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Voorwoord 
 
Als afstudeeropdracht voor mijn Master Planologie aan de Universiteit Utrecht heb ik onderzoek 

gedaan naar de rol van gemeenten in het mogelijk maken van zelforganisatie in binnenstedelijke 

gebiedsontwikkeling. Graag zou ik alle mensen willen bedanken die een bijdrage hebben geleverd 

aan dit onderzoek. Allereerst wil ik mijn Universitaire begeleidster Anita Kokx bedanken voor haar 

begeleiding en aansturing in de afgelopen maanden. Daarnaast wil ik mijn begeleider van de 

gemeente Den Haag dhr. Rob van Sprundel voor zijn hulp bedanken. Tevens wil ik de gemeente Den 

Haag in het algemeen en de afdeling planologie in het bijzonder heel erg bedanken, dat ik in een 

periode van zes maanden in de wereld van de gemeente en planologie mee heb mogen lopen. Ten 

slotte gaat mijn grote dank naar alle respondenten uit voor de tijd die zij hebben vrijgemaakt, zodat ik 

in de gelegenheid werd gesteld een interview met hen te kunnen afnemen.  

 

Ik hoop, dat u deze Masterthesis met veel plezier zult lezen en dat dit onderzoek zal bijdragen aan 

een beter inzicht in het mogelijk maken van zelforganisatie in de Nederlandse steden.  

 

Januari, 2012 

 

Tristan Ravestein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

Samenvatting 
De afgelopen decennia hebben gemeenten door middel van hun regisserende rol een 

belangrijke stem in het Nederlandse ruimtelijke ordeningsbeleid gehad. Dit heeft ertoe geleid, dat de 

ruimtelijke ordening nog te veel op de visie van de overheid is gericht en dat gemeenten te weinig 

open staan voor initiatieven welke vanuit de maatschappij worden geïnitieerd. Deze huidige manier 

van planning staat in tegenstelling tot de ontwikkelingen welke op dit moment gaande zijn. Zo zijn 

burgers steeds mondiger geworden en bestaat er meer behoefte aan individuele - en collectieve 

zelfredzaamheid. Tenslotte hebben overheden, met het intreden van de financiële crisis, minder geld 

tot hun beschikking waardoor vele ruimtelijke ontwikkelingen stilgelegd moeten worden. 

Om op deze maatschappelijke - en economische ontwikkelingen in te springen zien 

wetenschappers zoals Boonstra (2010) en Machielse (2010) een kans voor het concept 

zelforganisatie weggelegd. Zelforganisatie kan omschreven worden als:  

 

“initiatives that originate in civil society from autonomous community-based networks of citizens, who 

are part of the urban system but independent of government procedures” (Boonstra & Boelens, 2011).  

 

Het gaat hier dus om initiatieven die vanuit een netwerk van burgers of ondernemers zelf 

ontstaan en die onafhankelijk van overheidsinstanties en –processen georganiseerd zijn. Deze manier 

van planning vergt een andere rol van de lokale overheid. Hierop is de volgende onderzoeksvraag 

gebaseerd: 

 

In hoeverre moet de rol van gemeenten veranderen om zelforganisatie in binnenstedelijke 

gebiedsontwikkeling mogelijk te maken en wat betekent dit voor de gemeente Den Haag? 

 

Dit onderzoek is allereerst gebaseerd op een literatuurstudie waarin de meest relevante 

benaderingen zoals de netwerkbenadering, het interactieve beleid en het concept zelforganisatie zijn 

uitgewerkt. Vervolgens is het onderzoek aan de hand van twee ‘maximum variation cases’, namelijk 

Den Haag Zuidwest en Loosduinen, uitgevoerd. Den Haag Zuidwest is een gebied met veel 

huurwoningen welke in het bezit zijn van woningbouwcorporaties. Sinds 2007 behoort het gebied tot 

één van de veertig krachtwijken en wordt het door de gemeente Den Haag in het 

Investeringsprogramma Stedelijke Ontwikkeling (IpSO) als prioriteit beschouwd. Loosduinen staat er 

in tegenstelling tot Den Haag Zuidwest beter voor. Dit is een stadsdeel met veel eigen woningbezit en 

weinig problemen. Het gebied wordt ook niet door de gemeente Den Haag als prioriteit beschouwd. 

Door deze tegenstelling is er voor beide onderzoeksgebieden gekozen. Dit onderzoek is uitgevoerd 

aan de hand van semi-gestructureerde interviews met sleutelpersonen van verschillende partijen. 

Hiermee is de rol van de gemeente Den Haag ten eerste vanuit het perspectief van de gemeente Den 

Haag zelf benaderd. Ten tweede hebben burgers, ondernemers en andere relevante actoren zoals 

woningbouwcorporaties en Stichting BOOG hun mening over de rol van de gemeente Den Haag 

kunnen geven. Door dit onderzoek vanuit meerdere perspectieven te benaderen, kon het mogelijk 

maken van zelforganisatie en de rol van de gemeente Den Haag scherper geanalyseerd worden. Er 

zijn dan ook een aantal interessante conclusies uit de analyse naar voren gekomen. 

 

Een algemene conclusie die vanuit de analyse van dit onderzoek getrokken kan worden is, dat 

gemeenten een meer faciliterende rol in plaats van een regisserende rol moeten vervullen wil 

zelforganisatie in binnenstedelijke gebiedsontwikkeling mogelijk gemaakt kunnen worden. Echter, wat 

deze rol precies inhoudt, verschilt per perspectief. De gemeente Den Haag beschouwt deze rol als het 

mogelijk maken van initiatieven door planologische belemmeringen weg te nemen en het flexibeler 

maken van beleidskaders. Daarnaast ziet de gemeente Den Haag het stimuleren van initiatiefnemers 

en het verbinden van initiatieven of actoren ook als belangrijke taken omtrent haar faciliterende rol.  

Vanuit het perspectief van de burgers en ondernemers in de onderzoeksgebieden berust de 

veranderende rol van de gemeente met name op het herstellen van het onderlinge vertrouwen. Dit 
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kan volgens hen behaald worden door allereerst de afstand tussen de gemeente en de burgers te 

verkleinen. De gemeente zou dus meer de wijk in moeten gaan. Daarnaast zou er concreter en sneller 

gecommuniceerd kunnen worden over wat wél en niet mogelijk is. Tenslotte zou de gemeente de 

ondersteuning kunnen bieden waar vanuit de initiatiefnemers ook om gevraagd wordt. Uit de analyse 

blijkt, dat dit niet altijd op financieel gebied hoeft te zijn. Ondersteunen kan ook door het beschikbaar 

stellen van informatie en menskracht.  

Een andere belangrijke factor welke uit de analyse van de twee ‘maximaal gevarieerde’ 

casussen naar voren is gekomen, is de binding met de buurt. In Den Haag Zuidwest bleken burgers 

en ondernemers weinig buurtbinding te hebben waardoor zij minder snel geneigd waren om zich voor 

de wijk in te zetten. De mate van zelforganisatie lag in dit onderzoeksgebied dan ook erg laag. 

Daarentegen hadden de burgers en ondernemers in stadsdeel Loosduinen veel meer binding met de 

wijk. De mate van zelforganisatie lag hier dan ook een stuk hoger. De visie voor de Loosduinse Vaart 

is het grootste voorbeeld hiervan. Naast onderling vertrouwen blijkt buurtbinding dus ook een 

belangrijke factor te zijn om als burger of ondernemer zelforganiserend te werk te gaan.  

 

Wat betreft de rol van gemeenten is uit de analyse naar voren gekomen, dat de overstap van 

een regisserende rol naar een faciliterende rol de grootste verandering voor gemeenten is om 

zelforganisatie in binnenstedelijke gebiedsontwikkeling mogelijk te maken. Dat wil echter niet zeggen, 

dat gemeenten de enige partij zijn die zich moeten aanpassen. Zo zouden burgers en ondernemers uit 

de wijk zich ervan bewust moeten zijn, dat de gemeente niet meer alles op zich zal nemen. Zij zouden 

dus minder van de gemeente afhankelijk moeten zijn en meer zelfinitiatief moeten nemen. Wanneer 

gemeenten immers een faciliterende bestuursstijl aannemen, zou hier meer ruimte voor moeten zijn. 

Bij de burgers en ondernemers in de wijk zal het dus met name een mentaliteitsverandering zijn om 

meer zelfinitiatief te nemen. Daarentegen gaat het bij gemeenten om een cultuuromslag waarbij zij 

een nieuwe koers in het ruimtelijke ordeningsbeleid zullen varen. Of het concept zelforganisatie in de 

praktijk ook echt succesvol zal zijn, zal in de loop der jaren moeten blijken.  
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1.  Van regisseur naar facilitator  
 

“De tijd dat de gemeente maatschappelijke problemen moet oplossen door als een soort regisseur 

maatschappelijke organisaties uit te dagen tot het door de gemeente gewenste gedrag, lijkt voorbij” 

(Binnenlands Bestuur, 2009).  

1.1  Een mogelijkheid voor zelforganisatie 

Gemeenten hebben de afgelopen decennia een belangrijke stempel op het Nederlandse 

ruimtelijke ordeningsbeleid gedrukt. Door  middel van een regisserende rol, dus de wijze waarop 

gemeenten sturing aan een netwerk of gebiedsontwikkeling geven (Korthals Altes, e.a., 2004), 

voerden zij grote invloed uit op wat er wel en niet ontwikkeld zou worden. Echter, zoals het 

bovenstaande citaat weergeeft, lijkt deze rolverdeling tot een einde te komen.  

 

Volgens wetenschappers zoals Boonstra en Boelens (2011) en Van der Bol en Van der Arend 

(2007) staan gemeenten namelijk te weinig open voor ruimtelijke initiatieven die vanuit de 

maatschappij worden geïnitieerd. Ruimtelijke ordening is nog te veel op de visie van de overheid 

gericht (Boelens, 2009). In tijden waarin burgers en ondernemers steeds mondiger zijn geworden en 

waar “in grote delen van de samenleving overtuigende behoefte aan individuele - en collectieve 

zelfredzaamheid bestaat” (Van Rooy, 2011, p. 9), lijkt deze manier van ruimtelijke ordening niet meer 

te voldoen. Tevens hebben gemeenten, naast deze veranderende houding van de maatschappij, door 

de economische crisis niet meer de financiële middelen om alle overheidsplannen tot uitvoering te 

brengen. Om de ruimtelijke planning van een stad of dorp op deze ontwikkelingen aan te passen, is 

een andere benadering van de ruimtelijke ordening erg gewenst.  

Machielse, lector gebiedsontwikkeling aan de Hogeschool van Rotterdam, ziet deze tijd dan 

ook als een aanjager voor het ontwikkelen van een concept, waarbij er meer mogelijkheden aan 

ruimtelijke initiatieven van onderaf wordt gegeven en waarbij gemeenten een meer faciliterende rol 

zullen vervullen (Machielse, 2010). Dit concept wordt in de wetenschappelijke literatuur ook wel 

zelforganisatie of ‘self-governance’ (Newman, 2007) genoemd. Zelforganisatie kan omschreven 

worden als: 

 

“Initiatives that originate in civil society from autonomous community-based networks of citizens, who 

are part of the urban system but independent of government procedures” (Boonstra & Boelens, 2011).  

 

Het gaat hier dus om ruimtelijke initiatieven die vanuit een netwerk van burgers of 

ondernemers zelf ontstaan en die onafhankelijk van overheidsinstanties en –processen georganiseerd 

zijn. Overheden kunnen in een later stadium wel bij het proces betrokken worden door een initiatief te 

faciliteren oftewel te ondersteunen, maar in eerste instantie moet het initiatief van onderaf komen. In 

plaats van een top-down structuur, staat hier een bottom-up benadering centraal. De burger is volgens 

Tonkens daarom een centrale speler in het ruimtelijke ordeningsbeleid geworden (Tonkens, 2006).  

Met het mogelijk maken van zelforganisatie wordt de regisserende rol van gemeenten dus 

enorm ter discussie gesteld. Door middel van dit concept is het niet de lokale overheid meer die 

bepaalt wat en waar iets ontwikkeld gaat worden. Daarentegen krijgen juist allerlei verschillende 

actoren de mogelijkheid om hun eigen ruimtelijke initiatieven te realiseren.  

 

Behalve, dat het mogelijk maken van zelforganisatie een verandering van de rol van 

gemeenten vereist, brengt het concept nog een paar interessante vraagstukken met zich mee. Ten 

eerste zou ieder individu een initiatief kunnen organiseren. Om het initiatief tot realisatie te brengen 

heeft de persoon een netwerk van actoren nodig. Echter, omdat iedere actor zijn eigen doelen 

probeert na te streven kunnen er complexe interactieprocessen ontstaan. Vanwege deze 

verscheidenheid aan betrokken actoren met ieder zijn of haar eigen doelstelling, benadrukken 

wetenschappers zoals Klijn en Koppenjan steeds meer het belang van een procesmanager (Klijn e.a., 

2010). De doelstelling van een procesmanager is immers om het proces in goede banen te leiden 
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zodat een initiatief tot uitvoer gebracht kan worden. Het is dus interessant om te onderzoeken in 

hoeverre een procesmanager tijdens een zelforganiserend proces een rol van betekenis kan spelen.  

Een ander interessant vraagstuk is het gebruik van bestuurlijke beleidskaders zoals 

bestemmingsplannen. Aan de ene kant hebben gemeenten de taak om ruimtelijke initiatieven aan 

bestemmingsplannen te toetsen. Dit is immers het enige bindende beleidskader. Aan de andere kant 

wordt er met het concept zelforganisatie meer flexibiliteit in beleidskaders verlangd om initiatieven van 

onderaf tot ontwikkeling te brengen. Het is daarom interessant om te onderzoeken hoe gemeenten 

met het spanningsveld tussen flexibiliteit en rechtszekerheid om zullen gaan.   

 

De Nederlandse ruimtelijke ordening heeft zich altijd gekenmerkt als een beleid waarin 

overheden een bepalende en leidende rol in speelden. Met het toepassen van zelforganisatie zal er 

echter een einde aan deze traditie komen en zal de ruimtelijke ordening op andere manier benaderd 

moeten worden.  

1.2  Doelstelling en centrale vraag 

In dit onderzoek staan het concept zelforganisatie en de veranderende rol van gemeenten 

centraal. Uit de inleiding is gebleken, dat het ruimtelijke ordeningsbeleid door de maatschappelijke 

veranderingen en de financiële crisis aan verandering onderhevig is. In tegenstelling tot eerdere top-

down benaderingen zou de ruimtelijke ordening volgens wetenschappers zoals Boonstra 2010 en 

Tonkens 2006 juist van onderaf oftewel bottom-up benaderd moeten worden. In de wetenschappelijke 

literatuur wordt zelforganisatie daarom als mogelijk concept voor deze nieuwe wijze van ruimtelijke 

ordening gezien (Machielse, 2010).  

De regisserende rol zoals gemeenten die de afgelopen jaren hebben gespeeld wordt met het 

intreden van het concept zelforganisatie ter discussie gesteld. De doelstelling van dit onderzoek is dan 

ook inzicht te krijgen in de wijze waarop gemeenten hun rol zouden moeten vervullen om 

zelforganisatie in binnenstedelijke gebiedsontwikkeling mogelijk te maken. 

  

De doelstelling van dit onderzoek richt zich in feite op alle gemeenten in Nederland. Iedere 

Nederlandse gemeente heeft immers met dezelfde financiële crisis en maatschappelijke 

veranderingen te maken. Omdat het echter qua tijd onmogelijk is om alle gemeenten van Nederland te 

onderzoeken, zal de focus binnen dit onderzoek op de gemeente Den Haag worden gelegd. De 

gemeente Den Haag wordt in dit onderzoek dan ook als een ‘paradigmatische casus’ gebruikt 

(Flyvbjerg, 2006). Dat wil zeggen, dat de gemeente Den Haag als een model op het gebied van 

zelforganisatie wordt gebruikt. Uiteindelijk zal het onderzoek in de conclusie in een breder perspectief 

worden geplaatst door aan te geven hoe Nederlandse gemeenten in het algemeen op zelforganisatie 

in kunnen spelen. Voor dit onderzoek is de volgende centrale vraag opgesteld: 

 

In hoeverre moet de rol van gemeenten veranderen om zelforganisatie in binnenstedelijke 

gebiedsontwikkeling mogelijk te maken en wat betekent dit voor de gemeente Den Haag? 

 

De keuze voor de gemeente Den Haag komt voort uit drie redenen. Ten eerste behoort Den 

Haag samen met Amsterdam, Rotterdam en Utrecht tot de vier grootste steden van Nederland (G4) 

(Gemeente Den Haag, 2011d). Het is dan ook interessant om te onderzoeken hoe één van deze vier 

steden met het concept zelforganisatie omgaat en wat voor rol zij hierin voor haarzelf ziet weggelegd. 

