veranderingen in de gemeentelijke organisatie. Dit zijn veranderingen op 

kleine en grotere schaal. Onderstaande citaten illustreren hoe dit binnen verschillende 

gemeenten op verschillende wijze plaatsvindt.  

“Dat je elkaar kent, dat je elkaar weet te vinden en dat je het belang van elkaar onderscheidt. 

Daar draagt het gemeenschappelijk maken van toekomstvisies ook aan bij, zonder dat nou veel 

uit te vergroten. Het komt niet puur daar door, maar het helpt wel” (Kok). 

“De samenwerking met de dorpsraad is geïnstitutionaliseerd. De kanalen als het gaat om 

uitwisselen van informatie zijn nu heel helder” (Elsman). 

Allereerst heeft het opstellen van de toekomstvisie in verschillende gemeenten bijgedragen aan 

een standaardisering van bepaalde samenwerking tussen verschillende partijen.  
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“Het mooie van een proces als dit is dat ‘beginspraak’ is geïntroduceerd. We hebben een nota 

‘beginspraak’ gemaakt waarin staat dat deze methode ons uitgangspunt wordt. Voor belangrijke 

beleidstrajecten gaan we beginspraak doen, om zo vroeg mogelijk mensen mee laten denken. De 

denkkracht van de burgers benutten, dat is de hoofdlijn. We willen straks allemaal toe naar de e-

dienstverlening, dat komt uit de les van de stadsvisie. De betrokkenheid van de burgers is 

kennelijk heel groot als het om de eigen zaak en de eigen stad gaat. Straks kunnen ze alles 

volgen, dat wordt inzichtelijk gemaakt via internet. Dat heeft wel een direct gevolg van de 

stadsvisie. De stadsvisie heeft bijgedragen aan bewustwording dat de burgers niet van ons zijn, 

maar andersom” (Baas). 

“Door het proces van zo’n stadsvisie probeer je  impliciet een soort cultuuromslag te creëren 

naar meer burgergericht werken. Het is altijd mensenwerk. Maar zo’n proces geeft wel een 

zekere structuur aan die cultuurverandering” (De Vreede).  

In verschillende gemeenten is een visietraject een project waarin sinds lange tijd op grote schaal 

extern gericht gewerkt wordt. Dit heeft er in enkele gevallen toe geleid dat het vertrouwen in de 

burger is toegenomen, waardoor men binnen die gemeenten voornemens is de burger vaker 

intensief te betrekken.  

 

“De grootste verandering is de focus op, als je beleid ontwikkelt, dat samen te doen met 

belanghebbenden en burgers erbij te betrekken. En daar ook open voor staan, niet alleen als 

bestuur maar ook als organisatie. Dat betekent ook dat je lef moet hebben om dingen los te 

laten. De vernieuwing van de organisatie is een rode draad in het verhaal. En dat duurt heel 

lang, en gaat altijd door, dat is nooit klaar” (Gispen). 

“Positief aan het proces was dat mijn organisatie moderner moest worden en de medewerkers 

zich aan het nieuwe werken moesten aanpassen. Dan heb ik het niet over thuis werken, maar 

over participeren, naar mensen toe gaan, naar buiten toe gaan. Veel externer gericht zijn.  

Men heeft kunnen ruiken aan de nieuwe vorm van werken, door deze strategische visie met 

elkaar te maken. In het proces hebben mensen zelf bedacht, dit smaakt naar meer, dit kunnen 

we ook op kleinere schaal proberen. Dat soort processen zie ik steeds vaker ontstaan. Niet 

volgens een strak plan van aanpak te werk gaan, maar volgens een ‘trial and error’-manier van 

werken” (Schelberg).  

In verschillende visietrajecten uit dit onderzoek heeft men binnen de gemeente 

geëxperimenteerd met een andere manier van werken, wat als positief wordt ervaren.  
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Het proces van het komen tot toekomstvisies draagt dus voornamelijk bij aan veranderingen van 

de bestuurlijke organisatie van de gemeente. Deze verandering in de gemeente is een bijdrage 

aan de ontwikkeling in de richting een andere verhouding tussen de samenleving en het lokaal 

bestuur. In sommige gevallen hebben visietrajecten bijgedragen aan deze ontwikkeling, door 

een standaardisering van de samenwerking tussen verschillende partijen. In andere gevallen 

waren de ervaringen uit de visietrajecten een stimulans om meer extern gericht te werken. Deze 

stimulans komt zowel door een vergroot vertrouwen tussen burgers en overheid als door het 

experimenteren met nieuwe manieren van werken.  

4.3.3 Verschuiving van de politiek 

 

Afgelopen paragrafen is beschreven hoe toekomstvisies als proces en als product bijdragen aan 

veranderingen in gemeenten. Zowel het proces als het product van de toekomstvisie draagt 

tevens bij aan verandering in gemeenten door een mogelijke verschuiving van de politiek als 

gevolg van de toekomstvisie.  

De toekomstvisie als product kan bezien worden als verhaal en als kaderstellend document voor 

besluitvorming. Wanneer de toekomstvisie wordt gebruikt als kaderstellend document voor 

besluitvorming en beoogd is dat dit kader langer bruikbaar blijft, dan ontstaat er discussie over 

de rol van de politiek hierin. Verschillende gemeenten geven aan de toekomstvisie langer te 

gebruiken dan een collegeperiode: 

 

Hoelang is de visie bruikbaar voor de gemeente? Aantal Percentage 

De visie wordt eens in de zoveel jaar geüpdate 42 53%  

De visie blijft de looptijd die voor de visie staat bruikbaar 15 19%  

Een collegeperiode 13 16%  

De visie wordt niet of nauwelijks gebruikt 1 1%  

Onbekend 9 11% 

Tabel 4.14 bruikbaarheid visie  

 

“De stadsvisie is een neutrale legitimiteit en geeft de continuïteit van het beleid aan” (De 

Vreede). 
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“Ik vind dat je in dat soort processen een lijn moet hebben, dat een stadsvisie ook vaak voor 10 

tot 20 jaar is. Dat je nu niet iets doet waarvan je over 2 jaar zegt, dat ga ik niet doen, wie heeft 

dat verzonnen. Dat is in feite de reden voor de stadsvisie” (Scheffer). 

Zowel in Harlingen als in Schiedam is de toekomstvisie bedoeld als basis voor de beleidsrichting 

voor langere tijd dan een collegeperiode.  

 

“Dat is interessant zeg, dat er wordt bepaald wat jij de komende 20 jaar gaat doen. Dat gaat zo 

niet werken natuurlijk. Dat is ook de frustratie. Het staat in de strategische visie, dat is allemaal 

waar, maar politici zouden hun eigen accent moeten kunnen leggen. Wat je dan eigenlijk zegt is: 

voor de komende 20 jaar vergeten we de politiek en passen we op de winkel. Geen nieuwe 

politieke verhoudingen. Dus eigenlijk kunnen we zeggen, 20 jaar lang geen verkiezingen meer. 

Dat lijkt me niet verstandig. Luister, waarom heb je anders überhaupt verkiezingen en politieke 

partijen? En zeg niet dat een nieuw college geen andere richting dan een oude stadsvisie mag 

hebben, dat zou helemaal belachelijk zijn” (Depla). 

Een tegenhanger van een leidende rol voor de toekomstvisie, is een leidende rol voor de 

politieke visie van het college.  

 

Het uitgebreid betrekken van de samenleving in het proces van het opstellen van de 

toekomstvisie past binnen een schijnbare machtsverschuiving van gekozen politici naar de 

samenleving. 

“De bevolking wordt steeds mondiger en claimt steeds meer zijn eigen invloed op het 

beleidstraject, dus het wordt steeds meer bottom-up. Als er iets leeft, dan gaan mensen zichzelf 

verenigen” (Elsman).  