Hier komt wederom naar voren, dat de gemeente Den Haag op het gebied van zelforganisatie als 

model voor andere gemeenten gebruikt kan worden. Andere gemeenten zouden namelijk aan de hand 

van Den Haag als paradigmatische casus de leermomenten omtrent het mogelijk maken van 

zelforganisatie en de veranderende rolverdeling eruit kunnen halen en op hun eigen gemeente toe 

kunnen passen.  

Ten tweede is de gemeente Den Haag door de financiële crisis genoodzaakt om bijna 153 

miljoen euro te bezuinigen om het begrotingstekort te dekken. Deze bezuinigingen zullen voornamelijk 

in de gemeentelijke organisatie, de subsidies en de gemeentelijke taken en programma’s plaatsvinden 
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(Gemeente Den Haag, 2010f). Dit betekent, dat vele ruimtelijke ontwikkelingen worden stilgelegd, dat 

de regisserende rol van de gemeente Den Haag aan verandering onderhevig is en dat er dus een 

kans ligt om zelforganisatie binnen de gemeente Den Haag mogelijk te maken.  

Ten slotte is de gemeente Den Haag een interessante casus omdat het huidige 

gemeentebestuur zich ten doel heeft gesteld om de bewoners van Den Haag meer zelfinitiatief te 

laten nemen. Waar nodig en mogelijk zal het initiatief door de gemeente ondersteund worden 

(Gemeente Den Haag, 2010a). De gemeente Den Haag is dus al bezig om zelforganisatie meer 

mogelijk te maken. In het coalitieakkoord Den Haag 2010-2014 “Aan de slag!” doelt de coalitie op een 

open, transparante en uitnodigende bestuursstijl. Hierin probeert zij de bewoners te activeren en de 

participatie van bewoners te stimuleren. Tevens is in mei 2011 een inspraak- en 

participatieverordening ingediend om meer kracht achter het coalitieakkoord te zetten. Het doel van 

deze verordening is om de kwaliteit van inspraak en participatie in Den Haag te verbeteren (Gemeente 

Den Haag, 2011f). Dit coalitieakkoord en de participatieverordening passen binnen het idee van 

zelforganisatie. Hoewel er in de ambitieuze structuurvisie Den Haag 2020 ‘Wereldstad aan Zee’ uit 

2005 nog over een regisserende rol van de gemeente Den Haag wordt gesproken (Gemeente Den 

Haag, 2005, p. 9), is het interessant om te onderzoeken of deze rol in de huidige tijd en met de 

huidige coalitiedoelstellingen nog steeds zo vanzelfsprekend is en in hoeverre de rol van de gemeente 

Den Haag zou moeten veranderen.  

 

Een stad als Den Haag is echter te groot om als gehele onderzoekscasus te gebruiken. Om 

het onderzoek beter uitvoerbaar te maken is er daarom voor twee ‘maximaal gevarieerde’ (maximum 

variation) casussen, namelijk Den Haag Zuidwest en Loosduinen, gekozen (Flyvbjerg, 2006). In 

hoofdstuk drie zal de keuze voor dit onderzoeksontwerp verder worden toegelicht. In het kort komen 

de verschillen tussen de twee casussen op de volgende punten neer.  

Den Haag Zuidwest is de grootste stadsuitbreiding van Den Haag tijdens de 

wederopbouwperiode in de tweede helft van de 20
ste

 eeuw. Sinds 2007 behoort Den Haag Zuidwest 

tot één van de veertig krachtwijken. Een groot deel van de woningvoorraad in Den Haag Zuidwest is in 

het bezit van de woningbouwcorporaties (73%), er wonen veel niet-westerse allochtonen (50.6%) en 

het percentage van mensen met een laag inkomen is relatief hoog (67%). De gemeente Den Haag 

krijgt dan ook weinig ruimtelijke initiatieven van burgers en ondernemers vanuit Den Haag Zuidwest 

binnen. Een verdere beschrijving van Den Haag Zuidwest komt in hoofdstuk vier naar voren.  

Loosduinen daarentegen is geen prioriteitsgebied. Dit stadsdeel is in 1923 aan de gemeente 

Den Haag toegevoegd en in de jaren zeventig uitgebreid. Bijna de helft van de woningvoorraad is 

eigen woningbezit (49,5%), er wonen relatief weinig niet-westerse allochtonen (12.9%) en minder dan 

de helft van de inwoners heeft een laag inkomen (42%). Binnen Loosduinen is er door burgers en 

andere betrokken partijen een ruimtelijke visie voor de Loosduinse Vaart ingediend. Deze visie past 

goed binnen het kader van zelforganisatie. In hoofdstuk vijf zal de gebiedsomschrijving van 

Loosduinen verder worden toegelicht.  

Zowel voor Den Haag Zuidwest als Loosduinen geldt er een bepaalde gebiedsurgentie om dit 

onderzoek omtrent het mogelijk maken van zelforganisatie binnen deze twee gebieden uit te voeren.  

Wat betreft Den Haag Zuidwest is het interessant om te onderzoeken of zelforganisatie, ondanks de 

context zoals hierboven is beschreven, mogelijk gemaakt kan worden en wat voor  rol de gemeente 

hierin zou moeten spelen. In Loosduinen is het daarentegen juist interessant om te onderzoeken hoe 

de gemeente Den Haag met de huidige ruimtelijke initiatieven zoals de visie voor de Loosduinse Vaart 

omgaat en op welke manieren het zelforganiserend vermogen van burgers en ondernemers in het 

stadsdeel nog meer gestimuleerd kan worden.  

 

Onderzoeksvragen 

Om de doelstelling van dit onderzoek te kunnen bereiken zijn er een aantal onderzoeksvragen 

opgesteld welke bij zullen dragen aan de beantwoording van de centrale vraag. Deze 

onderzoeksvragen zullen hier kort worden toegelicht.  
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Centraal in dit onderzoek staat de veranderende rol van gemeenten om zelforganisatie in 

binnenstedelijke gebiedsontwikkeling mogelijk te maken. Om een zo goed mogelijke analyse te 

kunnen maken is ervoor gekozen om de rol van gemeenten vanuit twee perspectieven te benaderen. 

Aan de ene kant zal de rol van de gemeente Den Haag vanuit gemeentelijk perspectief behandeld 

worden. Zo zal er gekeken worden wat voor rol de gemeente Den Haag voor haarzelf, in een gebied 

als Den Haag Zuidwest en Loosduinen, ziet weggelegd om zelforganisatie mogelijk te maken. Aan de 

andere kant zal de rol van de gemeente Den Haag vanuit het perspectief van de initiatiefnemers en 

andere betrokken partijen bekeken worden. Hierin zal onder andere onderzocht worden wat deze 

actoren van de gemeente Den Haag verwachten zodat burgers en ondernemers meer zelfinitiatief 

kunnen nemen. Door middel van beide perspectieven te behandelen wordt er onderzocht in hoeverre 

het gemeentelijk perspectief en het perspectief van de initiatiefnemers over de rol van de gemeente 

overeenkomen en wat dit voor de mogelijkheden voor zelforganisatie in beide onderzoeksgebieden 

betekent. De onderzoeksvragen die bij deze twee perspectieven behoren zijn: 

 

1. Wat voor rol ziet de gemeente Den Haag voor zichzelf weggelegd om zelforganisatie binnen 

Den Haag Zuidwest en Loosduinen mogelijk te maken? 

2. Wat verwachten de initiatiefnemers, dus burgers en ondernemers, binnen Den Haag Zuidwest 

en Loosduinen van de gemeente Den Haag, zodat zij meer zelforganiserend te werk kunnen 

gaan?  

 

Zoals in de inleiding al even naar voren is gekomen wordt het belang van een procesmanager 

vanuit de wetenschap steeds meer benadrukt. Omdat er bij zelforganisatie vele actoren betrokken zijn, 

kunnen er complexe interactieprocessen optreden. Zo ontstaat een initiatief in eerste instantie vanuit 

een netwerk van burgers of ondernemers. Zonder een netwerk komt een initiatiefnemer immers niet 

ver om zijn idee tot realisatie te brengen. Echter, er kunnen later in het proces verschillende partijen bij 

het initiatief betrokken worden. Omdat iedere actor in de meeste gevallen zijn eigen doelen wilt 

nastreven, kan het proces hierdoor bemoeilijkt worden. Een procesmanager zou hier dus een 

belangrijke rol kunnen spelen. Daarom is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: 

 

3. In hoeverre speelt procesmanagement een rol in de realisatie van zelforganisatie? 

 

Tenslotte speelt de toepassing van bestuurlijke beleidskaders een belangrijke rol bij de realisatie van 

initiatieven die van onderaf worden geïnitieerd. Met name het spanningsveld tussen flexibiliteit en 

rechtszekerheid met betrekking tot het bestemmingsplan is een interessant vraagstuk. Daarnaast zijn 

beleidskaders ook van invloed op de rol die gemeenten kunnen invullen. In het geval van de 

gemeente Den Haag wordt in het Investeringsprogramma Stedelijke Ontwikkeling 2011 (IpSO 2011) 

aangegeven in welke gebieden zij de prioriteit leggen en of zij in dat gebied kunnen investeren. Het 

IpSO zou dus al van invloed kunnen zijn of de gemeente een initiatief op financieel gebied kan 

ondersteunen of niet. Dit is dan ook een reden om de invloed van beleidskaders aan de hand van de 

volgende onderzoeksvraag te onderzoeken: 

 

4. Wat voor invloed hebben vigerende bestuurlijke beleidskaders op de realisatie van 

zelforganisatie in Den Haag Zuidwest en Loosduinen? 

 

Bovenstaande onderzoeksvragen vormen een belangrijke leidraad voor het analytische 

gedeelte van dit onderzoek. Met behulp van deze onderzoeksvragen wordt immer een antwoord op de 

centrale vraag te geven.   

1.3  Maatschappelijke - en wetenschappelijke relevantie 

De doelstelling van dit onderzoek is om inzicht te verschaffen in wat voor rol gemeenten 

moeten spelen om zelforganisatie in binnenstedelijke gebiedsontwikkeling mogelijk te maken. De 

keuze voor dit onderzoek evenals de keuze voor de gemeente Den Haag en de onderzoeksgebieden 
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Den Haag Zuidwest en Loosduinen is zowel op maatschappelijk – als op wetenschappelijk 

maatschappelijk gebied relevant.  

 

Maatschappelijke relevantie 

De maatschappelijke relevantie van dit onderzoek ligt vooral in het feit, dat er een bepaalde 

beleidsurgentie naar een andere manier van ruimtelijke ordening bestaat. Dit wordt door het citaat 

waarmee het hoofdstuk begon nog eens verduidelijkt. De tijden waarin gemeenten de regie hadden 

lijkt ten einde te komen. Door de maatschappelijke ontwikkelingen lijkt de behoefte van de burger en 

ondernemer naar meer zelfredzaamheid te verschuiven. Bovendien hebben gemeenten door de 

financiële crisis niet meer de hulpmiddelen om ieder project te realiseren. Door de ruimtelijke ordening 

meer van onderaf te benaderen, zou het mogelijk maken van zelforganisatie daarom een antwoord op 

deze ontwikkelingen kunnen zijn.  

De gemeente Den Haag is in dit onderzoek dan ook een relevante keuze. Zoals al eerder is 

gesteld is de gemeente Den Haag al op zoek naar nieuwe ontwikkelingsvormen van planning waarbij 

burgers en ondernemers meer zeggenschap krijgen. Marnix Norder, wethouder Stadsontwikkeling en 

Volkshuisvesting bij de gemeente Den Haag stelt, dat de gemeente Den Haag minder regisserend en 

niet langer grootschalige investeringen moet doen, maar dat de gemeente naar een slimme manier op 

zoek moet gaan om alternatieven te vinden (Norder, 2011, p.19). In een persbericht betitelt met 

“minder regels, meer faciliteren en innovatieve concepten” dat door de gemeente Den Haag op 29 juni 

2011 is uitgebracht, stelt wethouder Norder:  

 

“Ondanks de crisis blijven we in Den Haag doorbouwen en investeren in de stad. Maar dan wel op een 

andere manier. We willen andere partijen dan de gemeente daarin nadrukkelijk een rol geven. Goede 

initiatieven zijn van harte welkom. De gemeente wil deze stimuleren, bijvoorbeeld door met de 

initiatiefnemers mee te denken en belemmeringen zoveel mogelijk weg te nemen” (Gemeente Den 

Haag, 2011e).  

 

Uit dit persbericht blijkt, dat de gemeente Den Haag al een aantal ideeën over deze nieuwe 

manier van ruimtelijke ordening heeft. Doordat dit onderzoek zich zowel op het gemeentelijk 

perspectief, als op het perspectief van de initiatiefnemers richt, kunnen de gemeentelijke ideeën over 

het mogelijk maken van initiatieven van onderaf met de praktijk vergeleken worden.  

Tenslotte is dit onderzoek maatschappelijk relevant omdat er twee verschillende gebieden, 

Den Haag Zuidwest en Loosduinen, als ‘maximaal gevarieerde’ casestudies worden gebruikt. Ook hier 

zouden interessante uitkomsten uit voort kunnen komen, zoals het type initiatief welke door burgers of 

ondernemers wordt geïnitieerd of de rol van de gemeente Den Haag die zij in deze gebieden vervult. 

Omdat er in Nederland meerdere naoorlogse gebieden en uitbreidingswijken bestaan, zouden andere 

gemeenten hier dus van kunnen leren. 

 

Wetenschappelijke relevantie 

Naast de maatschappelijke relevantie van dit onderzoek, is dit onderzoek ook op 

wetenschappelijk gebied relevant. Het concept zelforganisatie zou in dit onderzoek op twee manieren 

benaderd kunnen worden, namelijk als een beleidsmodel of als een analytisch model. Zelforganisatie 

als beleidsmodel staat in relatie tot het citaat van wethouder Norder zoals hierboven staat 

weergegeven. Hierin wordt zelforganisatie beschouwd als het beleidsdoel wat de gemeente Den Haag 

voor ogen heeft namelijk, initiatieven van onderaf stimuleren en belemmeringen weg nemen. Wanneer 

zelforganisatie als analytisch model wordt gebruikt, dan wordt er geanalyseerd in hoeverre het 

mogelijk is om het concept zelforganisatie in de werkelijkheid toe te passen.  

In dit onderzoek zal zelforganisatie als beleidsmodel worden geconfronteerd met 

zelforganisatie als analytisch model. Hiermee wordt getracht om de mogelijkheden en beperkingen 

rondom het toepassen van zelforganisatie in de werkelijkheid in kaart te brengen. Deze mogelijkheden 

of beperkingen kunnen vervolgens van toegevoegde waarde zijn op bestaande wetenschappelijke 

literatuur over zelforganisatie.  
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Een ander aspect waarom dit onderzoek wetenschappelijk relevant is, is de rol van 

gemeenten. Deze rol wordt namelijk vanuit twee perspectieven benaderd. Aan de ene kant het 

gemeentelijk perspectief en aan de andere kant het perspectief van de initiatiefnemer. Zoals uit de 

inleiding is gebleken, is de ruimtelijke ordening de afgelopen decennia voornamelijk top-down 

benaderd waar gemeenten een regisserende rol speelden. Deze rol zal met het intreden van 

zelforganisatie gaan veranderen. Door de gemeentelijke rol vanuit twee perspectieven te benaderen 

wordt onderzocht of hetgeen in de wetenschappelijke literatuur over de rol van gemeenten wordt 

beschreven overeenkomt met wat er in de praktijk wordt verwacht.  

1.4  Leeswijzer  

Dit onderzoek werkt naar een conclusie toe waarin een zo goed mogelijk antwoord op de 

eerder genoemde centrale vraag wordt gegeven. Ten eerste zal in hoofdstuk 2, het theoretisch kader, 

de meest relevante theorieën met betrekking tot dit onderzoek aan bod komen. Hierin zullen de 

theoretische benaderingen van de rol van gemeenten worden toegelicht en zal uiteraard het concept 

zelforganisatie worden behandeld. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een conceptueel model. Het 

theoretisch kader kan als basis voor het model gezien worden. In het conceptueel model wordt de 

samenhang tussen de onderzoekseenheden schematisch weergegeven. Hoofdstuk 3 zal in het teken 

staan van de gehanteerde methodologie van dit onderzoek. De keuze voor de casussen Den Haag 

Zuidwest en Loosduinen evenals de keuze voor een kwalitatief onderzoek zal in het methodologische 

deel worden toegelicht. Hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5 zullen de kern van dit onderzoek vormen. Hierin 

zal de analyse van de interviews uitgewerkt worden en zullen de resultaten uiteengezet worden. 

Tenslotte zal in hoofdstuk 6 een antwoord op de onderzoeksvragen en de centrale vraag worden 

gegeven. Dit hoofdstuk zal worden afgesloten met een aantal aanbevelingen.  
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2.  Van government naar zelforganisatie 

2.1  Inleiding 

In dit onderzoek staan het concept zelforganisatie en de veranderende rol van de gemeenten 

daarin centraal. Uit de inleiding is gebleken dat, wegens maatschappelijke veranderingen en met het 

intreden van de financiële crisis, een andere manier van ruimtelijke ordening wordt voorgesteld waarbij 

ruimtelijke initiatieven van onderaf steeds belangrijker worden. Burgers, maatschappelijke organisaties 

en ondernemers krijgen hierdoor steeds meer invloed op de ruimtelijke ontwikkeling van hun 

leefomgeving. Dit betekent, dat de regisserende rol van de gemeenten zoals zij die de afgelopen jaren 

hebben gespeeld niet altijd meer opgaat en dat zij een nieuwe rol moeten invullen (Hajer, e.a., 2010). 

Om in te kunnen gaan op het concept zelforganisatie en de nieuwe rol van de gemeenten, is 

het allereerst van belang om een duidelijk beeld van het ruimtelijke ordeningsbeleid te schetsen zoals 

het de afgelopen decennia is uitgevoerd. Het mogelijk maken van zelforganisatie berust immers op 

een aantal benaderingen welke van grote invloed zijn geweest op het ruimtelijke ordeningsbeleid. Ten 

eerste vormen de netwerkbenadering en de communicatieve benadering belangrijke onderdelen van 

zelforganisatie (Boonstra en Boelens, 2011; Van Rooy, 2011). Ten tweede heeft het concept 

zelforganisatie een sterke relatie met betrekking tot het interactieve beleid en de faciliterende 

bestuursstijl. Alvorens er dus op zelforganisatie zal worden ingegaan, zullen deze drie benaderingen 

eerst behandeld worden. De rol van de gemeenten zal tijdens de beschrijving uiteraard centraal staan.  

 

Om niet de gehele historie van de ruimtelijke ordening te hoeven behandelen, zal als startpunt 

de ontwikkeling van een centrale – naar een decentrale overheidsstructuur worden genomen. Met de 

komst van de netwerkbenadering in de jaren tachtig ontstond er een ommekeer in de ontwikkeling van 

steden en in het beleid. Dit had onder meer te maken met de economische - en maatschappelijke 

ontwikkelingen. Naast een financiële crisis toentertijd, ontstond tevens het besef bij de overheid dat 

een gedifferentieerde - en steeds dynamischer wordende maatschappij niet meer maakbaar was en 

dat een top-down planning geen effect meer had. Door middel van decentralisatie moesten 

marktpartijen, het maatschappelijke middenveld van verenigingen en instellingen en de lagere 

overheden meer invloed in de ruimtelijke ordening krijgen (Spit & Zoete, 2006, p. 164). Bij de 

uitvoering van de netwerkbenadering werd de nadruk dan ook met name bij de gemeenten gelegd. Op 

lokaal niveau is de afstand tussen het bestuur en de maatschappij immers het kleinst. Een gemeente 

weet dus het beste van alle overheidslagen wat er allemaal in de maatschappij gaande is (De Graaf, 

2007, p. 1). Deze omslag heeft tevens met het principe van subsidiariteit te maken. Dat wil zeggen, 

dat verantwoordelijkheden en taken naar een zo laag mogelijk niveau worden doorgeschoven. 

Gemeenten hebben hierdoor meer verantwoordelijkheden gekregen (De Roo & Voogd, 2004, p.103). 

De verandering van een centrale – naar een decentrale strategie is dus van groot belang geweest 

voor de wijze waarop gemeenten tegenwoordig hun rol in de ruimtelijke ordening uitvoeren. Om dieper 

in te kunnen gaan op de rol van gemeenten bij zelforganisatie, is het dus belangrijk om te weten hoe 

gemeenten vanaf de jaren tachtig hun rol hebben ingevuld. Hierin liggen de drie benaderingen, zoals 

eerder zijn genoemd, ten grondslag.  

 

Dit theoretisch kader zal uiteindelijk meer inzicht geven in het concept zelforganisatie en de 

veranderende rol van gemeenten. Door de verschillende benaderingen van de afgelopen decennia te 

behandelen, zal duidelijk worden waarop de ideeën voor zelforganisatie zijn gebaseerd en wat de 

ontwikkeling van een regisserende rol naar een faciliterende rol voor gemeenten inhoudt. Dit is 

immers de kern van dit onderzoek en van belang voor de analyse van het empirisch hoofdstuk. 

Allereerst zullen in paragraaf 2.2 en 2.3 de netwerkbenadering en de communicatieve benadering 

behandeld worden. Het vormen van een netwerk en het helder communiceren naar elkaar zijn immers 

fundamentele aspecten van zelforganisatie. Vervolgens zal in paragraaf 2.4 op het interactieve beleid 

worden ingegaan. In de beschrijving van de verschillende benaderingen staat de rol van de lokale 

overheid dus centraal. In paragraaf 2.5 zal er uiteindelijk dieper op het concept zelforganisatie worden 
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ingegaan. Ten slotte zal aan het einde van het theoretisch kader het conceptueel model 

gepresenteerd worden waarin de samenhang tussen de onderzoekseenheden schematisch wordt 

weergegeven.   

2.2  Planning als een netwerk van actoren 

Tot eind jaren zeventig werd de ruimtelijke ordening gekenmerkt door een moderne 

(klassieke) planning, waarbij de overheid een dominante - en centrale rol in het planningsstelsel kreeg 

toebedeeld. Doordat vraagstukken complexer werden en de maatschappij gedifferentieerder, kreeg 

deze systeemfunctionele benadering met zijn top-down structuur steeds meer kritiek (Dean, 1999, p. 

72). Partijen streefden meer en meer hun eigen belangen na, waardoor het voor de overheid steeds 

moeilijker werd om keuzes te maken en oplossingen te bieden. Het intreden van de 

netwerkbenadering kan daarom als een reactie op de systeemfunctionele planning worden gezien. 

Het oude beleid gebaseerd op hiërarchie, regels en controle (systeemfunctionele planning), werd 

hiermee vervangen door de sturende -, regisserende - en communicatieve functies van de gemeente 

(netwerkbenadering) (Wissink, 2003, pp. 9-11).  

Deze verandering van planningsstrategie hield in, dat de ruimtelijke ordening niet meer van 

bovenaf door de overheid (top-down) werd bepaald. In plaats daarvan zou de ruimtelijke ordening tot 

stand moeten komen door middel van een netwerk, dat door gemeenten wordt gevormd, onderhouden 

en indien nodig wordt veranderd om een samenwerking tussen verschillende actoren mogelijk te 

maken (Newman, 2001, p.109; Hupe & Klijn, 1997, p. 33). Deze regisserende rol welke gemeenten 

met het intreden van de netwerkbenadering kregen toebedeeld, is volgens Korthals Altes en collega’s 

dus de wijze waarop gemeenten sturing aan een netwerk of gebiedsontwikkeling geven. Gemeenten 

dienden hierbij rekening te houden met de doelstellingen van een project, de belangen van alle 

betrokken partijen en het algemeen belang van de maatschappij (Korthals Altes, e.a., 2004, p. 20). 

Deze regisserende rol is dan ook van grote invloed geweest op het acteren van gemeenten in 

beleidsprocessen van de afgelopen decennia. 

Deze nieuwe rolverdeling is slechts een beschrijving over hoe gemeenten met complexe 

vraagstukken om zouden moeten gaan. Kritische wetenschappers zijn dan ook van mening, dat de 

netwerkbenadering als normatief kan worden opgevat (Klijn & Koppenjan, 2000; Rhodes, 1996; 

Koppenjan & Klijn, 2004, p. 9; Kokx & Van Kempen, 2009, p. 1246). Dat wil zeggen, dat de rol van 

gemeenten zoals in de wetenschappelijke literatuur over de netwerkbenadering staat beschreven, niet 

altijd op dezelfde manier in de praktijk wordt uitgevoerd. Zo zouden gemeenten in de praktijk 

bijvoorbeeld op hun dominante rol kunnen terugvallen. Het doel van deze paragraaf is daarom inzicht 

te krijgen in de wijze waarop gemeenten invulling aan deze nieuwe rolverdeling geven.    

 

Beleidsnetwerken 

In de jaren tachtig stelden wetenschappers als Kreukels, dat planning niet alleen een 

overheidsactie is, maar dat planning meer met private partijen verbonden zou moeten worden 

(Kreukels, 1980; Boelens, e.a., 2006 pp. 25-26). In een latere publicatie bepleitten Kreukels en 

Simonis, dat de overheid een minder centrale - en dominante rol moest krijgen en dat er meer moest 

worden samengewerkt met de particuliere sectoren. Er zou meer ruimte voor initiatieven van 

particulieren vrij moeten komen (Kreukels & Simonis, 1988, 9-29). In deze publicaties kwam het idee 

van zelforganisatie dus al naar voren. Doordat Kreukels en Simonis de rol van de overheid ter 

discussie stelden en van mening waren dat er meer met de particuliere sector moest worden 

samengewerkt, hebben zij een belangrijke stempel op de ontwikkeling van het ruimtelijke 

ordeningsbeleid gehad. 

De nieuwe opvattingen over de ruimtelijke ordening hebben ervoor gezorgd, dat er meer 

aandacht werd besteed aan een planningsstrategie waarbij verschillende actoren in het 

planningsproces betrokken zouden worden. Centraal in deze post-moderne planning staat het vormen 

van een beleidsnetwerk tussen actoren (Bovens, e.a., 2001, p. 272). Beleidsnetwerken, in de 

internationale wetenschappelijke literatuur ook wel ‘policy networks’ genoemd, kunnen als volgt 

worden omschreven:  
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“A (more or less) stable pattern of social relations between interdependent actors, which take shape 

around policy problems and/or policy programmes” (Kickert, e.a., 1997, p. 6; Klijn & Koppenjan, 2000, 

p. 19).  

 

Deze definitie van beleidsnetwerken zal voor dit onderzoek gehanteerd worden. Uit deze 

omschrijving blijkt, dat een min of meer stabiel patroon van onderling afhankelijke actoren een zeer 

belangrijk aspect is om een beleidsnetwerk te creëren. Ook bij zelforganisatie is het van belang om 

een netwerk van onderling afhankelijke actoren te ontwikkelen. Desondanks zit er toch enig verschil 

tussen beide vormen van een netwerk. Beleidsnetwerken houden zich voornamelijk met politieke 

problemen en programma’s bezig. Zelforganisatie daarentegen zijn initiatieven van burgers of 

ondernemers die autonoom van overheidsinstanties en –processen ontstaan. Zij houden zich dus veel 

minder met politieke problemen en programma’s bezig. Daarnaast zijn beleidsnetwerken gebaseerd 

op een stabiel patroon van actoren, terwijl zelforganisatie van het veranderlijke en ongeplande uitgaat 

(Boonstra, 2010, p. 26; Klijn & Snellen, 2009). Desalniettemin blijft de kern van de netwerkbenadering, 

namelijk het vormen van een netwerk tussen onderling afhankelijke actoren, zowel bij 

beleidsnetwerken als bij zelforganisatie een belangrijke factor.  

 

Hoewel Kreukels en Simonis stelden, dat er meer ruimte voor particuliere initiatieven moest 

komen, kwam het ondanks het intreden van de netwerkbenadering nog vaak voor dat de overheid de 

initiatiefnemende partij was om ruimtelijke ontwikkelingen te starten. Dit kan worden herleid aan wat in 

de wetenschappelijke literatuur ook wel de padafhankelijkheid wordt genoemd (Newman, 2001). 

Overheden hebben met de systeemfunctionele planning een dominante - en hiërarchische rol in de 

beleidsvoering gehad. Ondanks het gedachtegoed van de netwerkbenadering met de bijbehorende 

functieveranderingen, werd er nog steeds aan de oude rolverdeling vastgehouden. Daarnaast zou een 

gebrek aan vertrouwen naar de maatschappij toe een oorzaak kunnen zijn waarom de overheid 

meestal nog de initiatiefnemende partij was (Newman, 2001; Van der Arend, 2007). Hieruit blijkt, dat 

onderling vertrouwen een belangrijk aspect van een netwerk is.  

Er kan dan ook afgevraagd worden of de hiërarchie met de komst van de netwerkbenadering 

geheel verdwenen is. Hoewel gelijkwaardigheid en het wegnemen van een hiërarchische ordening 

belangrijke doelstellingen van de netwerkbenadering zijn (Weggeman, 2003, pp. 155-156), blijkt dit in 

de praktijk niet altijd naar voren te komen. Gemeenten proberen wel overeenstemming met andere 

actoren te zoeken, maar hebben daarnaast ook haar eigen politieke - en economische belangen 

(Pierre, 2005). Daarnaast beschikt de gemeente over macht door bijvoorbeeld financiële - of 

institutionele middelen in te zetten. Hierbij kan gedacht worden aan de invulling en het gebruik van 

beleidskaders (Jacobs, e.a., 2004). Wanneer gemeenten niet over voldoende financiële middelen 

beschikken om hun regisserende rol uit te voeren, zouden zij tevens nog kunnen proberen om 

politieke steun te generen. Volgens Swyngedouw (2005, p. 2001) speelt het gebruik van taal, oftewel 

de juiste communicatie, hierbij een zeer belangrijke rol. De politiek zou immers door een overtuigend 

verhaal, ‘convincing narrative’, overgehaald kunnen worden om een bepaald beleid te ondersteunen. 

Deze verhalen worden vaak op een zodanige manier overgebracht, dat het moet blijken dat het 

gekozen beleid de juiste aanpak vormt. Overtuigende verhalen vormen daardoor een krachtig 

instrument om bepaalde beleidsdoelen te behalen (Jacobs, e.a., 2003; Stone, 2002). De ruimtelijke 

ordening blijft dus top-down georganiseerd. 

Volgens sommige wetenschappers zijn deze machtsverhoudingen onderbelicht en zou er 

meer onderzoek naar gedaan moeten worden (Klijn & Koppenjan, 2000; Brans, 1997). Hoewel de 

gevormde netwerken bij zelforganisatie meer van onderaf (bottom-up) moeten ontstaan, zal de macht 

van gemeenten ook bij dit concept van grote invloed kunnen zijn. Om zelforganisatie dus meer kans 

van slagen te bieden zou de padafhankelijkheid doorbroken moeten worden, zouden overheden 

minder macht moeten uitoefenen en zouden zij bovendien meer vertrouwen in de maatschappij 

moeten hebben. In de volgende paragrafen zal er dieper op de rol van gemeenten en de 

machtsverhoudingen worden ingegaan. 
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Van government naar governance 

De ontwikkeling van een dominante - en hiërarchische rol (systeemfunctionele benadering) 

naar een regisserende rol (netwerkbenadering) heeft tevens met de ontwikkeling van government naar 

governance te maken. Government wordt gekenmerkt door een meer formele -, klassieke - en 

verticale organisatie tussen overheidslagen om tot een effectief en uitvoerbaar beleid te komen. 

Governance daarentegen, wordt gekenmerkt door zowel horizontale – als verticale organisaties 

waarbinnen publieke – en private partijen samenwerken en een netwerk vormen (Poorter, 2005, p. 7). 

Governance is echter wel een normatieve term (Newman, 2001) en er zijn vele definities over wat 

governance nu precies inhoudt. De term kan dan ook als een soort containerbegrip worden 

beschouwd. Voor dit onderzoek wordt de definitie van Rhodes (1996, p. 660) aangehouden: 

‘governance refers to self-organising inter-organisational networks’. Binnen deze definitie komen een 

aantal kenmerken naar voren die tevens zeer bepalend voor de netwerkbenadering en het concept 

zelforganisatie zijn geweest.  

 

Ten eerste typeert governance zich door onderlinge afhankelijkheid tussen publieke – en 

private partijen en de vrijwillige sector (inter-organisational networks). Volgens Klijn en collega’s is 

deze eigenschap één van de belangrijkste elementen binnen de netwerkbenadering (Koppenjan & 

Klijn, 2004, p. 10; Klijn e.a. 2010, p. 1065). Actoren zijn volgens Castells namelijk afhankelijk van 

elkaars hulpmiddelen zoals geld, kennis en kunde (Castells, 2006; Davies 2007). 