 

De burger krijgt dus een prominentere rol in de beleidsvorming. Er bestaat discussie over hoe 

wenselijk deze ontwikkeling is. Deze discussie wordt geïllustreerd in onderstaande citaten: 

“Je hebt een representatieve democratie. De kracht daarvan is dat je mensen hebt die zaken 

goed uitzoeken en tot een beslissing komen. Ik vind het niet progressief om burgers een bindend 

scenario of visie te laten kiezen. Of ik geloof er niet in, of het is niet verstandig. Het is in Borne 

helemaal gedepolitiseerd, een uitholling van de democratie. Mensen krijgen scenario’s, maar 

weten niet hoe ze tot stand gekomen zijn en hoe het haalbaar is. Als bestuur van een gemeente 

moet je gewoon de besluiten blijven nemen” (Bleker).   
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“Daarnaast zul je in toenemende mate moeten onderkennen dat net zoals dat er een uitholling 

heeft plaatsgevonden van de nationale staat er ook een uitholling heeft plaatsgevonden van de 

lokale staat door allerlei verplaatsingen. Ik denk dat we in dat opzicht een kantelbeweging 

krijgen terug naar het oude idee van het zelforganiserend vermogen van de samenleving. De 

burgers bepalen wat het probleem is en die gaan aan de slag. Daar heb je niet eens een 

gemeente voor nodig. Je ziet wel dat gemeenten af en toe burgers willen stimuleren om dat te 

doen. Dan is het de kunst om dat mogelijk te maken. Het zelfredzaam vermogen van de 

samenleving is veel groter dan bureaucraten denken” (Denters).  

 

Naast dat toekomstvisies gebruikt kunnen worden om het sturingsvermogen van het lokaal 

bestuur te vergroten, kunnen toekomstvisies dus ook een instrument zijn waardoor externe 

partijen meer sturingsvermogen krijgen.  

4.3.4 Netwerksamenleving 

 

Het proces van de totstandkoming van een toekomstvisie past binnen de ontwikkeling in de 

inrichting van het bestuur van ‘government naar governance’.  

“Dat betekent dat je elkaar op flexibele wijze moet leren te vinden. Het vermogen wordt 

belangrijk om elkaar te vinden en daar te komen tot visieontwikkelingen, die tegelijkertijd ook 

recht doen aan het feit dat je als bestuur niks kunt zonder dat je de dingen die je wilt, verankert 

in de samenleving. In de VNG stond: regie is anderen laten doen wat we zelf willen. Dan kan je 

het woord regie beter niet gebruiken. Het punt van de samenwerking hoort nadrukkelijk daarbij, 

het relativeren van de eigen rol. De ambtenaar als public servant, zich dienstbaar makend aan” 

(Denters).  

“De titel van de toekomstvisie is ‘energie verplaatsen’. Dat je niet meer alleen maar vanuit 

achter het bureau, vanuit de deskundigen probeert in te grijpen, maar ook heel erg in gesprek 

met mensen voor wie je het doet, mensen met wie je het doet. De bewoners, de instellingen, de 

belanghebbenden, stakeholders. Dus de hele toekomstverkenning is ook gebruikt voor het leren 

van het openbaar bestuur” (Gispen). 

 

Binnen gemeenten wordt gezocht hoe invulling te geven aan een nieuwe rol in een 

netwerksamenleving, waarbij het bestuurlijk systeem van de gemeente één van meerdere 

partijen is die de samenleving bestuurt.  
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“Ik ben overtuigd geraakt dat dit echte bestuurlijke vernieuwing is. Niet door de one-issue 

methode van referenda, nee, open. Dus het vraagt wel wat van je communicatie en de manier 

waarop je met burgers participeert. Maar dat je daarmee aan de gang kan, daar ben ik van 

overtuigd geraakt. Wij vinden dat dit een vorm is van een regiegemeente zijn. Laat anderen een 

deel van het denkwerk doen. Dat kunnen ze en dat willen ze ook graag. Daar kun je ze blijkbaar 

altijd voor porren. Ik zit zelfs te denken aan een permanente groep kritische vrienden, die ook 

ongevraagd wat kunnen roepen van wat we met de stad moeten. De raad heeft altijd zo’n idee, 

dat mag je de burgers niet vragen. Ik ben overtuigd geraakt dat daar zeer zinnige en redelijke, 

genuanceerde standpunten uitkomen. Mensen zijn niet radicaal. Als je maar goede informatie 

geeft en ze echt serieus neemt en er goed naar luistert. Het gaat om de houding die je hebt. 

Houding en gedrag” (Baas).  

 

De visietrajecten worden in verschillende gevallen gebruikt voor het leren van het openbaar 

bestuur, die zijn rol ziet veranderen en daarop inspeelt. In de netwerksamenleving is 

samenwerking een cruciale vaardigheid voor medewerkers van het bestuurlijk systeem van de 

gemeente. In verschillende gemeenten is in een visietraject de samenwerking tussen de 

gemeente en externe partijen geïntensiveerd.  

4.3.5 Samenvatting: toekomstvisies en verandering van gemeenten 

 

De vooraf opgestelde doelstellingen voor een toekomstvisie zijn overwegend productgericht. 

Men wil een kader om besluitvorming op te baseren of men wil een verhaal over de gemeente. 

In dit onderzoek komt naar voren dat vooral het proces van het ontwikkelen van een 

toekomstvisie een bijdrage levert aan verandering van de gemeente.   

“Het feit is dat men elkaar spreekt, dat je probeert een gemeenschappelijke agenda te hebben. 

De inhoud, geloof ik erin? Allemaal onzin” (Kok). 

 

Het product van de toekomstvisie kan bijdragen aan veranderingen in de gemeente doordat 

plannen uit de toekomstvisie ten uitvoer gebracht worden, of doordat blijkt dat gewenste lange 

termijn doelen van de gemeente niet te behalen zijn met de huidige organisatievorm.  

Het proces van de toekomstvisie kan bijdragen aan veranderingen in de gemeente doordat het 

bijdraagt aan een andere verhouding tussen samenleving en overheid. Extern gericht werken en 
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samenwerking tussen verschillende partijen kan geïntroduceerd worden in een visietraject of 

geïnstitutionaliseerd worden naar aanleiding van goede ervaringen uit een visietraject.  

Het proces en het product van de toekomstvisie dragen door beïnvloeding van politieke 

verschuivingen ook bij aan verandering in gemeenten. Wanneer de toekomstvisie wordt 

gebruikt als kaderstellend document voor besluitvorming en beoogd is dat dit kader langer 

bruikbaar blijft, dan neemt de beslisvrijheid van gekozen politici af. Ook het uitgebreid 

betrekken van externe partijen in het proces van het opstellen van de toekomstvisie past binnen 

een schijnbare machtsverschuiving van gekozen politici naar de samenleving. 

Visietrajecten worden in verschillende gemeenten gebruikt voor het leren van het openbaar 

bestuur, die zijn rol ziet veranderen in de richting ‘van government naar governance’ en daarop 

inspeelt. 
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Hoofdstuk 5: Analyse & Conclusie 

 

5.1 Analyse 

 

In deze scriptie wordt beschreven hoe het verschijnsel toekomstvisies in Nederlandse 

gemeenten begrepen kan worden. De betekenis van de toekomstvisie, de manier waarop de 

toekomstvisie tot stand komt en de invloed van de toekomstvisie op verandering in de 

gemeente waren hierin centrale thema’s. In dit hoofdstuk wordt een analyse gemaakt hoe 

resultaten met betrekking tot belangrijke thema’s uit dit onderzoek zich verhouden tot 

theoretische noties. Vervolgens wordt in een conclusie een antwoord gegeven op de centrale 

onderzoeksvraag. Tot slot worden implicaties voor onderzoek en praktijk geschetst.  