Ten tweede is het zelforganiserende vermogen (self-organising) een belangrijke eigenschap 

voor een netwerk. Hierdoor wordt een zekere autonomie (onafhankelijkheid) gecreëerd. Dit is tevens 

een direct verband met zelforganisatie (Boonstra, 2010). Zelfgeorganiseerde netwerken zijn immers 

geen verantwoording aan de overheid schuldig. Desondanks kan de overheid het netwerk wel met 

haar regisserende rol en het instrumentarium waarover zij beschikt indirect sturen (Rhodes, 1996, p. 

660). Hierdoor is een netwerk dus niet volledig autonoom.  

Ten slotte wordt governance gekenmerkt door de vele partijen die bij het netwerk betrokken 

zijn. Er wordt hier ook wel van multi-actor gesproken (Klijn e.a. 2010, p. 1063). Hier komt tevens de 

moeilijkheidsgraad van een netwerk naar voren. Iedere actor bekijkt een probleem of een complex 

vraagstuk (wicked problem) namelijk vanuit een andere invalshoek en probeert zijn eigen doelen na te 

streven. In de internationale wetenschappelijke literatuur wordt dit ook wel met de term ambiguïteit 

(ambiguity) aangeduid (March & Olsen, 1976). Een dergelijk complex vraagstuk kan vervolgens 

verschillende vormen van onzekerheden met zich meebrengen (Koppenjan & Klijn, 2004). Ten eerste 

kan er onzekerheid over de beschikbare kennis en informatie bestaan. Dit wordt ook wel inhoudelijke 

(substantive) onzekerheid genoemd. Hierdoor is het voor de betrokken actoren niet duidelijk wat de 

juiste oplossing voor een bepaald complex probleem zal zijn en wat voor effect de oplossing met zich 

mee zal brengen. Ten tweede kan er institutionele (institutional) onzekerheid bestaan. Verschillende 

actoren hebben zo hun eigen institutionele achtergrond waarop beslissingen gebaseerd zijn. Hierdoor 

is het onzeker hoe het proces en de interactie tussen actoren zal verlopen Ten slotte bestaat er een 

strategische (strategic) onzekerheid rondom complexe problemen. Iedere actor hanteert een andere 

strategie in een samenwerkingsproces. Het is dan ook onzeker in hoeverre een bepaalde strategie het 

probleem of de oplossing van het probleem beïnvloedt.  

Deze ambiguïteit en de bijbehorende onzekerheden worden sterk beïnvloed door het 

onderling vertrouwen in een netwerk (Rhodes, 1996, p. 660). Aangezien het onderlinge vertrouwen 

tussen betrokken actoren niet altijd aanwezig is (Newman, 2001), kunnen onzekerheden juist groter 

worden. Hierdoor kunnen actoren ervoor kiezen om een andere strategie tijdens het proces toe te 

passen, wat tot conflicten tussen partijen kan leiden. Hier komt de strategische onzekerheid van een 

complex probleem naar voren. Een heldere communicatie zou er echter toe kunnen leiden, dat 

bepaalde onzekerheden worden gereduceerd. Zo zou de inhoudelijke onzekerheid zoveel mogelijk 

weggenomen kunnen worden en zou er beter gebruik van elkaars hulpmiddelen gemaakt kunnen 

worden (De Roo & Voogd, 2004, p.53). Hier komt het idee van de communicatieve benadering al 

enigszins naar voren. In de volgende paragraaf zal dit verder worden toegelicht. 

Uit de eigenschappen van governance blijkt dus, dat de omslag van government naar 

governance een zeer belangrijke ontwikkeling voor de netwerkbenadering en voor het concept 
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zelforganisatie is geweest. Er kan zelfs gesteld worden dat wanneer deze omslag niet had 

plaatsgevonden, het concept zelforganisatie zich niet had kunnen ontwikkelen. 

 

Naast de bovengenoemde kenmerken van governance en de netwerkbenadering kunnen er 

nog twee eigenschappen aan een netwerk toegevoegd worden. Zo kan er behalve multi-actor (Klijn 

e.a. 2010, p. 1063) ook over multi-domein en multi-level gesproken worden (Rotmans, 2003, p. 22). 

Multi-domein wil zeggen, dat maatschappelijke problemen veel complexer zijn geworden en dat zij 

meerdere beleidsterreinen betrekken. Een bepaald probleem heeft niet enkel met economie of 

ruimtelijke ordening te maken. In de meeste gevallen beslaat het vraagstuk een mix van 

beleidsterreinen (Kooiman, 1993; Rhodes 1996). Hier komt het belang van communicatie tussen 

verschillende actoren wederom naar voren.  

Multi-level, ook wel multi-scalar genoemd, betekent dat er steeds meer verschillende 

bestuursniveaus bij beleidsprocessen betrokken zijn. Zo krijgt de Europese Unie door middel van 

regelgeving een steeds grotere rol in bepaalde beleidsterreinen (Hooghe & Marks, 2001). Dit 

betekent, dat er in het stedelijk beleid dus nieuwe vormen van horizontale – en verticale organisaties 

ontstaan (Brenner, 2004).  

Een ruimtelijk initiatief dat van onderaf vanuit een netwerk van burgers of ondernemers (multi-

actor) wordt geïnitieerd kan ook op meerdere beleidsterreinen betrekking hebben. Daarnaast heeft 

een initiatiefnemer zich te houden aan de regelgeving welke bijvoorbeeld door een provincie of het 

Rijk is opgelegd. Hierdoor kan gesteld worden dat het multi-domein en multi-level eigenschap ook op 

zelforganisatie van toepassing zijn. In het empirische onderzoek zal worden gekeken of ruimtelijke 

initiatieven die vanuit een netwerk van burgers of ondernemers in Den Haag Zuidwest en Loosduinen 

worden georganiseerd met deze twee eigenschappen te maken hebben.  

 

Netwerkmanagement 

In deze paragraaf zijn al een aantal voor- en nadelen van de netwerkbenadering naar voren 

gekomen. Enerzijds kunnen actoren dankzij het vormen van een netwerk gebruik maken van elkaars 

kennis en kunde, anderzijds zorgen de vele betrokken actoren ervoor dat het een complex proces 

wordt, omdat iedere actor op zijn eigen wijze binnen het netwerk acteert (multi-actor en ambiguïteit). 

Iedere actor probeert dus zijn eigen doelen na te streven, terwijl de doelstelling van een netwerk is om 

tot een gezamenlijke oplossing te komen. Hieruit kan gesteld worden dat een bepaalde mate van 

procesbegeleiding gewenst is. Dit wordt in de internationale literatuur ook wel netwerkmanagement 

(networkmanagement) (Kickert e.a., 1997; Agranov & McGuire, 2001) genoemd. Rhodes (1996) 

omschrijft het begrip netwerkmanagement als volgt: “the management of inter-organisational 

relations”. Netwerkmanagement is gebaseerd op het ontwikkelen en onderhouden van een netwerk 

gedurende een proces. Onderling vertrouwen is een zeer belangrijke factor om uiteindelijk tot een 

gezamenlijke oplossing te komen (Rhodes, 1996). Netwerkmanagement richt zich dus meer op het 

verloop van het proces dan op de beleidsinhoud van een netwerk. Dit blijkt uit de volgende 

omschrijving van Hoogerwerf en Herweijer:  

 

“Netwerkmanagement is niet gericht op het bereiken van bepaalde beleidsuitkomsten maar op 

collectieve probleemoplossing, zorg voor een goed interactieverloop of zorg voor de relaties tussen 

actoren” (Hoogerwerf & Herweijer, 2008, p. 309).  

 

De taken binnen netwerkmanagement worden vaak uitgevoerd door een zogenaamde 

‘networkmanager’, ook wel procesmanager genoemd. Eén van de taken van een procesmanager is 

erop gericht om de juiste actoren bij het juiste vraagstuk te betrekken. Dit wordt ook wel met de term 

‘selective activation’ omschreven. Daarnaast is het de taak van een procesmanager om de interacties 

binnen een netwerk te begeleiden. Dit kan hij doen door een aantal basisregels voor het gedrag en de 

interacties binnen een netwerk op te stellen. Ook kan hierbij gedacht worden aan de frequentie van 

het aantal bijeenkomsten of welke actoren met elkaar rond de tafel gaan zitten (Klijn e.a. 2010, pp. 

1069-1070). Dit worden ook wel de ‘rules’ binnen een netwerk genoemd (Klijn & Koppenjan, 2000). 

Als het interactieproces binnen een netwerk eenmaal aan de gang is, is het de taak van een 
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procesmanager om input aan het proces te leveren. Dat wil zeggen, het ontwikkelen van oplossingen 

waar alle betrokken actoren zich in kunnen vinden. Een procesmanager zou bijvoorbeeld ook een 

aantal adviesbureaus of deskundigen aan kunnen stellen die met elkaar concurreren om oplossingen 

te creëren (Klijn e.a. 2010, p. 1069; Koppenjan & Klijn, 2004). Ten slotte heeft een procesmanager 

ook rekening te houden met de verschillende rollen (roles) die betrokken actoren spelen. Zo kan de 

regisserende rol van gemeenten van grote invloed zijn op procesverloop (Klijn & Koppenjan, 2000).  

Uit deze taakomschrijving blijkt, dat een procesmanager verschillende manieren heeft om 

sturing aan een netwerk te geven. De rol van een procesmanager kan dan ook wel als een ‘mediator’ 

of ‘stimulator’ worden beschouwd (Klijn & Koppenjan, 2000). Volgens Van Rooy en collega’s zouden 

er opleidingen, trainingen en cursussen gegeven moeten worden om vaardige procesmanagers in te 

kunnen zetten. Zij zijn van mening, dat een procesmanager aan bepaalde eigenschappen moet 

voldoen:  

 

“Competente personen die processen kunnen leiden, sociaal vaardig zijn, betekenis geven aan 

uitspraken van anderen, niet zichzelf als dé hoofdrolspeler zien, kunnen omgaan met media en het 

gevoel hebben voor formele - en informele verbanden” (Van Rooy, e.a., 2004, p.10).  

 

Het blijft echter de vraag wie deze rol op zich zou moeten nemen. Volgens Van der Arend (2007) 

bestaat er geen eenduidig beeld van wie de rol van een procesmanager zou moeten invullen.  

 

Ze kan worden bekleed door een ambtenaar of bestuurder - en dus door ‘de overheid’ -, maar in veel 

gevallen liever door een onafhankelijke, neutrale derde (Van der Arend, 2007, p. 7) 

 

Spit en Zoete (2006) zijn daarentegen van mening, dat de rol van een procesmanager juist 

door een planoloog zou moeten worden ingevuld.  

 

De planoloog ontwikkelt zich daarmee steeds meer als een professional met een eigen inhoudelijke 

expertise die gecombineerd wordt met een generalistische blik op de ruimtelijke – en bestuurlijk-

juridische omgeving waarbinnen de ruimtelijke ordening zich afspeelt (Spit & Zoete, 2006, p. 254). 

 

Door middel van deze rolinvulling zou de planoloog de concrete doelstellingen van actoren 

goed met het lange termijn perspectief van gemeenten kunnen combineren. Desalniettemin is de 

planoloog in dienst van de overheid. De onafhankelijkheid van een planoloog als procesmanager zou 

daarom in twijfel getrokken kunnen worden. In dit onderzoek naar zelforganisatie en de rol van 

gemeenten zal tevens worden onderzocht of er behoefte aan een procesmanager is. Dit is immers ook 

één van de vier onderzoeksvragen welke in paragraaf 1.2 zijn opgesteld. Tevens zal er naar de 

mening van de respondenten gevraagd worden wie de rol van een procesmanager op zich zou 

moeten nemen.  

 

Uit deze paragraaf blijkt, dat de verandering van een systeemfunctionele planning naar de 

netwerkbenadering en de omslag van government naar governance een belangrijke basis voor 

zelforganisatie heeft gevormd. Gemeenten zijn hierdoor in plaats van een dominante - en centrale rol 

zoals in de systeemfunctionele benadering, een meer regisserende rol gaan bekleden. Hoewel er met 

deze verandering in theoretisch opzicht meer naar gelijkwaardigheid wordt gestreefd, behouden 

gemeenten in de praktijk wegens padafhankelijkheid en door middel van verschillende 

machtsmiddelen toch een bepalende rol. Hieruit blijkt, dat de ruimtelijke ordening toch nog top-down 

wordt georganiseerd en dat de netwerkbenadering als normatief kan worden opgevat. Wanneer 

gemeenten het concept zelforganisatie in binnenstedelijke gebiedsontwikkeling mogelijk willen maken, 

zou er dus meer ruimte aan particuliere initiatieven moeten worden gegeven. Dit zou betekenen, dat 

het voor gemeenten niet altijd meer mogelijk is om haar regisserende rol te behouden, maar dat zij 

zich anders op moeten stellen. Een procesmanager zou hier met zijn takenpakket eventueel van 

toegevoegde waarde kunnen zijn. 
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Hoe de rol van  gemeenten er in deze nieuwe situatie uit komt te zien, zal later in dit 

theoretisch kader behandeld worden. Allereerst zal er dieper op de communicatieve benadering 

worden ingegaan. Het vormen van een netwerk met zelforganisatie is één ding, maar een goede 

communicatie is net zo belangrijk. 

2.3  Communicatie als bindmiddel 

De ontwikkeling van verdere decentralisatie van planning (subsidiariteit) en het intreden van 

de netwerkbenadering heeft ertoe geleid, dat gemeenten een regisserende rol kregen toebedeeld en 

dat  ruimtelijke ordening als een netwerk van actoren werd gezien. Om de betrokkenheid van de 

verschillende actoren binnen een netwerk te vergroten, nam het belang van een goede communicatie 

onderling steeds meer toe. Dit wordt ook wel met het begrip ‘deliberative democracy’ aangeduid 

(Mannberg, 2006, p. 10). Niet het resultaat van het netwerk, maar het communicatieve proces staat 

hierin centraal. Binnen dit proces staat luisteren, argumenteren en discussiëren voorop. Hierdoor 

zouden actoren sneller tot gezamenlijke oplossingen kunnen komen (Elster, 1998, pp. 1-18).  

In de planningstheorie heeft deze ‘deliberative democracy’ voor een overgang naar de 

communicatieve planning gezorgd (Mannberg, 2006, p. 10). Habermas heeft vervolgens met zijn boek 

‘Theorie des kommunikativen Handelns’ een belangrijke bijdrage aan deze benadering geleverd. De 

communicatieve benadering is gebaseerd op het bereiken van een gezamenlijke visie door middel van 

discussies tussen belanghebbende actoren uit het bedrijfsleven en het maatschappelijke middenveld 

als het publieke domein. Iedereen zou aan het communicatieve proces deel kunnen en mogen nemen 

(De Roo & Voogd, 2004, p.54; Wissink, 2003, pp. 16-17).  

 

Er kan dus gesteld worden, dat naast het vormen van een netwerk tussen publieke – en 

private partijen, ook het gebruik van communicatieve netwerkinstrumenten als een steeds belangrijker 

aspect van de ruimtelijke ordening wordt gezien (Hoogerwerf & Herweijer, 2008, p. 310). Volgens de 

Roo en Voogd komt de behoefte naar betere communicatieve netwerkinstrumenten voort uit de 

ambiguïteit en toenemende onzekerheden. Omdat overheden geen goede oplossingen voor complexe 

vraagstukken hadden, kwam de taak bij de betrokken actoren te liggen om naar oplossingen te 

zoeken. Hierdoor nam de onzekerheid toe of de juiste kennis en informatie in het netwerk wel 

beschikbaar was. Een goede communicatie onderling zou deze inhoudelijke onzekerheid weg moeten 

nemen (De Roo & Voogd, 2004, p.53; Koppenjan & Klijn, 2004, p.3). Volgens Mannberg zou de 

communicatieve benadering uiteindelijk voor meer democratie moeten zorgen, gebaseerd op 

onderlinge communicatie en vertrouwen (Mannberg, 2006, p. 13). Hoewel dit een mooi gedachtegoed 

is, kan dit denkbeeld als normatief opgevat worden. Newman stelt namelijk, dat er in de praktijk vaker 

een gebrek aan vertrouwen bestaat, in plaats van dat partijen elkaar volledig vertrouwen (Newman, 

2001).  

 

Communicative turn 

Naast Habermas heef ook Healey een belangrijke bijdrage aan de communicatieve planning 

geleverd. Om buiten de traditionele hiërarchische - en bureaucratische processen te treden heeft 

Healey het concept ‘collaborative planning’ geïntroduceerd. Planning zou volgens dit concept een 

interactief proces tussen een netwerk van actoren moeten zijn om collectief de problemen om te 

lossen. Healey is van mening, dat hoe meer partijen bij het proces betrokken zijn, des te beter de 

oplossing zou zijn (Bengs, 2005, p. 6; Healey 1997a; Healey, 2003, pp. 101- 123).  