5.1.1 Van government naar governance 

 

Binnen verschillende gemeenten wordt nagedacht over hoe hun publieke doelen te behalen 

onder veranderende maatschappelijke condities en in tijden van bezuiniging. Het lokaal bestuur 

van gemeenten zoekt naar oplossingen om zijn sturingsvermogen te vergroten, en de legitimatie 

van beleid en uitvoering te vergroten (Stout, 2010). Interactief beleid moet een oplossing zijn 

voor een verlaagde democratische legitimiteit van vertegenwoordigende organen (Edelenbos & 

Klijn, 2005). 

In de literatuur wordt gesproken van een verandering binnen het lokaal bestuur van gemeenten 

van ‘government naar governance’ (Noordegraaf, 2004). De beheersmacht van de gemeente om 

de samenleving te besturen is minder geworden. Het lokaal bestuur heeft geen soevereine 

positie, maar moet om publieke doelen te behalen opereren als één van de partijen in een policy 

network (Rhodes, 2007).  

De ontwikkeling van toekomstvisies hangt samen met de geschetste verschuiving naar 

‘governance’. Uit de resultaten uit dit onderzoek blijkt dat toekomstvisies in een ruime 

meerderheid van de gemeenten worden opgesteld met meerdere partijen.  

Het betrekken van externe partijen bij het opstellen van een toekomstvisie heeft als 

toegevoegde waarde dat vanuit de samenleving belangrijke vraagstukken geagendeerd worden 
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en dat vanuit de samenleving ideeën komen voor mogelijke oplossingen van vraagstukken 

(Edelenbos & Klijn, 2005). 

De burger is daarbij een belangrijke externe partij voor het lokaal bestuur van gemeenten. 

Slechts 8% van de respondenten op de enquête geeft aan dat er geen burgers zijn betrokken bij 

het opstellen van een toekomstvisie. In een klein deel van de gemeenten wordt de burger 

slechts geïnformeerd over de ontwikkelde toekomstvisie, waarop de burger mag reageren.  

Bezien vanuit het participatief spectrum hebben veel gemeenten in het opstellen van een 

toekomstvisie burgers een adviserende rol gegeven, waarbij burgers de gemeente advies geven 

over hoe de toekomstvisie eruit zou moeten zien. De invulling van de toekomstvisie gebeurt 

hierbij door de gemeente. In verschillende gemeenten is geambieerd de inbreng van burgers 

leidend te laten zijn in de uiteindelijke inhoud van de visie. In een klein aantal gemeenten 

typeerde men de rol van de burgers als gelijkwaardig en kwam de visie voort uit een 

samenwerking tussen lokaal bestuur en burger. Visietrajecten op basis van initiatief van burgers 

en visietrajecten waarbij de burger gemachtigd wordt een toekomstvisie op te stellen zijn een 

uitzondering.  

Een groot deel van de visietrajecten uit dit onderzoek zijn te typeren als tweede generatie 

participatie, waarbij burgers in de beginfase van beleidsvorming worden betrokken (Fraanje, et 

al., 2008).  

5.1.2 Problematische overgang naar governance 

 

In de literatuur wordt aangegeven dat het lokaal bestuur binnen verschillende gemeenten 

moeite heeft met de overgang naar governance, waarbij het lokaal bestuur zijn soevereine 

positie heeft verloren en zich op moet stellen als een gelijkwaardige partner (Stout, 2010). Op 

het eerste gezicht lijkt deze stelling te contrasteren met de bevindingen uit dit onderzoek. Bij de 

opstelling van toekomstvisies vindt er namelijk een hoge mate van participatie plaats.  

De vraag is echter of externe partijen werkelijk invloed verkrijgen op de besluitvorming in 

gemeenten, door hun rol in het opstellen van een toekomstvisie. Uit dit onderzoek blijkt dat 

toekomstvisies in veel gemeenten een vrijblijvend instrument zijn. Toekomstvisies zijn geen 

wettelijke besluiten. Het is geen uitvoeringsplan, waar het lokaal bestuur aan wordt gebonden. 

De toekomstvisie wordt in verschillende gemeenten beoogd als een sturingsinstrument voor het 

lokaal bestuur, die aan sturingsvermogen heeft ingeboet. Het lokaal bestuur behoudt de 

controle over wat er met een toekomstvisie wordt gedaan. 
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In verschillende gemeenten is een motief om partijen te betrekken het voorkomen van 

tegenwerking van externe partijen tegen plannen van het lokaal bestuur. In weinig gemeenten 

in dit onderzoek was het lokaal bestuur in het opstellen van een toekomstvisie een 

gelijkwaardige partij in een netwerk. Het lokaal bestuur neemt in veel gevallen het initiatief tot 

het opstellen van de toekomstvisie en bepaalt in veel gemeenten welke rol de betrokken 

partijen krijgen. De meeste respondenten uit het onderzoek geven aan dat het betrekken van de 

samenleving belangrijk is in het opstellen van een toekomstvisie. Het is echter onduidelijk en 

verschillend per gemeente welke partijen worden bedoeld met ‘de samenleving’. Dit hangt 

samen met de zoektocht van het lokaal bestuur naar hoe de beleidsvorming in te richten met 

welke partijen. 

Stout (2010) stelt dat in succesvolle interactieve beleidsvorming actoren de macht en de 

mogelijkheden moeten krijgen om werkelijk te participeren. De intentie van het bestuur is 

hierbij cruciaal. Wanneer men in het lokaal bestuur niet bereid is macht los te laten, is 

participatie van actoren een middel om de controle van het lokaal bestuur te versterken, terwijl 

het tegenovergestelde wordt gesteld. In dat geval leidt de input van burgers niet tot een 

verbeterd beleid (Stout, 2010). Deze niet-authentieke participatietrajecten leiden tot een dalend 

vertrouwen in het lokaal bestuur en doet de betrokkenheid van externe partijen bij 

beleidsvorming afnemen (Meuleman, 2003). In dat geval worden de beoogde doelen van een 

toekomstvisie, het verkrijgen van meer legitimatie voor besluiten, meer samenhang tussen 

partijen en meer sturingsvermogen van het lokaal bestuur, niet bereikt.  

De moeite die veel respondenten ervaren in het betrekken van burgers kan begrepen worden 

door een laag vertrouwen van burgers in het daadwerkelijk verkrijgen van invloed. Verschillende 

respondenten (Gispen, De Vreede, Elsman, Baas) geven aan dat  burgers beter benaderbaar zijn 

sinds het succesvolle participatietraject omtrent de toekomstvisie. Zij geven aan dat de 

betrokkenheid van de burgers toenam, doordat de inbreng van burgers in visietrajecten serieus 

werd genomen.  

Wanneer de invloed van externe partijen groeit, wordt de machtspositie van de politiek 

aangetast. In de volgende paragraaf wordt besproken in hoeverre er een verschuiving van de 

politiek plaatsvindt binnen gemeenten.  



 

 86 

5.1.3 Verschuiving van de politiek 

 

In de literatuur wordt gesproken van een verschuiving van een politieke democratie naar een 

maatschappelijke democratie (Fraanje, et al., 2008). De verandering van politieke democratie 

naar maatschappelijke democratie wordt gekenmerkt door een horizontalisering van de relatie 

tussen gekozen politici en de maatschappij. Deze verschuiving is waarneembaar bij verschillende 

toekomstvisietrajecten, waar externe partijen intensief zijn betrokken.  