Daarnaast benadrukt zij met de communicatieve omslag (communicative turn) de ontwikkeling 

van een technisch-rationeel planningsmodel naar een communicatief-rationeel planningsmodel (Tabel 

2.1). Deze omslag zou ervoor moeten zorgen, dat de hiërarchische top-down structuur verdwijnt en 

dat er meer vanuit een netwerk van actoren wordt gehandeld (Healey, 1997b, pp. 234-257). 

Gerelateerd hieraan staat, dat planning meer decentraal volbracht moet worden (subsidiariteit) 

(Mannberg, 2006, p. 9). Volgens Bengs heeft een meer gedifferentieerde – en steeds dynamischer 

wordende maatschappij de ontwikkeling van de communicatieve omslag in gang gebracht (Bengs, 
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2005, p. 6). De communicatieve omslag heeft dan ook veel relaties met de overgang van 

systeemfunctionele planning naar een netwerkbenadering (paragraaf 2.2).  

 

Tabel 2.1: Technisch-rationeel model vs. communicatief-rationeel model 

Technisch-rationeel  Communicatief-rationeel 

- Lineair geschakelde planning 

- Gesloten planningssystemen 

- Blauwdrukplanning 

- Directe sturing 

- Planner als technicus 

- Maximale doelverwezenlijking 

- Generieke aanpak 

- Netwerkplanning in ‘ongoing processes’ 

- Open planningsprocessen 

- Proces- en projectplanning 

- Zelfregulering 

- Planner als ‘mediator’ 

- Optimale afstemming van het proces 

- Gebiedsgerichte aanpak 

Bron: De Roo & Voogd, 2004, p. 60 

 

Tabel 2.1 geeft duidelijk de tegenstellingen van de twee modellen weer. Het technisch-

rationele model is geschikt voor relatief eenvoudige vraagstukken met een hoge mate van zekerheid 

en controle (Zuidema, e.a., 2005, p.6). Met de lineair geschakelde planning wordt de systeemachtige 

top-down structuur bedoeld welke in paragraaf 2.2 even naar voren is gekomen. De overheid is 

binnen dit model de dominerende partij en de planner zorgt als technicus ervoor, dat de ideale 

toekomstige stedelijke inrichting wordt geschetst (blauwdrukplanning). Uiteindelijk probeert de 

overheid tot een maximale doelverwezenlijking te komen (Wissink, 2003, p. 2).  

Het communicatief-rationele model is in tegenstelling tot het technisch-rationele model 

toepasbaar voor complexe vraagstukken, waarbij veel onzekerheid bestaat over percepties, motieven 

en gedrag van actoren (Zuidema, e.a., 2005, p.6). In plaats van een lineair geschakelde planning 

wordt er bij het communicatief-rationele model gebruik gemaakt van een netwerkplanning. Dat de 

netwerkplanning als een ‘ongoing proces’ wordt beschouwd wil zeggen, dat planning een iteratief 

(herhalend) proces is. Partijen kunnen altijd beslissen om uit een netwerk te stappen of zich bij een 

netwerk te voegen waardoor een deel van het proces herhaald moet worden. Uit dit herhaaldelijke 

proces kunnen bovendien leermomenten worden getrokken, zodat niet iedere keer dezelfde fouten 

worden gemaakt. Een iteratief proces kan daarom ook als een leerproces worden beschouwd. 

Daarnaast wordt er binnen dit model veel waarde gehecht aan een open - en interactief proces 

(Booher & Innes 2001). Hier zal in paragraaf 2.3 verder op in worden gegaan.  

 

Uit de tabel kan tevens worden afgeleid, dat het bij het communicatief-rationele model veel 

meer om het proces gaat in plaats van het resultaat. Het vormen van een netwerk, inclusief het 

creëren van consensus tussen partijen, is een belangrijk aspect binnen de communicatieve 

benadering. Volgens het model zou de planoloog hier een belangrijke rol als mediator in kunnen 

spelen. De relatie met een procesmanager is dan ook snel gelegd (Klijn & Koppenjan, 2000). De 

planoloog is dus niet meer de partij die als enige bepaalt hoe het plan eruit komt te zien zoals bij de 

blauwdrukplanning, maar zou juist tot een optimale afstemming tussen de belangen van de betrokken 

actoren moeten komen. Naast procesplanning geven De Roo en Voogd in Tabel 2.1 aan dat 

projectplanning ook binnen het communicatief-rationele model behoort. Hier kan afgevraagd worden 

of dit wel juist is, omdat het doel bij projectplanning al vooraf is vastgesteld. Projectplanning zou 

daarom beter bij het technisch-rationele model passen. 

Een ander belangrijk kenmerk binnen het communicatief-rationele model is zelfregulering. Dit 

kan ook wel als zelforganisatie worden beschouwd. Zelfregulering wil zeggen, dat de overheid niet 

altijd meer de partij is die een netwerk initieert. Netwerken die bij zelforganisatie worden gevormd zijn 

immers autonoom (Boonstra, 2010). Dat betekent echter niet, dat de gemeente niet meer bij een 

netwerk betrokken raakt. Publieke – en private partijen, evenals de vrijwillige sector, zijn binnen een 

netwerk immers onderling afhankelijk van elkaar.  

Al met al kan gesteld worden, dat de communicatieve omslag van belangrijke waarde is 

geweest voor het ontstaan van zelforganisatie. Door de verandering van een technisch-rationeel 
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model naar een communicatief-rationeel model is er een sterke basis gelegd om ruimtelijke ordening 

als een netwerk van actoren te beschouwen in plaats van top-down te benaderen. Tevens is het 

proces centraler komen te staan. Evenals bij de ommekeer van een systeemfunctionele benadering 

naar een netwerkbenadering kan bij deze communicatieve omslag gesteld worden, dat zelforganisatie 

niet tot ontwikkeling had kunnen komen als deze omslag niet had plaatsgevonden. Doordat betrokken 

actoren met elkaar in gesprek gaan en hun wederzijdse belangen en interesses naar voren brengen, 

kan er overeenstemming worden bereikt. Dit zou vervolgens moeten resulteren in een gezamenlijke 

visie. Omdat het bereiken van een gezamenlijke visie door middel van communicatie voor 

zelforganisatie ook een belangrijk aspect is, kan gesteld worden dat de communicatieve benadering 

van grote waarde voor het concept is. 

 

Kritische geluiden 

Door middel van de communicatieve omslag heeft de communicatieve benadering een 

belangrijke bijdrage aan de planologische processen geleverd. Desondanks zijn er ook een aantal 

kritische geluiden te horen. Zo zijn Huxley en Yiftachel van mening, dat de communicatieve 

benadering te normatief is. Zij wijzen erop, dat de communicatieve planning geen connectie met de 

realiteit heeft en dat planning meer vanuit de praktijk verkend zou moeten worden in plaats vanuit 

theoretische aannames. Zij stellen, dat de theorie dichter bij de praktijk moet komen te staan. Hierdoor 

wordt het voor de betrokken personen gemakkelijker om de theorie ook daadwerkelijk in de praktijk 

toe te passen (Huxley & Yiftachel, 2000). Ook De Roo en Voogd zijn kritisch over de communicatieve 

benadering. Zij stellen: 

 

“De communicatieve benadering is alleen zinvol voor die vraagstukken, waarbij de 

verschillende betrokken partijen min of meer gelijkwaardige en wederzijds afhankelijke (maar wel van 

elkaar verschillende) belangen vertegenwoordigen” (De Roo & Voogd, 2004, p.55).  

 

In theorie lijkt de communicatieve benadering alom toepasbaar. Echter, uit dit citaat blijkt, dat 

het alleen bij bepaalde vraagstukken zinvol is om deze benadering te gebruiken. Hier komt de 

normativiteit van de benadering dus naar voren.  

 

Boelens is bovendien van mening, dat het communicatieve model van Habermas te 

idealistisch en zelfs onrealistisch is. Zo stelt Boelens: 

 

Next to the fact that Jürgen Habermas has always stressed the idealistic, perhaps non-realistic 

features of his communicative model, although necessary to mirror and possibly improve the daily 

affairs of social action, such a process also leads to lengthy discussions, debates and exchanges of 

arguments without achieving extraordinary results. At best, the results are often quite modest and 

familiar (Boelens, 2009, p. 148). 

 

Boelens stelt dus, dat een communicatief proces tot lange discussies en uitwisselingen van 

argumenten kan leiden, zonder dat er innovatieve resultaten geboekt worden. De resultaten die 

bereikt worden vaak bescheiden en reeds bekend (Boelens, 2009, p. 148). Deze opinie staat recht 

tegenover Healey die van mening is, dat een heldere communicatie tussen actoren juist tot 

gezamenlijke oplossingen en een integraal beleid kan leiden. Dat wil zeggen, dat meerdere actoren 

vanuit verschillende invalshoeken tot een gezamenlijk beleid komen (Healey, 2003). 

 

Naast de discussie of de communicatieve benadering wel of niet tot resultaat leidt, bestaat er 

ook een tweestrijd over de machtsverhoudingen binnen het model. In paragraaf 2.2 kwam al naar 

voren, dat er verschil in machtsverhoudingen binnen een netwerk op kunnen treden (Jacobs, e.a., 

2003; Stone, 2002; Klijn & Koppenjan, 2000; Brans, 1997). Ook in de communicatieve benadering 

wordt erkend, dat er verschil in macht tussen de partijen kan bestaan. Echter, verschillende 

wetenschappers hebben een andere opvatting over de oorzaak van deze machtsverhoudingen.  
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Volgens Forester is de mate van kennis waar een partij over beschikt, bepalend voor de 

machtsverhoudingen binnen een planningsproces. Kennis kan op een dusdanige manier 

gecommuniceerd worden, dat het, bewust of onbewust, misleidend kan zijn of achter de hand kan 

worden gehouden. Beide gevallen hebben invloed op de uiteindelijke besluitvorming. Forester noemt 

dit ook wel ‘misinformation’ (Forester, 1989, pp. 33-34). Om deze machtsverhoudingen tegen te gaan 

ziet Forester een belangrijke taak voor planologen weggelegd. Zij zouden meer inzicht moeten krijgen 

in de wijze waarop actoren hun macht uitoefenen. Hierdoor zouden zij de machtsverhoudingen tegen 

kunnen gaan (Forester, 1989). Planologen zouden dus als een soort procesmanager op moeten 

treden (Klijn e.a. 2010). Ook Hupe en Klijn constateren, dat er door het ontbreken van een 

procesmanager, grote machtsverschillen kunnen ontstaan (Hupe & Klijn, 1997, pp. 28-29). Door het 

inbrengen van een procesmanager zouden door middel van communicatieve (deliberatieve) 

processen de machtsverhoudingen geneutraliseerd kunnen worden. De communicatieve benadering 

streeft er immers naar, dat macht niet de drijfveer van besluitvorming mag zijn (Purcell, 2009, p. 151).  

Deze visie, dat machtsverhoudingen geneutraliseerd kunnen worden, staat tegenover de visie 

van Foucault die stelt, dat macht altijd in een netwerk aanwezig zal zijn. Net als Forester is Foucault 

van mening, dat kennis als machtsmiddel gebruikt kan worden. De partijen die over kennis 

beschikken, bepalen immers wat de ‘juiste’ kennis is. Dit beïnvloedt de relaties en besluitvorming 

binnen een netwerk (Pløger, 2001; Murdoch, 2006, pp. 56-77). Daarnaast worden 

machtsverhoudingen volgens Foucault bepaald door de positie die een actor binnen een netwerk 

bekleedt. Hoe centraler de positie binnen een netwerk, hoe meer macht de actor kan uitvoeren (Kokx, 

2010, p. 58; Foucault, 1982).  

 

Naast kennis en positie zijn er ook andere middelen waarop actoren de mate van macht 

kunnen bepalen. Zo is in paragraaf 2.2 al naar voren gekomen, dat de beschikbaarheid van financiële 

– en institutionele middelen van invloed kunnen zijn op de machtsverhoudingen en de uiteindelijke 

besluitvorming. Tevens is het gebruik van overtuigende verhalen (convincing narratives) een manier 

waarop macht gebruikt kan worden (Jacobs, e.a., 2003; Stone, 2002). Ook Boelens benadrukt, dat er 

machtsverhoudingen voor kunnen komen. Hij stelt, dat wanneer een partij een bepaald doel voor ogen 

heeft en ook de middelen tot zijn beschikking heeft om dat doel te verwezenlijken, hij het proces net 

zo lang kan tegenwerken, totdat hij zijn doel kan bewerkstelligen. Hier wordt ook wel gesproken van 

een ‘veto power’ waar een actor over kan beschikken (Klijn & Koppenjan, 2000; Agranoff & McGuire, 

2001; Boelens, e.a., 2006 p. 148). De scheve machtsverhoudingen was juist hetgeen waar eerdere 

planningsbenaderingen in de jaren zeventig en begin jaren tachtig op stuk liepen. De communicatieve 

benadering zou hier op in moeten spelen, maar stuit volgens Boelens dus op dezelfde problemen 

(Boelens, e.a., 2006 p. 148).  

 

Uit deze paragraaf blijkt dat de communicatieve benadering een belangrijke bijdrage aan de 

ontwikkeling van de ruimtelijke ordening heeft geleverd. Door deze benadering is het belang van 

communicatie binnen netwerkprocessen meer naar voren gekomen. Planning wordt volgens dit 

concept als een interactief proces tussen verschillende actoren gezien, welke gezamenlijk tot een 

oplossing voor collectieve problemen trachten te komen. Desondanks spelen ongelijke 

machtsverhoudingen in de praktijk een grote rol. Dit kan tot gevolg hebben, dat een communicatief 

proces erg stroef kan verlopen.  

Aan de hand van paragraaf 2.2 en paragraaf 2.3 kan gesteld worden dat de 

netwerkbenadering en de communicatieve benadering belangrijke fundamenten voor zelforganisatie 

zijn geweest. Deze twee benaderingen en de bijbehorende karakteristieken zullen in dit onderzoek 

naar zelforganisatie dan ook als analytisch model gebruikt worden. Voordat het concept 

zelforganisatie verder behandeld zal worden, zal er allereerst dieper op het interactieve beleid worden 

ingegaan. Zelforganisatie kan namelijk als een afgeleide van het interactieve beleid worden gezien. 

Het is daarom van belang om te kijken waaruit dit is ontstaan. 
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2.4  Interactief te werk gaan 

Maatschappelijke ontwikkelingen, zoals individualisering en de toenemende complexiteit van 

de samenleving hebben er echter voor gezorgd, dat in de jaren negentig het interactieve beleid meer 

belangstelling vanuit de wetenschap en vanuit de beleidsmakers kreeg (Van der Arend, 2007, p.12). 

De netwerkbenadering en de communicatieve planning bleken niet de juiste oplossing te bieden om 

burgers en overheden meer naar elkaar toe te trekken. Hieruit blijkt het normatieve gedachtegoed van 

beide benaderingen. Er kwamen door deze benaderingen wél meer burgerorganisaties van de grond. 

Echter, deze organisaties werden door gemeenten eerder als lastig dan als behulpzaam beschouwd 

(Edelenbos & Monnikenhof, 2001, p.20). Een gebrek aan onderling vertrouwen zou hier aan ten 

grondslag kunnen liggen (Newman, 2001).  

Het gevolg hiervan was, dat er een kloof tussen burger en overheid ontstond. In plaats van, 

dat private – en particuliere partijen en de vrijwillige sector dichter naar elkaar toe trokken, kwamen zij 

steeds verder van elkaar af te staan (Edelenbos & Monnikenhof, 2001, p.20). Om de kloof te dichten 

werd het interactieve beleid als oplossing gezien. Dit beleid had de volgende doelstellingen: de 

participatie in de besluitvorming te verhogen, het draagvlak voor het beleid te vergoten en de kwaliteit 

van de besluitvorming te verbeteren (Edelenbos, e.a., 2001; Holland, e.a., 1999).  

In deze paragraaf staat het interactieve beleid centraal. Dit is een manier van beleidsvoering 

die tegenwoordig nog veelvuldig door overheden wordt gebruikt. Zelforganisatie krijgt mede door 

maatschappelijke ontwikkelingen en de financiële crisis steeds meer aandacht (Van Rooy, 2011) en 

kan daarom als een reactie op het interactieve beleid worden gezien. Om dieper op het concept 

zelforganisatie in te kunnen gaan is het van belang om te weten wat het gedachtegoed achter het 

interactieve beleid is en waar de ideeën van zelforganisatie nu uit voort komen.  

 

Door de jaren heen zijn er vele verschillende benamingen en omschrijvingen aan het 

interactieve beleid gegeven. Voor dit onderzoek zal echter de definitie van Edelenbos gehanteerd 

worden. Hij beschrijft interactief beleid als:  

 

“Het vroegtijdig betrekken van burgers en andere belangstellende partijen bij de vorming van beleid, 

waarbij in openheid en op basis van gelijkwaardigheid en onderling debat problemen in kaart worden 

gebracht en oplossingen worden verkend die van invloed zijn op het uiteindelijke politieke besluit” 

(Edelenbos, 2000, p. 39).  