Verschillende respondenten geven aan dat wanneer de rol van de burgers en andere externe 

partijen verder opschuift op het participatief spectrum er een uitholling van de democratie 

plaatsvindt, omdat de keuzes van gekozen politici een grotere democratische legitimiteit zouden 

hebben. Andere respondenten zijn positief over een verspreiding van de politiek naar externe 

partijen en dragen er actief aan bij om deze verspreiding verder door te zetten, door bepaalde 

vormen van interactief beleid te standaardiseren.  

Zowel in de politieke democratie als in de maatschappelijke democratie is er echter sprake van 

een democratische legitimiteitscrisis. De politieke democratie kent een legitimiteitscrisis, omdat 

politieke partijen minder binding hebben met de samenleving en deze daardoor minder goed 

vertegenwoordigen (Fraanje, et al., 2008). De maatschappelijke democratie kent een 

legitimiteitscrisis, omdat bij het betrekken van de samenleving voornamelijk de usual suspects 

een grote rol spelen. Bepaalde groepen zijn oververtegenwoordigd in interactieve trajecten, wat 

leidt tot het probleem van misrepresentatie en uitsluiting (Edelenbos, et al., 2009). Uit de 

resultaten van het onderzoek blijkt dat men in verschillende gemeenten worstelt om de juiste 

externe partijen te betrekken. Verschillende respondenten geven aan dat het een probleem is 

dat overwegend dezelfde mensen op inspraakavonden afkomen. Zij geven aan dat om bepaalde 

partijen te betrekken er creatieve oplossingen bedacht moeten worden, want deze partijen 

komen niet uit zichzelf. In de ontwikkeling van toekomstvisies wordt hierom een breed scala aan 

methoden ingezet. 

In het opstellen van toekomstvisies worden verschillende partijen betrokken, maar de vraag is of 

dit een machtsverschuiving binnen het bestuur van gemeenten betekent. De aard van 

verschillende toekomstvisies is geen reden om te spreken van een uitholling van de democratie. 

De politiek zou buitenspel gezet worden wanneer er met de samenleving een verplicht 

uitvoeringsplan wordt gemaakt voor binnen de gemeente voor de komende 10, 20 jaar. Uit dit 

onderzoek blijkt echter dat dit niet het doel is van toekomstvisies. Zoals in de vorige paragraaf 
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benoemd, zijn toekomstvisies in verschillende gemeenten een vrijblijvend instrument. 

Toekomstvisies hebben geen wettelijke basis. De inbreng van externe partijen in de 

toekomstvisie is niet bindend voor de daadwerkelijke beleidsvoering, waardoor externe partijen 

uitgebreid kunnen participeren in een visietraject zonder dat de machtspositie van de politiek 

verandert. De invloed van externe partijen op de toekomstvisie betekent dus mogelijk slechts 

een schijnmachtsverschuiving van de politiek naar de samenleving. Dit is afhankelijk van welke 

betekenis er in gemeenten aan toekomstvisies wordt gegeven. Hier wordt verder op ingegaan in 

de volgende paragraaf.  

5.1.4 Betekenis van de toekomstvisie 

 

Dit onderzoek probeert inzichtelijk te maken wat een toekomstvisie is. De pluraliteit in 

theoretische definities van het begrip ‘visie’ komt overeen met de pluraliteit in betekenisgeving 

die in gemeenten aan toekomstvisies wordt gegeven.  

In gemeenten die participeerden in dit onderzoek blijken toekomstvisies als een plan, uitgaande 

van een maakbare samenleving, verleden tijd. Verschillende respondenten geven aan dat in het 

verleden toekomstvisies als blauwdrukken werden opgesteld. De bevinding dat toekomstvisies 

in gemeenten uit dit onderzoek deze rol niet meer krijgen kan begrepen worden door de 

postmoderne zeitgeist, waarin onstabiliteit heerst en de samenleving wordt verondersteld 

sneller dan ooit te veranderen (Lundqvist, 2009).  

De motieven voor het opstellen van een toekomstvisie zijn uiteenlopend. In dit onderzoek is een 

indeling gemaakt in de betekenis van toekomstvisie als verhaal en toekomstvisie als 

kaderstellend document voor besluitvorming.  

De definitie van het begrip ‘verhaal’ die gehanteerd wordt in dit onderzoek is:  

“Stories are specific types of discourse that draw on particular poetic and literary genres, follow 

certain theatrical styles and are often delivered with entertainment and spectacle in mind” 

(Gabriel, 2000, 9-10).  

Een toekomstvisie is geen beschrijving van future facts, maar een beschrijving van een 

geïdealiseerde toekomst. Het is een discours dat is opgesteld om betekenis te geven aan het 

heden en de toekomst. Elke toekomstvisie kan daarom als een verhaal gezien worden, maar in 

het bijzonder de toekomstvisies die zijn opgesteld om hun communicatieve rol. Dit zijn 

toekomstvisies die als doel hebben een gedeelde betekenisgeving te creëren en een 
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samenhangend verhaal met inspirerende beelden moeten overbrengen om dit te 

bewerkstelligen.  

Met het verhaal van de toekomstvisie wordt een verhaal van continuïteit verteld. De titels van 

de toekomstvisies bevatten daarom verwijzingen naar een verre toekomst.  

Verschillende respondenten in dit onderzoek geven aan dat de toekomstvisie binnen hun 

gemeente een sterke communicatieve rol heeft. Deze rol wordt in dit onderzoek met name 

benadrukt door burgemeesters (Vreeman, Depla, Baas, Scheffer, Schelberg). De burgemeester 

van Heerlen geeft zelfs aan dat de toekomstvisie enkel een communicatieve rol heeft. In het 

product van de toekomstvisie spelen beelden een belangrijke rol. Hierom wordt in verschillende 

gemeenten geïnvesteerd in een aantrekkelijke opmaak van de toekomstvisie. Tevens worden 

verschillende toekomstvisies overgebracht door middel van een film of een theatervoorstelling.  

Toekomstvisies als verhaal kunnen bezien worden als meta-narrative, een overstijgend verhaal, 

opgesteld om onzekerheid te verminderen en overeenstemming tussen verschillende 

standpunten te bewerkstelligen (Hampton, 2009).  

Een toekomstvisie als meta-narrative heeft een hoog abstractieniveau, zodat een groot deel van 

de betrokken mensen zich in de toekomstvisie kan herkennen. Verschillende respondenten 

geven aan dat de toekomstvisie te weinig onderscheidend is van andere gemeenten. Het hoge 

abstractieniveau van de toekomstvisie is hiervoor een verklaring.  

Een andere betekenis die in dit onderzoek aan toekomstvisies wordt gegeven is toekomstvisies 

als kaderstellend document voor besluitvorming. Respondenten uit verschillende gemeenten 

geven aan dat de toekomstvisie een richting is die de gemeente wil volgen, dat in de 

toekomstvisie de belangrijkste opgaven voor de gemeente worden geagendeerd en dat de 

toekomstvisie samenhang brengt in het beleid. In een toekomstvisie zit een spanning tussen het 

heden en de toekomst. Hiermee wordt een verwachting gecreëerd tot een verandering van 

oude systemen. Een toekomstvisie is daarmee een duidelijke keuze voor een gewenste 

toekomst (Van der Helm, 2009).  

Enerzijds zijn toekomstvisies dus een sturingsinstrument, anderzijds zijn het verhalen en een 

communicatie-instrument. Een toekomstvisie kan in een gemeente ook tegelijkertijd als 

kaderstellend document voor besluitvorming en als verhaal worden gebruikt. 