 

Naast burgers kunnen ook experts, bestuurders, financiers en vertegenwoordigers van derden 

bij de beleidsvorming betrokken worden (Edelenbos, e.a., 2001). In deze definitie komen een aantal  

elementen van de netwerkbenadering en de communicatieve benadering naar voren. Zo is het 

vroegtijdig betrekken van actoren en het principe van gelijkwaardigheid vanuit de netwerkbenadering 

te herleiden. Het onderlinge debat is juist gebaseerd op de communicatieve benadering.  

 

Kernvoorwaarden 

Uit de omschrijving die Edelenbos aan het interactieve beleid geeft blijkt, dat het vormen van een 

netwerk tussen vele actoren (multi-actor) cruciaal is. Echter in paragraaf 2.2 is al naar voren gekomen, 

dat iedere actor een vraagstuk vanuit zijn eigen invalshoek kan benaderen en daardoor zijn eigen 

doelen in een netwerk probeert na te streven. Dit wordt ook wel ambiguïteit genoemd( March & Olsen, 

1976). Daarnaast kunnen er volgens Kokx verschillende factoren zoals netwerkmanagement, 

organisatorische voorwaarden en andere contextuele omstandigheden zich voordoen, welke van 

invloed op het proces kunnen zijn. Door al deze factoren kan interactief beleid als een complex proces 

worden beschouwd (Kokx, 2010, p. 94; Driessen, e.a., 2001). Door deze complexiteit leidt niet iedere 

gekozen interactieve aanpak tot een succes. Pröpper en Steenbeek hebben daarom zes 

kernvoorwaarden opgesteld waar een interactief proces aan moet voldoen om succesvol te kunnen 

zijn:  
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- Openheid; 

- Duidelijkheid over de rol en inbreng van de overheid en die van de participanten; 

- Meerwaarde van participanten; 

- Constructieve relatie tussen bestuur en participanten; 

- Geschikte problematiek; 

- Voldoende personele capaciteit en hulpmiddelen (Pröpper & Steenbeek, 1999, pp. 25-33). 

 

Openheid is één van de belangrijkste kernvoorwaarden voor interactief beleid. Openheid wil 

zeggen, dat de partijen elkaars kennis en kunde delen, maar ook dat zij openstaan voor nieuwe 

inzichten en ideeën. Door middel van openheid kan de inhoudelijke onzekerheid worden weggenomen 

en kan er sneller tot overeenstemming worden gekomen (Healey et al., 1995; Booher & Innes 2001). 

Zowel de overheid als de participanten moeten openheid aan elkaar geven en ook met die insteek het 

proces in gaan. De tweede kernvoorwaarde is de rolverdeling in het proces. Hier zal later in deze 

paragraaf dieper op in worden gegaan. Belangrijk is, dat alle betrokken partijen moeten weten waar ze 

aan toe zijn en wat ze van elkaar kunnen verwachten. Ook hier speelt openheid een belangrijke rol.  

 

Een derde voorwaarde is, dat de betrokken participanten een bepaalde meerwaarde met zich mee 

moeten brengen. Zo stellen Pröpper en Steenbeek:  

 

“Interactief beleid is alleen zinvol als de participatie door burgers, maatschappelijke organisaties, 

bedrijven of andere overheden een meerwaarde kan hebben. Participatie moet iets toevoegen aan het 

beleid, aan het beleidsproces en/of aan het politieke systeem” (Pröpper & Steenbeek, 1999, p. 28). 

 

Als dit niet het geval is, kan er volgens Pröpper en Steenbeek ook niet van interactieve 

beleidsvorming gesproken worden. Een kanttekening hierbij is, dat de overheid bepaalt wat die 

meerwaarde inhoudt. De participant moet in staat zijn om aan de verwachte bijdrage van de overheid 

te voldoen. Hierdoor kan gesteld worden, dat de overheid wederom een bepaalde mate van macht in 

handen heeft. Wat betreft het mogelijk maken van zelforganisatie in Den Haag zou er minder strak 

aan deze voorwaarde vastgehouden moeten worden. In de inleiding van dit onderzoek (paragraaf 1.3) 

is immers naar voren gekomen, dat het stimuleren van initiatieven vanuit burgers en ondernemers een 

belangrijk beleidsdoel voor de gemeente is. Initiatieven die van onderaf worden geïnitieerd zouden 

daarom al als een meerwaarde op het beleid kunnen worden gezien. Of een initiatief uiteindelijk 

volledig tot uitvoer gebracht kan worden is een tweede vraagstelling. Hierin speelt openheid als 

kernvoorwaarde wederom een belangrijke rol. Desalniettemin kan het van onderaf initiëren van 

initiatieven dus al als een meerwaarde op het beleidsdoel worden gezien.    

Voorwaarde nummer vier om het proces te doen slagen is het belang van een goede en 

stevige relatie (constructief) tussen de betrokken partijen. Dit betekent echter niet, dat de partijen niet 

van mening mogen verschillen of dat er geen conflicten mogen ontstaan. Als zij maar wel in 

gedachten houden, dat zij tot een gezamenlijk beleid moeten komen waarover iedereen het eens is. 

Een goede procesmanager zou hier de kans op een constructief samenwerkingsproces kunnen 

vergroten (Kickert e.a., 1997; Agranov & McGuire, 2001; Lössbroek & Van Ham, 2008, p. 26; 

Edelenbos e.a., 2006, p. 23). Edelenbos en Klijn benadrukken nogmaals het belang van goed 

netwerkmanagement:  

 

“Management matters in the successful evolution of interactive decision-making processes” 

(Edelenbos & Klijn, 2006, p. 436). 

 

De vijfde voorwaarde is, dat interactief beleid niet voor alle vraagstukken toepasbaar is. Een 

onderwerp dat zeer urgent is en op korte termijn opgelost moet worden, is niet geschikt om via een 

interactief proces op te lossen. Interactief beleid vergt immers veel tijd. De problematiek moet dus 

geschikt zijn om interactief beleid toe te passen (Pröpper & Steenbeek, 1999, p. 25-33). Ook hier is 

het de overheid die bepaalt of een vraagstuk urgent is en voldoende bestuurlijke - en politieke prioriteit 

heeft. Wederom zou de overheid dus gebruik kunnen maken van haar machtsfunctie. 
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Ten slotte moet er voldoende personele capaciteit aanwezig zijn om het interactieve beleid uit 

te kunnen voeren. Zowel participanten als bestuurders, politici, beleidsmedewerkers en 

communicatieadviseurs moeten de tijd en kennis hebben om aan het interactieve beleid deel te 

kunnen nemen (Pröpper & Steenbeek, 1999, p. 25-33; Goverde & Lako, 2005, p. 538).  

 

Deze zes kernvoorwaarden zijn voor het interactieve beleid opgesteld. Desalniettemin zouden 

deze voorwaarden ook voor zelforganisatie kunnen gelden om tot een succesvolle samenwerking en 

resultaat te komen. Door zelforganisatie als analytisch model te gebruiken, zal onderzocht worden of 

de kernvoorwaarden in werkelijkheid een grote rol spelen om een initiatief tot een succes te brengen. 

Deze zes kernvoorwaarden zullen in de twee casestudies Den Haag Zuidwest (hoofdstuk 4) en 

Loosduinen (hoofdstuk 5) aan bod komen. Tenslotte zal in het concluderende hoofdstuk (hoofdstuk 6)  

gesteld worden welke kernvoorwaarden in de praktijk het belangrijkste waren om zelforganisatie 

mogelijk te maken.  

 

Bestuursstijlen 

Zoals hierboven al naar voren is gekomen kenmerkt het interactieve beleid zich, evenals de 

netwerkbenadering en de communicatieve benadering, door het multi-actor eigenschap. Door het 

vroegtijdig betrekken van belanghebbenden zijn er vele actoren bij de beleidsvorming betrokken wat 

betekent, dat er zorgvuldig met de betrokken participanten om moet worden gegaan. De wijze waarop 

de overheid dit doet wordt ook wel een bestuursstijl genoemd (Pröpper & Steenbeek, 1999, p. 37). In 

de internationale literatuur wordt er ook wel naar de term ‘governmentality’ verwezen. Dit begrip is 

door Foucault geïntroduceerd (Raco & Imrie, 2000; Swyngedouw, 2005; Foucault, 1982). Letterlijk 

vertaald betekent het begrip: bestuursmentaliteit. Miller en Rose beschrijven het begrip als:  

 

“The ways of thinking about the kinds of problems that can and should be addressed by various 

authorities'' (Miller & Rose, 1990, p. 2; Raco & Imrie, 2000).  

 

Governmentality is dus de wijze waarop overheden naar problemen of vraagstukken kijken en 

de manier waarop zij deze problemen op kunnen lossen. Overheden gaan bijvoorbeeld bewust lokale 

samenwerkingen aan om bestuurlijke doeleinden te bereiken (Swyngedouw, 2005). Governmentality 

is dan ook voornamelijk gebaseerd op macht waarbij de overheid een sterke regisserende rol heeft 

(Raco & Imrie, 2000; Brockling e.a., 2011). De keuze voor een bepaalde bestuursstijl heeft dus ook 

met governmentality te maken. Burgers kunnen juist met opzet vroeg in een proces betrokken worden, 

zodat er wordt voorkomen, dat zij zich in een later stadium tegen het plan zullen verzetten. Interactief 

beleid wordt door overheden dus als instrument ingezet om beleidsdoelen te bereiken (Hendriks & 

Tops, 2001; Van der Bol & Van der Arend, 2007, p. 32; De Graaf, 2007, p.4). 

 

In de nationale literatuur wordt het interactieve beleid in verschillende bestuursstijlen 

onderverdeeld. Evenals bij governmentality wordt de keuze voor een bestuursstijl onder andere door 

het vraagstuk bepaald (Pröpper & Steenbeek, 1999, p. 37). Daarnaast spelen onderling vertrouwen, 

machtsverhoudingen en bijbehorende onzekerheden ook een belangrijke rol hierin (Van der Arend, 

2007). Van Gunsteren (2006) stelt, dat vertrouwen in de werking van het interactieproces een cruciale 

factor is om tot een succesvol beleid te komen. Voordat er op de verschillende bestuursstijlen zal 

worden ingegaan, valt er een onderscheid tussen interactieve beleidsvorming en niet-interactieve 

beleidsvorming te maken. Edelenbos & Monnikhof (2001, pp 34-36) geven vier kenmerken die dit 

onderscheid duidelijk maken.  

 

Ten eerste worden de deelnemende partijen bij interactieve beleidsvorming in een veel 

vroeger stadium van het beleidsvormingsproces betrokken dan bij niet-interactieve beleidsvorming. Bij 

niet-interactieve beleidsvorming kunnen burgers slechts tijdens een inspraakprocedure op een 

conceptplan reageren. In de meeste gevallen is dit conceptplan al tot in detail uitgewerkt. Bij 

interactieve beleidsvorming kunnen partijen bij de probleemdefinitie betrokken worden of zelfs een 

eigen initiatief ondernemen. Dit laatste komt in de richting van zelforganisatie. 
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Ten tweede is de aard van de communicatie een belangrijk onderscheid tussen interactieve - 

en niet-interactieve beleidsvorming. Bij interactief beleid wordt gebruik gemaakt van meerzijdige 

communicatie. Dat wil zeggen, dat er communicatiemiddelen worden gebruikt waarbij iedere partij zijn 

stem kan laten horen. Gedacht moet worden aan werkgroepen, rondetafelbijeenkomsten, 

klankbordgroepen, tentoonstellingen en interviews. De netwerk- en communicatieve benadering 

komen dus sterk in de interactieve beleidsvorming terug. Bij niet-interactieve beleidsvorming komt de 

communicatie alleen vanuit de overheid, hier wordt dus gebruik gemaakt van eenzijdige 

communicatie.  

Een derde kenmerk is, dat bij interactieve beleidsvorming aandacht wordt besteed aan 

gelijkwaardigheid. Hierbij zou de functie van een procesmanager goed van pas komen. Door middel 

van het opstellen van regels (rules) en het in acht houden van de rolverdeling binnen een netwerk 

(roles) zou een procesmanager naar gelijkheid kunnen streven. De Rijk (1996) en Hartman (1998) 

waarschuwen echter voor de macht van een procesmanager. Deze rol wordt vaak bekleed door een 

ambtenaar of bestuurder welke dus in dienst is van de overheid. Hierdoor is de procesmanager geen 

onafhankelijk persoon en kan hij zijn macht gebruiken om het beleid van de overheid te behartigen 

(Van der Arend, 2007, p. 7). Interactief beleid kan op die manier juist tot ongelijkheid leiden (Newman, 

2001). Bovendien is in paragraaf 2.2 gebleken, dat volledige gelijkwaardigheid moeilijk is na te 

streven. Hierin spelen onderling vertrouwen en onzekerheden een rol. Verder beschikt iedere partij 

over bepaalde kennis, kunde, geld of grond waar een andere partij niet over beschikt. Hierdoor 

kunnen dus ongelijke machtsverhoudingen optreden (Boelens, e.a., 2006 p. 148; Kokx, 2010, p. 58; 

Foucault, 1982). Bij niet-interactieve beleidsvorming is er überhaupt geen vorm van gelijkwaardigheid 

aanwezig. Hier heeft de overheid een dominerende – en leidende rol en dus alle macht.  

Ten slotte wordt er bij interactieve beleidsvorming meer invloedsmogelijkheden aan private 

partijen afgegeven. Dit betekent, dat de overheid een bepaalde mate van macht afstaat. Een bekende 

graadmeter voor de invloed van partijen is de participatieladder van Pröpper en Steenbeek (Tabel 

2.2). Zij hebben een participatieladder ontwikkeld waarin onderscheid in verschillende bestuursstijlen 

wordt gemaakt. Vervolgens hebben ze per bestuursstijl beschreven wat de rol van het bestuur en wat 

de rol van de participant is. Hierbij kan het bestuur als de overheid geïnterpreteerd worden. De 

participanten kunnen allerlei belangstellende partijen inhouden.  

 

Het wil echter niet zeggen dat de ene bestuursstijl ‘beter’ is dan de andere bestuursstijl. De 

keuze voor een bestuursstijl wordt onder andere bepaald door de complexiteit van de vraagstukken, 

het vertrouwen naar elkaar toe en welke doelstellingen er door de betrokken actoren gesteld worden. 

Het gaat hierbij niet om de inhoudelijke doelstellingen van het beleid, maar om de doelstellingen van 

het interactieve proces. In de praktijk wil het niet zeggen, dat er uitsluitend één bestuursstijl gekozen 

wordt. Naarmate het proces vordert, kan er voor een andere bestuursstijl gekozen worden. De 

oorzaak hiervan kan onder andere aan het falen van een procesmanager liggen of doordat actoren 

een andere strategie aangaan (strategische onzekerheid). Daarnaast zou er een gebrek aan steun of 

teveel tegenwerking van betrokken partijen (veto-power) kunnen voorkomen (Klijn & Koppenjan, 

2000). Ook kan het voorkomen, dat bestuurders of politici “niet willen luisteren, omdat ze hun macht 

niet uit handen willen geven, of aan het eind van het proces weer terugvallen in hun oude rol” (Van der 

Arend, 2007, p. 12). Met de oude rol wordt de regisserende rol bedoeld.  

Het ligt echter niet altijd aan de overheid waardoor een proces niet soepel verloopt. Soms kan 

het ook voorkomen, dat burgers het proces tegenwerken en alleen voor eigen belang gaan (Van der 

Arend, 2007, p. 12). Ten slotte zouden financiële belangen van invloed kunnen zijn op de houding van 

een betrokken actor (Kokx & Van Kempen, 2009, p. 1244). Een partij gaat dan uiteindelijk voor eigen 

belang en tracht om tot de best mogelijke financiële overeenkomst te komen (Newman, 2005). 

 

Uit de tabel blijkt, dat bij de open – en gesloten autoritaire stijl, de participanten zo goed als 

geen invloed hebben in het te vormen beleid. Ook de consultatieve stijl is geen vorm van interactieve 

beleidsvorming. Hier wordt slechts naar de mening van de participanten gevraagd over een plan, dat 

door het bestuur is voorgesteld. Participanten hebben hier dus alleen inspraak. Inspraak is immers 
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niet hetzelfde als interactief beleid, hoewel dit in de praktijk nog wel eens wordt gedacht. Inspraak kan 

omschreven worden als: 

 

‘Een door de overheid georganiseerde gelegenheid voor burgers, maatschappelijke organisaties en 

bedrijven om hun mening te uiten over het beleid’ (Pröpper & Steenbeek, 1999, p. 36).  