Hoe de toekomstvisie wordt vertaald naar besluitvorming bepaalt het lokaal bestuur van 

gemeenten. Hier zijn geen richtlijnen of wettelijke grondslagen voor. Toekomstvisies zijn dus 

een vrijblijvend sturingsinstrument. Verschillende respondenten geven aan dat niet alle 
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verwachte opbrengsten van het opstellen van een toekomstvisie uitkomen. In deze gemeenten 

blijkt het gebruik van de toekomstvisie problematisch. Een manier om de vrijblijvendheid van 

het gebruik van de toekomstvisie als kaderstellend document te verminderen is om de 

toekomstvisie in te bedden in de organisatie. De uitdaging om een toekomstvisie te 

institutionaliseren wordt in de volgende paragraaf geanalyseerd. 

5.1.5 Institutionalisering toekomstvisie  

 

Een voorwaarde voor het gebruik van de toekomstvisie als kader om besluitvorming op te 

baseren is dat deze ingebed wordt in de organisatie. De institutionalisering van de toekomstvisie 

vindt voor een deel plaats gedurende het proces van het opstellen van de toekomstvisie.  

In dit proces zit een spanning tussen het informele karakter van interactieve beleidsvorming en 

het formele karakter van democratische besluitvormingsprocedures. Om te bewerkstelligen dat 

men in het lokaal bestuur werkt met een toekomstvisie, die in een interactief traject tot stand is 

gekomen, moet in het procesontwerp rekening gehouden worden met bureaucratische, 

uitvoerende en politieke inbedding. Dit houdt in dat ambtenaren, bestuurders en politici 

betrokken worden in het proces en goedkeuring geven aan het proces (Edelenbos, et al., 2009).  

Verschillende respondenten geven aan dat het inbedden van de toekomstvisie in de 

gemeentelijke organisatie begint bij het interactieve proces van het opstellen van de 

toekomstvisie. Hierin moeten alle partijen voor wie de toekomstvisie geldt betrokken worden. 

Binnen enkele gemeenten bleek de toekomstvisie niet gedragen te worden door alle belangrijke 

partijen, waardoor er geen gevolg aan de toekomstvisie werd gegeven. 

Het inrichten van een interactief traject is een complex proces. Er is vraag naar publieke 

managers die dit proces doelgericht organiseren. Dit is de benadering van publiek management 

als beleidsmanagement (Noordegraaf, 2004).  

Uit dit onderzoek blijkt dat de inzet van mensen cruciaal is bij het gebruik van de toekomstvisie. 

Verschillende respondenten geven aan dat de toekomstvisie een grote rol speelt, omdat 

mensen hem blijven gebruiken en er naar blijven refereren. Gebeurt dit niet, dan raakt de 

toekomstvisie vergeten en kan het niet als instrument voor verschillende doeleinden worden 

gebruikt. Publieke managers spelen een rol in het zichtbaar houden van de toekomstvisie 

(Noordegraaf, 2004).  

Betrokken ambtenaren, bestuurders en politici spelen dus een belangrijke rol in de 

institutionalisering van de toekomstvisie. In enkele gemeenten is de toekomstvisie in de 
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structuur van de organisatie ingebed. In Enkhuizen is het bijvoorbeeld verplicht om in elk 

beleidsstuk te refereren hoe het zich verhoudt tot de toekomstvisie.  

Door de institutionalisering van de toekomstvisie, wordt deze daadwerkelijk gebruikt als een 

sturingsinstrument. In dat geval blijkt de participatie van externe partijen bij het opstellen van 

de toekomstvisie geen schijnbetrokkenheid bij gemeentelijk beleid te zijn geweest. Het 

daadwerkelijke gebruik van toekomstvisies draagt ook bij aan veranderingen in de gemeente. 

Op de samenhang tussen toekomstvisies en verandering in gemeenten wordt de komende 

paragraaf verder ingegaan.  

5.1.6 Toekomstvisies en verandering in gemeenten 

 

Zowel het proces als het product van de toekomstvisie hebben invloed op verandering in 

gemeenten. Een gemeente als organisatie kan bezien worden vanuit enge en ruime zin. In enge 

zin is een gemeente het bestuurlijk systeem van een vastgesteld territorium. In ruime zin is een 

gemeente een statelijke gebiedscorporatie, die gekenmerkt wordt door bevolking, territorium 

en een bestuurlijk systeem dat bepaalde belangen behartigt (Denters & Kaiser, z.d.). 

Uit dit onderzoek blijkt dat toekomstvisies meer bijdragen aan verandering van gemeenten in 

enge zin dan aan verandering van gemeenten in ruime zin.  

Een toekomstvisie van een gemeente is een beschrijving van een geïdealiseerde toekomst, 

welke afwijkt van de huidige situatie in de gemeente. In de 20e eeuw stelden gemeenten, vanuit 

het geloof in de maakbare samenleving, toekomstvisies op als een blauwdruk van de toekomst, 

die bereikt moest worden door navolging van de uitvoeringsplannen gekoppeld aan de 

toekomstvisie (Jacobs, 1961). Deze toekomstvisies waren gericht op verandering van de 

gemeente in ruime zin. Volgens Jacobs (1961) is het creëren van orde, stabiliteit en beheersing 

door middel van een toekomstvisie een illusie. Gemeenten zijn bijzonder dynamische plekken. 

Door het creëren van een valse orde, beheersing en stabiliteit lijkt het lokaal bestuur zijn 

sturingsvermogen te vermeerderen, maar dit heeft een prijs. Het zelfbestuur en creatieve 

oplossingen van externe partijen worden door de poging van het lokaal bestuur tot orde en 

stabiliteit ontmoedigd (Jacobs, 1961).  

Deze rol van toekomstvisies wordt in de postmoderne samenleving echter gerelativeerd 

(Lundqvist, 2009). Verschillende respondenten uit dit onderzoek geven aan dat de toekomstvisie 

meer als een richting dan als een uitkomst bezien moet worden. In andere gemeenten is de 

relatie tussen toekomstvisie en uitvoeringsplannen zelfs volledig doorbroken en wordt de 
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toekomstvisie enkel gebruikt als communicatief verhaal. Ook wordt gesteld dat toekomstvisies 

als plan van aanpak niet meer haalbaar zijn, door het verminderde sturingsvermogen van het 

lokaal bestuur van gemeenten. 

Uit dit onderzoek blijken verschillende andere manieren waarop toekomstvisies bijdragen aan 

verandering van gemeenten in enge zin. Verschillende respondenten geven aan dat het 

uitgebreide interactieve traject rond de opstelling van de toekomstvisie een leerproces in het 

extern gericht werken is, voor medewerkers van het lokaal bestuur. Ook geven verschillende 

respondenten aan dat de samenwerking binnen de gemeente is verbeterd door de 

toekomstvisie integraal op te stellen. Zowel in de literatuur als door respondenten in dit 

onderzoek wordt aangegeven dat gezamenlijk handelen van meerdere partijen een belangrijke 

voorwaarde is voor sturing op veranderingen in de gemeente als statelijke gebiedscorporatie.  

Een andere opbrengst van een toekomstvisie is een ambitieus en eensgezind imago van een 

gemeente, wat tot een betere positie ten opzichte van partijen buiten de gemeente leidt. Deze 

opbrengst wordt in dit onderzoek vooral door burgemeesters benadrukt (Scheffer, Depla, 

Vreeman, Schelberg, Baas).  

Veranderingen als gevolg van toekomstvisies beïnvloeden dus het sturingsvermogen van het 

lokaal bestuur. In de conclusie wordt hier verder op ingegaan.  

5.2 Conclusie 

 

In afgelopen hoofdstukken is literatuur besproken, zijn de resultaten uit het onderzoek 

gepresenteerd en is een analyse gegeven van deze resultaten aan de hand van de literatuur. 

Ondanks de beperkingen van het onderzoek, heeft dit comparatieve onderzoek enkele 

interessante inzichten verschaft. Op basis hiervan wordt in deze paragraaf een antwoord 

gegeven op de centrale onderzoeksvraag: “op welke manier dragen toekomstvisies als proces en 

product bij aan het sturingsvermogen van het lokaal bestuur van gemeenten?” 

 

Uit dit onderzoek blijkt een grote verscheidenheid in visietrajecten en toekomstvisies. In deze 

scriptie is een typologie gemaakt van visietrajecten met een leidende rol voor interne partijen 

en visietrajecten met een leidende rol voor externe partijen en visietrajecten met daarin een 

samenwerking tussen interne en externe partijen. Ook is een typologie gemaakt van 

toekomstvisies als verhaal en toekomstvisies als kaderstellend document voor besluitvorming. 
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Door de overeenkomsten in de verscheidenheid van toekomstvisies te typeren zijn op basis van 

dit onderzoek enkele interessante conclusies te trekken.  

Een deel van de toekomstvisies wordt opgesteld als reactie op een verlaagde legitimiteit van 

beleid en uitvoering, een groeiende diffusie van belangen en een verminderd sturingsvermogen 

van het lokaal bestuur van gemeenten. Toekomstvisies worden hier als instrument ingezet om 

legitimiteit van beleid en uitvoering te vergroten, integratie en samenhang tussen verschillende 

belangen te brengen en het sturingsvermogen van het lokaal bestuur van gemeenten te 

vergroten. De verwachting binnen verschillende gemeenten is, dat het product van de 

toekomstvisie zo bijdraagt aan verandering in gemeenten.  

Deze verwachting komt regelmatig niet uit. Toch dragen toekomstvisies op verschillende 

manieren bij aan veranderingen in gemeenten. Om de vooraf opgestelde doelstellingen, meer 

legitimatie voor en samenhang in beleid en meer sturingsvermogen, te bereiken wil men in 

gemeenten een kader om besluitvorming op te baseren of een verhaal over de toekomst van de 

gemeente. Uit de evaluatie van de toekomstvisies blijkt dat de bijdrage van toekomstvisies 

binnen gemeenten met name een introductie van een nieuwe manier van werken en een 

bewustzijn van de nieuwe rol van het lokaal bestuur is.  

In verschillende gemeenten heeft het lokaal bestuur in het opstellen van een toekomstvisie 

geëxperimenteerd met het opereren in een netwerk van betrokken partijen.  In dit onderzoek 

komt naar voren dat het lokaal bestuur aan het zoeken is naar zijn rol in de samenleving. Het 

proces van het opstellen van toekomstvisies wordt gebruikt voor het leren van het openbaar 

bestuur, die zijn rol ziet veranderen in de richting van ‘government naar governance’ en daarop 

moet inspelen. Verschillende gemeenten staan pas aan het begin van de in de theorie 

beschreven verandering van ‘government naar governance’. Er wordt geprobeerd de legitimatie 

voor beleid te verhogen door beleid te vormen en uit te voeren in samenwerking met externe 

partijen. Door samenwerking met meerdere partijen neemt het sturingsvermogen van externe 

partijen toe. Dit lijkt ten koste te gaan van de soevereine positie van het lokaal bestuur. Het 

lokaal bestuur kan procesmatig sturen door het inrichten van netwerken en door de keuze voor 

het betrekken van bepaalde partijen.  

In verschillende gemeenten probeert het bestuur vast te houden aan de soevereine positie van 

het lokaal bestuur. In deze gemeenten vormt de houding en het gedrag van medewerkers van 

de gemeente naar externe partijen een blokkade in een duurzame horizontale samenwerking 

tussen het lokale bestuur en externe partijen.  
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Wanneer de toekomstvisie wordt gebruikt als kaderstellend document voor besluitvorming en 

beoogd wordt dat dit kader langer bruikbaar blijft, dan neemt de beslisvrijheid van gekozen 

politici af. Toekomstvisies zijn echter geen uitvoeringsplan waar het lokaal bestuur aan wordt 

gebonden. Het uitgebreid betrekken van de samenleving in het proces van het opstellen van de 

toekomstvisie kan daarom getypeerd worden als een schijnbare machtsverschuiving van 

gekozen politici naar de samenleving. Politici zijn aan de meeste toekomstvisies niet gebonden, 

waardoor externe partijen vrijelijk kunnen meepraten en meebeslissen over de inhoud van de 

toekomstvisie, zonder dat de invloed van het lokaal bestuur afneemt. De invloed van 

toekomstvisies op politieke verschuivingen moet dus niet worden overschat. Het lokaal bestuur 

behoudt de controle over wat er met een toekomstvisie gedaan wordt. In weinig gemeenten in 

dit onderzoek was het lokaal bestuur in het opstellen van een toekomstvisie een gelijkwaardige 

partij in een netwerk. Het lokaal bestuur neemt in veel gevallen het initiatief tot de 

toekomstvisie en bepaalt in veel gemeenten welke rol de betrokken partijen krijgen. De in de 

theorie geschetste verschuiving van de inrichting van de lokale democratie van politieke 

democratie naar maatschappelijke democratie is in de praktijk binnen verschillende gemeenten 

nog niet sterk waarneembaar. 

Toekomstvisies dragen als proces en product op verschillende manieren bij aan het 

sturingsvermogen van het lokaal bestuur van gemeenten. Toekomstvisies zijn onder bepaalde 

voorwaarden een bruikbaar instrument om meer samenhang in en legitimatie voor beleid te 

brengen. Een belangrijke uitdaging hierbij is om de toekomstvisie te institutionaliseren in de 

gemeentelijke organisatie, zodat de toekomstvisie ook daadwerkelijk wordt gebruikt.  

Het product van de toekomstvisie kan dienen als een meta-narrative, waar partijen met 

verschillende belangen zich in kunnen herkennen. Dit brengt samenhang in beleid. Ook kan het 

product een legitimatie zijn voor uit te voeren beleid, wanneer er draagvlak en consensus heerst 

over de toekomstvisie. Draagvlak en consensus ontstaan in het proces van de toekomstvisie. In 

het proces van de toekomstvisie worden verschillende belangen geïntegreerd om zo tot een 

samenhangend verhaal te komen.  

Door het proces van de toekomstvisie leert men een extern gerichte manier van werken, welke 

past bij een nieuwe rol van het lokaal bestuur. Een horizontale samenwerking met externe 

partijen leidt tot een verspreiding van de politiek, wat het sturingsvermogen van het lokaal 

bestuur aantast. Het lokaal bestuur stuurt dan meer op het proces van besluitvorming dan op de 

inhoud van besluitvorming. Wanneer toekomstvisies leiden tot een meer horizontale 
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samenwerking tussen het lokaal bestuur en externe partijen, is de paradox dat waar het lokaal 

bestuur controle wil behouden door middel van toekomstvisies, deze bijdragen aan een afname 

van het inhoudelijk sturend vermogen van het lokaal bestuur van gemeenten. 

In een tijd die als zeer onzeker wordt beschouwd, kan in de complexe omgeving van gemeenten, 

met verschillende actoren met verschillende belangen, niet enkel meer gestuurd worden vanuit 

de machtspositie van het lokaal bestuur. Alleen in samenwerking met meerdere partijen kan er 

gezamenlijk gestuurd worden in een gewenste richting. Een toekomstvisie kan hierin een 

bijdrage leveren doordat in een toekomstvisie een gezamenlijke gewenste richting, rolverdeling 

en samenwerking wordt opgesteld. De samenwerking en rolverdeling tussen de gemeente en 

externe partijen kan tevens worden ervaren in een visietraject. Wanneer een toekomstvisie 

bijdraagt aan de samenwerking tussen meerdere partijen is het een instrument die een bijdrage 

levert aan het blijven vervullen van de publieke taken van het lokaal bestuur.  