 

Interactief beleid gaat verder dan inspraak. Bij inspraak blijft het beleid van de overheid 

centraal staan, terwijl bij interactief beleid de overheid veel meer invloed afstaat. De participatieve stijl 

wordt daarom wel tot de interactieve beleidsvorming gerekend. Hierbij hebben de participanten nog 

geen invloed in de probleemdefiniëring, maar kunnen zij wel allerlei alternatieve oplossingen voor het 

probleem inbrengen. Een andere interactieve bestuursstijl is een samenwerkende stijl wat ook wel een 

publiek-private samenwerking (pps) wordt genoemd. Een pps is een samenwerkingsverband tussen 

publieke - en private partijen met als doel om gezamenlijk een project te realiseren (Bregman & De 

Win, 2005). Theoretisch gezien werkt een pps op basis van gelijkwaardigheid en zijn er dus geen 

scheve machtsverhoudingen te bekennen. Dit is een normatieve aanname en in dit theoretisch kader 

is al naar voren gekomen, dat volledige gelijkwaardigheid moeilijk is na te streven. 

 

Tabel 2.2: Verschillende type bestuursstijlen 

Bestuursstijl Rol van het bestuur Rol van de participant 

Interactieve beleidsvorming   

Faciliterende stijl Bieden van ondersteuning (tijd, 

geld, kennis, deskundigheid en 

materiële hulpmiddelen) 

Initiatiefnemer 

Samenwerkende stijl Samenwerken met andere 

partijen op basis van 

gelijkwaardigheid 

Samenwerkingspartner 

Delegerende stijl Bestuur geeft aan de participant 

de bevoegdheid om binnen de 

randvoorwaarden zelf 

beslissingen te nemen of 

uitvoering aan beleid te geven. 

Medebeslisser 

Participatieve stijl Het bestuur vraagt een open 

advies waarbij er veel ruimte 

voor discussie en inbreng is. 

Adviseur 

Niet-interactieve beleidsvorming   

Consultatieve stijl Het bestuur raadpleegt de 

participant over een gesloten 

vraagstelling 

Consultor (raadgever) 

Open autoritaire stijl Het bestuur voert geheel 

zelfstandig beleid. Zij verschaft 

informatie en tracht de 

doelgroepen te overtuigen of te 

overreden. 

Doelgroep van onderzoek 

of voorlichting 

Gesloten autoritaire stijl Het bestuur voert geheel 

zelfstandig beleid en verschaft 

hierover geen informatie 

Geen 

Bron: Pröpper & Steenbeek, 1999, p. 39 

 

De faciliterende bestuursstijl is voor dit onderzoek een interessante bestuursstijl, omdat deze 

stijl dicht tegen het concept zelforganisatie aanzit. Volgens Boonstra gaat het bij zelforganisatie niet 

langer om “het betrekken van burgers bij beleid, maar om het ruimte geven aan en betekenisvol 

verbinden van initiatieven uit de samenleving” (Boonstra, 2010, p. 26). Dit betekent, dat de overheid 
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open moet staan voor binnengekomen initiatieven. De invloed van de participanten is met deze 

bestuursstijl, in tegenstelling tot de andere bestuursstijlen, het grootst. Met de faciliterende 

bestuursstijl wordt tevens de regisserende rol van gemeenten, welke in de netwerk- en 

communicatieve benadering naar voren kwam, vervangen voor een meer ondersteunende of 

faciliterende rol. Dit betekent, dat gemeenten een initiatief dat door participanten is ingebracht met tijd, 

geld, kennis, deskundigheid en materiële hulpmiddelen ondersteunen. Uiteraard is een financiële 

ondersteuning in deze huidige tijd, door de economische crisis, een stuk lastiger geworden 

(Westbroek, 2009, p. 9). Een faciliterende rol houdt echter niet in, dat de overheid haar volledige 

macht afstaat. Door middel van het ondersteunen van initiatieven blijft zij over een bepaalde mate van 

macht beschikken.  

 

Aan de hand van de faciliterende bestuursstijl kan gesteld worden, dat het idee van 

zelforganisatie op het interactieve beleid gebaseerd is. Met de maatschappelijke veranderingen en 

met het intreden van de financiële crisis (Van Rooy, 2011) wordt de faciliterende bestuurstijl steeds 

aannemelijker. Dit zou betekenen dat zelforganisatie steeds vaker kan voor komen. In paragraaf 2.5 

zal dieper op het concept zelforganisatie worden ingegaan.  

 

Kritische geluiden 

In Tabel 2.2 komt het onderscheid tussen interactief – en niet-interactief beleid duidelijk naar 

voren. Theoretisch wordt er verondersteld, dat hoe hoger op de participatieladder, hoe meer 

inhoudelijke beleidsruimte er bestaat en hoe meer invloed de participanten in het beleid hebben. Dit 

komt in de praktijk echter niet altijd naar voren. Ondanks de doelstelling van het interactieve beleid 

(Edelenbos, e.a., 2001), is de daadwerkelijke invloed, welke burgers op het beleid hebben volgens 

wetenschappers erg gering (Taylor, 2007; Raco & Imrie, 2000; Cornips, 2006, p. 47). Dit betekent, dat 

het interactieve beleid te normatief is (Pröpper & Steenbeek, 2001; Edelenbos & Monnikhof, 2001). In 

de praktijk wordt het interactieve beleid immers niet altijd uitgevoerd zoals het in theorie staat 

beschreven. 

Daarnaast is Woltjer (2002) van mening, dat overheden bij de beleidsvorming teveel nadruk 

leggen op het creëren van draagvlak. Hierdoor kan het interactieve beleid als een soort 

‘draagvlakmachine’ worden beschouwd. Overheden betrekken actoren er niet bij om tot een 

gezamenlijke besluitvorming te komen, maar omdat zij zoveel mogelijk draagvlak voor het 

overheidsbeleid proberen te generen (Woltjer, 2002). Dit kan als een voorbeeld van governmentality 

worden beschouwd. 

Een ander punt van kritiek op het interactieve beleid heeft betrekking op het multi-actor 

eigenschap en de wederzijdse afhankelijkheid. Volgens Hendriks en Tops (2001, pp 21-22) werkt 

interactief beleid niet als één actor in tegenstelling tot andere actoren over veel hulpmiddelen beschikt 

waardoor die partij in sterke mate kan bepalen wat er in het proces gebeurt. De desbetreffende actor 

heeft daardoor meer macht in handen en een scheve machtsverhouding is immers niet bevorderlijk 

voor het proces. Dit kritiekpunt staat in relatie met de gedachtegoed van Foucault, die stelt, dat macht 

altijd in een netwerk aanwezig zal zijn.  

 

Uit deze paragraaf kan geconcludeerd worden, dat de overheid verschillende bestuursstijlen 

kan aannemen waarin verscheidene participanten een bepaalde mate van invloed op uit kunnen 

oefenen. Belangrijk is, dat de zes kernvoorwaarden welke door Pröpper en Steenbeek zijn opgesteld 

worden nageleefd om een bepaalde interactieve aanpak tot een succes te leiden. Bij de meeste 

bestuursstijlen behoudt de overheid een regisserende rol. Echter, bij de faciliterende bestuursstijl 

wordt deze rol vervangen door een meer ondersteunende (faciliterende) rol. Deze bestuursstijl staat 

ook sterk in verband met zelforganisatie.  

In de inleiding van dit onderzoek is naar voren gekomen, dat door maatschappelijke 

veranderingen en de economische crisis een beleidsurgentie bestaat om naar een andere wijze van 

ruimtelijke ordening toe te werken. De ruimtelijke ordening waarbij de overheid altijd een dominerende 

– of regisserende rol had, lijkt hiermee te vervallen. Zelforganisatie oftewel de faciliterende 

bestuursstijl zou hierdoor een veel voorkomend concept in de beleidsvoering kunnen worden. Hierbij 
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zal meer ruimte aan verschillende initiatieven vanuit de maatschappij, dus vanuit de burger en 

ondernemer, worden gegeven. In de volgende paragraaf zal het concept zelforganisatie en de rol van 

de gemeenten verder worden toegelicht. 

2.5  Het zelforganiserend vermogen van de maatschappij 

Ondanks de doelstellingen van de verschillende benaderingen (netwerkbenadering, 

communicatieve benadering en interactief beleid), waarbij naar meer betrokkenheid van private – en 

particuliere partijen wordt gestreefd, is het in de meeste gevallen de overheid die de bijbehorende 

processen organiseert (Van Assche & Leinfelder, 2008). Hierdoor kenmerkt de Nederlandse 

ruimtelijke ordening zich in de twintigste eeuw voornamelijk door haar overheidsdominerende 

planningssysteem. Echter, doordat de maatschappij mondiger is geworden (Van Rooy, 2011) en 

doordat gemeenten door de financiële crisis minder geld tot hun beschikking hebben, is er een 

ontwikkeling opgetreden waarbij de overheid haar dominerende rol niet langer meer kan vasthouden. 

De Nederlandse ruimtelijke ontwikkeling is hierdoor afhankelijker geworden van de bereidheid en het 

investeringsvermogen van andere partijen, zoals private partijen en de vrijwillige sector (Machielse, 

2010).  

Naast de financiële crisis zijn de gemeentelijke grondposities ook afgenomen. Private partijen 

krijgen steeds meer grond in hun bezit, waardoor gemeenten niet meer de mogelijkheid en niet meer 

de volledige macht hebben om te bepalen wat er op het stukje grond ontwikkeld gaat worden 

(Groetelaers, 2005). Bovendien is de toegankelijkheid van informatie verbeterd, de individualisering 

van de maatschappij toegenomen en het aantal maatschappelijke – en burgerorganisaties uitgebreid 

(Boonstra, 2010). Overheden verliezen dus aan macht en dienen verantwoordelijkheden aan andere 

partijen af te staan. Dankzij deze maatschappelijke – en bestuurlijke veranderingen ziet Machielse 

deze tijd als een aanjager om het concept zelforganisatie verder te ontwikkelen (Machielse, 2010). Het 

doel van deze paragraaf is om meer inzicht in het concept zelforganisatie en de rol van gemeenten te 

krijgen. 

 

Zelforganisatie is geen nieuw concept. Zoals in dit theoretische kader naar voren is gekomen 

stelden Kreukels en Simonis al in de jaren tachtig, dat er meer ruimte aan particuliere initiatieven 

moest worden gegeven. Daarnaast gebruikte Rhodes (1996) in zijn definitie van governance ook al de 

term ‘self-organising networks’ en behoorde zelfregulering tot het communicatief-rationele model (De 

Roo & Voogd, 2004, p. 60). Desondanks bleef de overheid een sterke regisserende rol in het 

planningssysteem behouden, waardoor zelforganisatie nooit echt van de grond is gekomen. Echter, 

door de huidige maatschappelijke – en bestuurlijke ontwikkelingen ontstaat er een mogelijkheid 

waardoor zelforganisatie wél meer ontwikkeld kan worden.   

Het mogelijk maken van zelforganisatie heeft tevens met de verandering van 

toelatingsplanologie naar ontwikkelingsplanologie te maken. Bij toelatingsplanologie wordt een 

initiatief pas toegelaten als het voldoet aan de ruimtelijke eisen die van te voren door de overheid zijn 

gesteld. Deze eisen worden in bestemmingsplannen vastgelegd. Gemeenten hebben hier dus een 

sterke regisserende rol. Bij ontwikkelingsplanologie stellen overheden de randvoorwaarden 

waarbinnen maatschappelijke initiatieven kunnen worden ontwikkeld (Van Rooy, e.a., 2004). Er wordt 

dus getracht om in plaats van gedetailleerde bestemmingsplannen op te stellen, meer ruimte in 

beleidskaders te creëren, zodat zelforganisatie meer kans heeft. Er kan echter afgevraagd worden of 

dit in de praktijk ook zo naar voren komt, of dat het enkel een normatieve gedachte is.  

Bij ontwikkelingsplanologie kan het initiatief en de regie zowel in handen zijn van publieke - en 

private - als van maatschappelijke organisaties. Om het gehele proces tussen de verschillende 

actoren uiteindelijk in goede banen te kunnen leiden zou een procesmanager als mediator op kunnen 

treden (Klijn, e.a. 2010). Volgens Van Rooy en collega’s (2004) staat of valt het succes van 

ontwikkelingsplanologie immers met:  
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“Competente personen die processen kunnen leiden, sociaal vaardig zijn, betekenis kunnen geven 

aan uitspraken van anderen, niet zichzelf als dé hoofdrolspeler zien en gevoel hebben voor formele - 

en informele verbanden”. 

 

Klijn en collega’s benadrukken nogmaals, dat het zonder enig management erg moeilijk is, en 

soms zelfs onmogelijk, om binnen een complex interactieproces enig resultaat te boeken (Klijn e.a. 

2010, p. 1065). Een procesmanager zou dus ook bij zelforganisatie een belangrijke rol kunnen 

vervullen. 

 

Definitie zelforganisatie 

Bij zelforganisatie draait het om het opkomen en ontstaan van patronen en initiatieven zonder 

enige vorm van centrale regie (Boons & Gerrits, 2008). Boonstra en Boelens (2011, p. 19) omschrijven 

het concept als: 

 

“Initiatives that originate in civil society from autonomous community-based networks of citizens, who 

are part of the urban system but independent of government procedures”.  

 

Binnen deze definitie wordt de focus grotendeels op burgers gericht echter, er kunnen ook 

initiatieven vanuit marktpartijen ontstaan. De kern blijft, dat het om initiatieven gaat die vanuit een 

netwerk van burgers of ondernemers zelf ontstaan en die onafhankelijk van overheidsinstanties en –

processen georganiseerd zijn (Klijn & Snellen, 2009). Met dit planningssysteem zijn het niet meer de 

overheden die de ruimtelijke planning van bovenaf bepalen en regisseren. De rollen worden juist 

omgedraaid, waarbij de overheid ondersteuning geeft aan initiatieven die van onderaf, dus van burger 

of ondernemer, worden ingediend. Dit betekent, dat de overheid ruimte in haar beleidskaders moet 

creëren om de initiatiefnemende partijen een kans te geven. In plaats van burgerparticipatie wordt er 

daarom ook wel van overheidsparticipatie gesproken (Van der Heijden, e.a., 2007). Dit vergt tevens 

een hoop vertrouwen vanuit de overheid naar de initiatiefnemende partijen toe (Newman, 2007; Hajer, 

e.a., 2010, p. 4).  

Uit de definitie van Boonstra & Boelens komt naar voren, dat initiatieven vanuit de 

samenleving, dus vanuit burgers en/of ondernemers, zelf moeten ontstaan. Dit wordt ook wel met de 

term bottom-up aangeduid (Machielse, 2010, p. 6). Zelforganisatie kan dan ook niet door gemeenten 

worden bepaald of opgelegd, dan is immers heel het idee van zelforganisatie verdwenen (Van Dam 

e.a., 2008). Bij initiatieven vanuit de samenleving gaat het dus ook niet om protestgroepen of groepen 

burgers die alternatieve plannen ontwikkelen (participatieve stijl). Zij zijn immers nog steeds met de 

overheid verbonden en dus niet autonoom. Voorbeelden die tot zelforganisatie kunnen worden 

gerekend zijn volgens Boonstra (2010):  

 

“Leefstijlgroepen die hun eigen woonomgeving ontwikkelen, straatgemeenschappen die zich inzetten 

voor ruimtelijke verbeteringen in hun straat en groepen ondernemers die zich inzetten voor 

verbeteringen in hun bedrijfsomgeving”.  

 

Deze laatste groep hebben volgens Boonstra niet altijd omvangrijke grondposities of financiële 

middelen om in grootschalige projecten te investeren. Desalniettemin kunnen zij andere ondernemers 

in hun bedrijfsomgeving beïnvloeden, waardoor zij een netwerk kunnen vormen en gezamenlijk het 

project kunnen realiseren (Boonstra, 2010, pp. 25-26). Een initiatief hoeft dus niet per definitie een 

ruimtelijke fysieke actie te zijn, het kan ook betrekking hebben op leefbaarheid of welzijn van de 

omgeving.  