5.3 Implicaties voor onderzoek en praktijk 

 

Dit exploratieve onderzoek is een aanzet voor verder onderzoek naar toekomstvisies in 

Nederlandse gemeenten. Meerdere vervolgonderzoeken zijn mogelijk. Een tekortkoming van dit 

onderzoek is dat van elke van de onderzochte visietrajecten één betrokkene is ondervraagd. Het 

is interessant om in een vervolgonderzoek één visietraject tot object van de studie te maken. 

Hierbij kunnen de verschillende actoren in een visietraject betrokken worden in het onderzoek. 

Voor de evaluatie van het gebruik van toekomstvisies is het interessant om de ervaringen van 

verschillende actoren te onderzoeken. Zo kan ook het verschil in betekenis die aan één 

toekomstvisie wordt gegeven in kaart worden gebracht.  

Dit onderzoek past binnen onderzoek naar governance. Uit dit onderzoek blijkt dat het 

betrekken van externe partijen moeilijk is, maar dat een open houding en gedrag naar externe 

partijen kan leiden tot een vruchtbare samenwerking. Verder onderzoek naar factoren die 

tegenwerken of bijdragen aan de ontwikkeling van ‘government naar governance’ is nodig.  

In verschillende visietrajecten wordt gebruik gemaakt van toekomstverkenningen. Er is weinig 

onderzoek gedaan naar het verschijnsel van toekomstverkenningen in de overheid. Een 

onderzoek naar het gebruik en de toegevoegde waarde van toekomstverkenningen bij de 

overheid is interessant.  

In dit onderzoek is gevraagd naar de ervaringen die men in het lokaal bestuur heeft met 

betrekking tot de overgang van ‘government naar governance’. Hieruit blijkt dat men in 
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verschillende gemeenten worstelt met de vraag naar een meer externe gerichte manier van 

werken. In verschillende gemeenten is men daarentegen enthousiast geraakt over extern 

gericht werken. Gemeenten die externe partijen vaker willen betrekken, worden aanbevolen dit 

met een open houding te doen. De kans op een geslaagd participatief traject wordt vergroot 

wanneer men in het lokaal bestuur vertrouwen toont in de inbreng van externe partijen.   

In dit onderzoek is het verschijnsel toekomstvisies van gemeenten globaal in kaart gebracht. 

Gemeenten die een toekomstvisie willen opstellen leren van dit onderzoek dat het een complex 

vraagstuk is om een toekomstvisie op te stellen, die een toegevoegde waarde heeft in de 

gemeente. Aanbevolen wordt om in de opzet van het visietraject in kaart te brengen welke 

doelstellingen bereikt dienen te worden met de toekomstvisie en het proces hierop in te 

richten.  

Projectleiders van visietrajecten wordt aanbevolen veel energie te steken in het betrekken van 

externe partijen. Dit gaat in veel gemeenten niet vanzelf. Er moeten creatieve manieren worden 

bedacht om de partijen te betrekken, die uit zichzelf geen bijdrage leveren. Er wordt aanbevolen 

om het participatieve traject in te bedden in de organisatie, door al in een vroeg stadium ook de 

interne organisatie van de gemeenten bij het proces te betrekken.  

Aanbevolen wordt om binnen de interne organisatie van de gemeente manieren te bedenken 

waardoor de toekomstvisie een bruikbaar instrument blijft. Als de toekomstvisie niet zichtbaar 

is, raakt ze vergeten. De toekomstvisie kan structureel teruggebracht worden in beleidsnota’s of 

in communicatie-instrumenten. Uiteindelijk gebruiken mensen de toekomstvisie. Aanbevolen 

wordt om medewerkers te enthousiasmeren voor de toekomstvisie, zodat zij de toekomstvisie 

als instrument blijven gebruiken.  
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Appendix A: Het interview 

 

Topic: introductie.  

Hierin wordt een inleiding op het onderwerp gegeven en wordt gesproken over welke rol en 

taken de respondent had bij het gemeentevisietraject.  

Kunt u wat vertellen over uzelf en hoe u bij het project betrokken bent geraakt? 

Kunt u wat vertellen over het project?  

 

Topic: toekomstverkenning.  

Wat is een visie? 

Waarom heeft de gemeente een visie nodig? 

Waarom 2030/2040? 

Wat was de aanleiding voor het project?  

Wie nam het initiatief tot de toekomstverkenning?  

Welk doel werd er geprobeerd te bereiken door middel van het project?  

Werden er regelmatig toekomstverkenningen verricht binnen de gemeente?  

Volgens welke methode?  

Is de behoefte van toekomstverkenningen bij Nederlandse gemeenten aan het veranderen? 

Is de betekenis van toekomstverkenningen bij Nederlandse gemeenten aan het veranderen? 

 

Topic: governance.  

Hierbij wordt het proces van het komen tot het visierapport besproken.  

Welke partijen zijn betrokken geweest bij het opstellen van de visie, in welke fase en op welke 

manier? (informeren – adviseren – betrekken – samenwerken – bemachtigen).  

Welke rol en mandaat krijgen de burgers?  

Waarom is hier voor gekozen?  

Welke methoden zijn er ingezet om stakeholders te betrekken? 

Hoe zijn de publieksevents ingericht en waarom? 

Zijn de resultaten uit het traject teruggekoppeld naar de participanten? 

Wat zijn de voor- en nadelen van deze participatievorm? 

Hoe kan de participatie ingebed worden in de gemeentelijke organisatie? 
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Topic: bestuurlijke vernieuwing 

Welke bestuurlijke vernieuwingen vinden plaats in de gemeente? 

Welke rol speelde het visietraject daarbij? 

In hoeverre kan/moet een gemeente democratisch anders ingericht worden?  

Klopt het dat gemeenten externer gericht moeten werken? Waarom? 

 

Topic: gemeentevisietraject.  

Wat moet de rol van de raad en het college van B&W zijn bij een visietraject?  

Hoe is de besluitvorming over de visie verlopen? 

Welke keuzes zijn er gemaakt en waarom? 

Wat zijn de succesfactoren van het doorlopen visietraject?  

Wat zijn de faalfactoren van het doorlopen visietraject? 

Welke lessen zijn er getrokken uit het traject?  

Waren er neveneffecten aan het visietraject? 

 

Topic: gebruik gemeentevisie.  

Hierin wordt gesproken over het uiteindelijke product, de gemeentevisie.  

Hoe werd er binnen de gemeente aangekeken tegen de visie?  

Hoe wordt de gemeentevisie gebruikt in de gemeente? 
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Appendix B: de enquête 

 

Toekomstverkenning in Nederland: gemeentevisies 

 

Achtergrond 

- Wat is de naam van uw gemeente? 

 

- Wat is uw functie? 

 

 

- Wat is de grootte van uw gemeente? 

De gemeente heeft:  

o Minder dan 5.000 inwoners 

o Van 5.000 tot 10.000 inwoners 

o Van 10.000 tot 20.000 inwoners 

o Van 20.000 tot 50.000 inwoners 

o Van 50.000 tot 100.000 inwoners 

o Meer dan 100.000 inwoners 
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Aanwezigheid gemeentevisies 

 

- Wordt er binnen uw gemeente gebruik gemaakt van een vastgestelde overkoepelende visie? 

o Ja 

o Nee 

 

- Zijn er binnen uw gemeente plannen de komende tijd een gemeentevisie te publiceren? 

o Ja 

o Nee 

  

- Als u op bovenstaande twee vragen 'nee' heeft geantwoord, kunt u omschrijven waarom er 

binnen uw gemeente geen gebruik gemaakt wordt van een overkoepelende vastgelegde 

gemeentevisie?  

U kunt de enquête vervolgens beëindigen.  

 

 

 

- Wanneer was in uw gemeente het meest recente gemeentevisietraject? 

o Er loopt momenteel een visietraject  

o Afgelopen jaar 

o Een tot vijf jaar geleden 

o Vijf tot tien jaar geleden 

o Meer dan tien jaar geleden 

 

- Met welke regelmaat worden er in uw gemeente visietrajecten doorlopen? 

o Tot eens in de drie jaar 

o Tot eens in de vijf jaar 
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o Tot eens in de tien jaar 

o Tot eens in de twintig jaar 

 

- Worden visietrajecten in uw gemeente uitgegeven in een breed toegankelijke externe 

publicatie? 

o Ja 

o Nee 

 

- Hoeveel ambtelijke mensuren waren naar schatting beschikbaar voor het laatst uitgevoerde 

gemeentevisietraject? 

____________________ uren 

 

- Op welke periode richt de gemeentevisie zich? 

o In de visie wordt 5 tot 10 jaar vooruit gekeken 

o In de visie wordt tot 15 jaar vooruit gekeken 

o In de visie wordt tot 20 jaar vooruit gekeken 

o In de visie wordt tot 30 jaar vooruit gekeken 

o In de visie wordt meer dan 30 jaar vooruit gekeken 

 

- Welke doelstellingen worden er geprobeerd te bereiken met het opstellen van een 

gemeentevisie? Meerdere antwoorden mogelijk: 

o Richting geven aan een organisatieverandering 

o Voorbereiding op een structuurvisie 

o Mogelijkheid tot een participatiemoment met de samenleving  

o Een einde te maken aan warrige deelvisies, door het vaststellen van een 

overkoepelende visie 

o Ter inspiratie van de medewerkers van de gemeente 

o Richting geven voor keuzes in bezuinigingen 

o Anders, namelijk 

______________________________________________________________ 
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Gemeentevisietraject 

 

- Wie nam het initiatief tot het laatste gemeentevisietraject? Meerdere antwoorden mogelijk: 

o College van B&W 

o De gemeenteraad 

o Het ambtelijk apparaat 

o Burgers 

o Een politieke partij 

o Anders, namelijk 

______________________________________________________________ 

 

- Werd er in het visietraject van meerdere scenario’s uitgegaan? 

o Ja 

o Nee 

 

- Wordt of werd de gemeentevisie door een extern bureau ontwikkeld? 

o Ja, in zijn geheel 

o Ja, in delen. Zo ja, welke delen? 

__________________________________________________ 

o Nee, totaal niet 

 

- Hoeveel is er geïnvesteerd in het laatste gemeentevisietraject? 

o 0 tot 25.000 euro 

o 25.000 tot 50.000 euro 

o 50.000 tot 100.000 euro 

o 100.000 tot 200.000 euro 

o Meer dan 200.000 euro 
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- Welke belanghebbende partijen zijn betrokken bij het ontwikkelen van de gemeentevisie? 

Meerdere antwoorden mogelijk: 

o Burgers     

o Bedrijven 

o MKB 

o Gemeenteraad 

o Het college van B&W 

o Nationale overheid 

o Provincie 

o Anderen,namelijk:_________________________________________________________

____ 

 

- In welke fasen van het visietraject zijn stakeholders betrokken? Meerdere antwoorden 

mogelijk: 

o In de beginfase, waarbij de stakeholders input geven   

o In een debatfase, waarbij verschillende visies op de toekomst van de gemeente 

bediscussieerd worden 

o In een reflectiefase, waarbij een conceptvisie besproken wordt 

o In de besluitvorming over de visie 
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- Volgens welke methoden zijn de stakeholders betrokken bij het gemeentevisietraject? 

Meerdere antwoorden mogelijk: 

o Enquêtes  

o Via een website    

o Interviews 

o Inspraakavond 

o Plenaire bijeenkomst (bijvoorbeeld op een stadsplein of in een congreszaal) 

o Workshop 

o Anders,  namelijk:  

 

 

- Welke rol kregen de burgers in het visietraject? 

o Geen, de gemeente besloot in zijn geheel over de invulling van de visie 

o Burgers werden geïnformeerd over het proces 

o Burgers gaven advies over de invulling van de visie 

o Burgers werden betrokken bij de opstelling van de visie, waarbij de inbreng van burgers 

leidend was voor de uiteindelijke visie 

o Burgers en de gemeente werkten het gehele visietraject samen en de visie werd 

gezamenlijk vastgesteld 

o Burgers werden gemachtigd te besluiten over de invulling van de visie 

o Anders, namelijk 

______________________________________________________________ 

 

- Zijn de resultaten uit het visietraject teruggekoppeld naar de betrokken stakeholders? 

o Ja 

o Nee 
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- Hoelang duurde het visietraject? 

o Minder dan een jaar 

o Een tot twee jaar 

o Twee tot drie jaar 

o Drie tot vier jaar 

o Vier tot vijf jaar 

o Meer dan vijf jaar 

 

- Welke lessen zijn er getrokken uit het doorlopen visietraject?  
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Gebruik gemeentevisies 

 

- Hoe wordt in uw gemeente de visie in de praktijk gebruikt? Meerdere antwoorden mogelijk: 

o De visie wordt niet of nauwelijks gebruikt 

o Richting geven voor beleid 

o Het oplossen van urgente uitdagingen 

o In gesprek komen met stakeholders 

o Het verkrijgen van subsidie 

o Als basis voor citymarketing  

o Anders,  namelijk: 

____________________________________________________________ 

 

- Hoelang is de visie bruikbaar voor de gemeente? 

o De visie wordt niet of nauwelijks gebruikt 

o Een collegeperiode 

o De visie wordt eens in de zoveel jaar geüpdate 

o De visie blijft de looptijd die voor de visie staat bruikbaar 
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Belang gemeentevisies 

 

In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen:  

 

- Gemeenten hebben een visie nodig 

o Zeer mee oneens 

o Mee oneens 

o Niet mee eens of oneens 

o Mee eens 

o Zeer mee eens 

 

- De visie van mijn gemeente is een nuttig instrument voor het bestuur van de gemeente 

o Zeer mee oneens 

o Mee oneens 

o Niet mee eens of oneens 

o Mee eens 

o Zeer mee eens 

 

- De visie van mijn gemeente werkt samenbindend tussen verschillende onderdelen van de 

gemeente 

o Zeer mee oneens 

o Mee oneens 

o Niet mee eens of oneens 

o Mee eens 

o Zeer mee eens 

 

- De visie van mijn gemeente inspireert medewerkers van de gemeente 

o Zeer mee oneens 

o Mee oneens 

o Niet mee eens of oneens 

o Mee eens 

o Zeer mee eens 
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- De visie van mijn gemeente levert een bijdrage aan de effectiviteit van de gemeente 

o Zeer mee oneens 

o Mee oneens 

o Niet mee eens of oneens 

o Mee eens 

o Zeer mee eens 

 

-  De visie van mijn gemeente leeft in de organisatie 

o Zeer mee oneens 

o Mee oneens 

o Niet mee eens of oneens 

o Mee eens 

o Zeer mee eens 

 

- De visie van mijn gemeente is verbonden met de doelen van de verschillende onderdelen van 

de gemeente 

o Zeer mee oneens 

o Mee oneens 

o Niet mee eens of oneens 

o Mee eens 

o Zeer mee eens 

 

- Wilt u op de hoogte gehouden worden van de resultaten van dit onderzoek? Dan kunt u hier 

uw e-mailadres achterlaten: 

 

 

 

Vriendelijk bedankt voor uw medewerking!  

 

 

 

 