 

Zelforganisatie in Amerika 

Hoewel het concept zelforganisatie zich in Nederland nog niet heel veel voordoet, zijn er 

landen zoals Amerika waar het juist veelvuldig voorkomt. In Amerika houdt de overheid zich weinig 

bezig met de ruimtelijke ordening van het land. Planologen hebben hier weinig macht en invloed en 

ruimtelijke visies komen zelden voor. Type kaders die nog enige invloed op de ruimtelijke ontwikkeling 
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hebben zijn de zogenoemde ‘zoning plans’. Dit zijn lokale plannen waarin bepaalde richtlijnen worden 

aangegeven. Dit soort plannen worden verondersteld wettelijk sterk te staan, desondanks worden ze 

vaak genegeerd, herzien of weggegooid. Verder is er weinig sprake van enige planning, dat van 

bovenaf gereguleerd wordt. Overheden nemen in Amerika dan ook bijna nooit het initiatief om 

ruimtelijke plannen te realiseren. Ruimtelijke ontwikkelingen hangen dus vooral af van de bereidheid 

en investeringsvermogen van private partijen zoals ontwikkelaars of architecten. Zij hebben in de 

meeste gevallen ook het grondbezit. Deze partijen hebben tevens, naast het lokale bestuur, een 

belangrijke stem in de regelgeving voor ruimtelijke ontwikkelingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om 

regels wat wél en/of niet met het huis en tuin mag gebeuren (Van Assche & Leinfelder, 2008). Er kan 

dus gesteld worden, dat Amerikanen met grondbezit een grote invloed op de ruimtelijke ordening 

hebben.  

Het Amerikaanse planningssysteem heeft veel overeenkomsten met het concept 

zelforganisatie. Ruimtelijke ordening wordt hier van onderaf, dus vanuit een bottom-up benadering, 

georganiseerd. Een punt van kritiek op het Amerikaanse planningssysteem is, dat het vaak wordt 

vergeleken met absolute chaos en ‘Belgische toestanden’, waarbij weinig sprake is van structuur en 

ordening (Van Assche & Leinfelder, 2008). Enige controle vanuit de overheid lijkt dus wel gewenst.  

Om zelforganisatie in het Nederlandse planningssysteem mogelijk te maken zouden er 

bepaalde punten vanuit het Amerikaanse planningssysteem geleerd kunnen worden. Het belangrijkste 

is, dat de Nederlandse overheid meer ruimte en verantwoordelijkheden aan initiatiefnemers zouden 

moeten geven en meer vanuit vertrouwen zouden moeten handelen (Hajer, e.a., 2010). Dit betekent 

niet, dat gemeenten geen enkele rol meer in het proces moeten vervullen zoals in het Amerikaanse 

systeem. In een later stadium kunnen de initiatiefnemers wel met de gemeente samenwerken (multi-

actor), maar in beginsel staan initiatieven los van overheidsdoelstellingen en condities die door 

overheidsorganen zijn vastgesteld (Boonstra, 2010, p 24; Klijn & Snellen, 2009). Als gemeenten 

eenmaal bij een proces betrokken zijn, is het van belang dat zij de samenwerking “niet vanuit macht, 

maar vanuit wil en kracht” aangaan (Hajer, e.a., 2010). Het actief opereren in netwerken en het 

onderhouden van communicatieve (deliberatieve) processen blijft hierdoor voor gemeenten van groot 

belang (Van Rooy, 2011).  

 

Eigenschappen van zelforganisatie 

Dat een bottom-up structuur een belangrijke eigenschap van zelforganisatie is, is al duidelijk in 

deze paragraaf naar voren gekomen. Initiatieven moeten immers van onderaf, dus van burgers en 

ondernemers, geïnitieerd worden. Daarna komt er eventueel een overheid aan te pas. Twee andere 

belangrijke eigenschappen van zelforganisatie zijn adaptiviteit en flexibiliteit (Machielse, 2010, p. 6). 

Adaptiviteit verwijst naar het aanpassingsvermogen van actoren binnen een netwerk en het vermogen 

om zelforganiserend te werk te gaan (Morçöl, 2005; Klijn & Snellen, 2009). Bij de vorige benaderingen 

zoals de netwerkbenadering en het interactieve beleid, gaf de gemeente door middel van haar 

regisserende rol sturing aan een netwerk. In het geval van zelforganisatie is die sturing van 

gemeenten niet aanwezig. Boonstra is dan ook van mening, dat zelforganisatie op het veranderlijke en 

ongeplande berust (Boonstra, 2010, p. 26). Hierdoor kan ieder proces van initiatief tot realisatie 

anders verlopen. Bij ieder initiatief dienen de actoren zich dan ook naar de omstandigheden 

waaronder dit initiatief zich bevindt, aan te passen (adaptiviteit). Het aanpassingsvermogen kan echter 

wel worden verbeterd door uit ieder proces bepaalde leermomenten te trekken, welke bij een volgend 

proces weer toegepast kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op het aantrekken van 

actoren bij een bepaald initiatief of wat voor rol de gemeente bij een bepaald initiatief kan spelen. 

 

De eigenschap flexibiliteit is al bij de omschrijving van toelatingsplanologie naar 

ontwikkelingsplanologie aangehaald (Van Rooy, e.a., 2004). Het doelt erop, dat gemeenten meer 

ruimte binnen hun bestuurlijke beleidskaders (beleidsflexibiliteit) en binnen besluit- en 

beleidsvormingsprocessen (procesflexibiliteit) moeten creëren. Dus in plaats van inflexibele - en 

gedetailleerde beleidkaders die van bovenaf worden bepaald, zouden ontwikkelingen juist in het kader 

van zelforganisatie van onderop, bij ondernemers en burgers moeten plaatsvinden (Westbroek, 2009). 
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Initiatiefnemers zouden de vrije hand geboden moeten worden, terwijl gemeenten enkel met financiële 

grenzen en wettelijke kaders rekening houden (Van der Heijden, e.a., 2007).  

Er zijn echter wel een aantal kanttekeningen te plaatsen bij het toepassen van meer 

flexibiliteit. Ten eerste gelden er binnen een gemeente niet alleen gemeentelijke beleidskaders. Ook 

sectorale beleidskaders van bijvoorbeeld de provincie of Europese richtlijnen (zoals Natura 2000) 

kunnen een grote invloed op de beleidsruimte van een gemeente hebben. Hier komt het 

netwerkeigenschap multi-scalar naar voren. Een gemeente kan hier geen invloed op uitoefenen en 

een initiatiefnemer heeft hier dus rekening mee te houden. Ten tweede heeft een gemeente altijd met 

het voortdurend terugkerende spanningsveld tussen flexibiliteit en rechtszekerheid te maken. Dit 

spanningsveld speelt zich voornamelijk op het niveau van het bestemmingsplan af, omdat dit het 

enige bindende instrument is. Aan de ene kant moet dit plan een bepaalde mate van rechtszekerheid 

aan grondeigenaren of derden, zoals omwonenden, bieden. Aan de andere kant tracht de gemeente 

ook ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en initiatieven van grondgebruikers te bieden (Van Buuren, 

e.a., 2006, p. 7). Dit is een lastig spanningsveld waardoor het mogelijk maken van zelforganisatie ook 

niet makkelijker wordt.  

 

De faciliterende rol van gemeenten 

Om de benodigde flexibiliteit te genereren is naast het opstellen van ruimere kaders, ook de 

rol van gemeenten een belangrijke factor. Het is immers tegenstrijdig om als gemeente een 

regisserende rol te blijven vervullen, terwijl het creëren van flexibiliteit de doelstelling is. Dus in plaats 

van regisserend op te treden, zoals gemeenten in voorgaande benaderingen hebben gedaan, zouden 

gemeenten juist een meer faciliterende rol moeten invullen oftewel een faciliterende bestuursstijl 

moeten aannemen. Dat wil zeggen, dat gemeenten een initiatief met tijd, geld, kennis, deskundigheid 

en materiële hulpmiddelen ondersteunen (Westbroek, 2009; Pröpper & Steenbeek, 1999). Hierbij 

spelen de zes kernvoorwaarden welke door Pröpper en Steenbeek (1999) zijn opgesteld een 

belangrijke rol. Dit waren immers ook belangrijke voorwaarden voor het interactieve beleid. Er kan dus 

gesteld worden, dat de interactieve beleidsvorming vanuit de jaren negentig een belangrijke basis 

voor zelforganisatie heeft gelegd. Het belangrijkste verschil tussen zelforganisatie en interactieve 

beleidsvorming blijft echter, dat het initiatief met zelforganisatie bij de burger of ondernemer ligt. Bij 

interactieve beleidsvorming komt het initiatief vaak van de overheid en is het doel om de burgers en/of 

ondernemers bij het beleid te betrekken (Boonstra, 2010).  

Daarnaast is het bij zelforganisatie van belang, dat gemeenten het initiatief niet overnemen. 

Wanneer een initiatief in een idee van de overheid wordt omgezet, verliest het alle binding en 

enthousiasme met de initiatiefnemers zelf en is heel het gedachtegoed van zelforganisatie verdwenen 

(Van Dam e.a., 2008; Boonstra, 2010). Een initiatief moet dus enkel door de overheid gefaciliteerd 

worden. Van Zuylen ziet in zijn visie over zelforganisatie de rol van gemeenten zelfs voorbij het 

faciliteren gaan. Hij beschouwt faciliteren als het ondersteunen van burgers die bij gemeenten 

aankloppen. Zelforganisatie gaat volgens Van Zuylen daaraan voorbij en vormt de ‘ultieme’ vorm van 

burgerparticipatie, namelijk dat burgers een bepaald deel van het publieke domein zelf gaan besturen 

(Van Zuylen, 2009). Dit klinkt enigszins utopisch, omdat er in Nederland altijd wel een bepaalde mate 

van controle vanuit de overheid aanwezig zal zijn. Daarnaast geeft Van Zuylen geen duidelijke 

beschrijving over wat voor rol hij de overheid in de toekomst ziet vervullen.  

  

Ondanks de bottom-up benadering van zelforganisatie en de faciliterende rol die gemeenten 

zouden moeten aannemen, is Boelens (2009) van mening, dat de overheid nog teveel invloed in de 

ruimtelijke ordening heeft. Hij stelt, dat planning nog steeds teveel ‘government-focused’ is. 

Planningsvoorstellen (initiatieven) dienen nog altijd binnen de visie van de overheid te passen. 

Boelens (2009) noemt dit ook wel een traditionele ‘inside-out’ benadering. Daartegenover pleit 

Boelens meer voor een ‘outside-in’ benadering. Hierbij gaat het om het onderschrijven en herkennen 

van de kansen van een project (of initiatief) om vervolgens de juiste actoren hieromheen te 

verzamelen. Wanneer de actoren een gezamenlijke visie voor ogen hebben, zal de samenwerking 

tussen de actoren beter verlopen. Deze benadering zou bevorderlijk voor zelforganisatie moeten zijn. 

Boelens benadrukt, dat de ‘outside-in’ benadering een iteratief proces is. Gedurende het proces kan 
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het immers voorkomen, dat bepaalde actoren uit het netwerk treden of juist nieuwe actoren zich aan 

het netwerk willen toevoegen. Dankzij het iteratieve karakter kan er gemakkelijk in het proces 

teruggekoppeld worden (Boelens, 2009, pp. 187 -193). Een procesmanager zou hier wederom van 

toegevoegde waarde kunnen zijn. Tevens kan hier de relatie met het communicatief-rationele model 

worden gelegd, wat ook als een iteratief leerproces wordt beschouwd (Zuidema, e.a., 2005, p.6). 

 

Padafhankelijkheid 

Ondanks dat verondersteld wordt, dat de maatschappij mondiger is geworden, is het aantal 

ruimtelijke initiatieven welke in de praktijk worden geïnitieerd nog erg schaars (Van Assche & 

Leinfelder, 2008, p.33). Dit heeft grotendeels met de padafhankelijkheid (Newman, 2001) van het 

Nederlandse planningsysteem te maken. Enerzijds duidt dit op het feit, dat overheden de partijen zijn 

die de planningsprocessen organiseren. Gemeenten zouden hierdoor nog teveel aan de regisserende 

rol vast blijven houden in plaats van, dat zij een faciliterende rol invullen. Dus te veel ‘government-

focused’ (Boelens, 2009). Anderzijds wordt er vanuit de burgers uitgegaan, dat een initiatief a priori 

door de gemeente wordt afgewezen (Van Assche & Leinfelder, 2008, p.33). Hierdoor hebben burgers 

en ondernemers ook veel minder de intentie om een initiatief te ondernemen. Bovendien wordt er 

vanuit de burger nog teveel op de overheid gesteund. Overheden hebben altijd een belangrijke positie 

in de beleidsvoering gehad. Burgers zijn er al die jaren dan ook vanuit gegaan, dat de overheid een 

bepaalde mate van grip op de maatschappij bleef houden (Brinkman, 2006). Om zelforganisatie van 

de grond te krijgen kan er gesteld worden, dat burgers en ondernemers meer geactiveerd en 

gestimuleerd moeten worden om zelf initiatieven te ondernemen. Dit zou tevens binnen de 

faciliterende rol van gemeenten passen. Het geheel van maatregelen om burgers en ondernemers te 

stimuleren of te activeren wordt ook wel ‘empowerment’ genoemd (Newman, 2007). Aan de andere 

kant zou het stimuleren en activeren van initiatiefnemers ook als een vorm van governmentality 

worden beschouwd, waarbij de overheid verantwoordelijkheden naar burgers en ondernemers 

verschuift.  

Om zelforganisatie meer kans te bieden zouden gemeenten dus open moeten staan voor 

verandering. Volgens Newman (2007) is dit een moeilijke opgave voor overheden.  

 

“Self governance […] tend to be high in terms of differentiation. States find these notoriously difficult to 

manage in a consistent way, and each expresses the antithesis of hierarchical forms of power” 

(Newman, 2007, p.8). 

 

Uit dit citaat blijkt, dat overheden het erg lastig vinden om op een consistente manier met 

zelforganisatie om te gaan. Dit komt door het ongeplande en ongestructureerde karakter van 

zelforganisatie (Boonstra, 2010). Tevens wordt de overheid bij ieder initiatief met de neus op de feiten 

gedrukt namelijk, dat er bij het concept zelforganisatie geen hiërarchische vorm van macht kan 

bestaan. Het afstaan van macht en verantwoordelijkheden en de nog relatieve onbekendheid met het 

concept zelforganisatie, maken de Nederlandse gemeenten volgens Boonstra erg onwennig. Deze 

factoren brengen dan ook een hoop inhoudelijke - en strategische onzekerheden met zich mee 

(Koppenjan & Klijn, 2004; Boonstra, 2010, p. 26).  

Een vraag die bij overheden speelt, is dan ook of zelforganisatie niet tot onsamenhangende 

initiatieven kunnen leiden waardoor de ruimtelijke kwaliteit in het geding wordt gebracht (Van Rooy, 

e.a., 2004). Zoals uit de verschillende benaderingen in dit theoretisch kader is gebleken, wordt er in 

ons ruimtelijke ordeningssysteem altijd naar een bepaalde mate van overheidscontrole en structuur 

gestreefd. Zelforganisatie is juist gebaseerd op het toelaten van verschillen en hangt op het 

veranderlijke en ongeplande (Boonstra, 2010, p. 26; Klijn & Snellen, 2009). Er kan dus gesteld 

worden, dat gemeenten door deze padafhankelijkheid en de onzekerheden niet snel geneigd zijn om 

het oude beleid te laten vallen en een nieuwe strategie zoals zelforganisatie op te pakken. 

 

Bewonerscoöperatie 

Dit onderzoek richt zich voornamelijk op de rol van gemeenten om zelforganisatie in 

binnenstedelijke gebiedsontwikkeling mogelijk te maken. Desondanks zullen andere partijen zoals 
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woningbouwcorporaties, met deze nieuwe ontwikkelstrategie ook een belangrijke rol gaan spelen. 

Omdat een groot deel van de woningvoorraad van Den Haag Zuidwest in het bezit van 

woningcorporaties is, zal ook hun rol in deze paragraaf worden behandeld.  

 

Volgens Brandsen en Helderman kunnen woningbouwcorporaties, net als gemeenten, een 

faciliterende rol vervullen. Bewoners kunnen immers een eigen vereniging of gemeenschapsvorm 

oprichten, waarbij zij op financieel - of organisatorisch gebied door een woningbouwcorporatie worden 

ondersteund. Hiermee vormen woningbouwcorporaties samen met bewonersverenigingen een 

netwerk, wat ook wel coöperatie wordt genoemd. Brandsen en Helderman stellen het volgende over 

een coöperatie:  

 

“Door deze combinatie van eigenaarschap, zeggenschap en een collectieve verantwoordelijkheid zou 

de bewonerscoöperatie een grotere betrokkenheid van bewoners uitlokken en daarmee een prikkel 

geven voor zelforganisatie” (Brandsen & Helderman, 2009b, p.26).  

 

De woningbouwcorporaties kunnen een initiatief van burgers of ondernemers dus 

ondersteunen, met name in de startfase, maar dienen zich verder terughoudend op te stellen. Het 

initiatief moet uiteindelijk bij de burgers blijven en niet door andere grote partijen worden overgenomen 

(Brandsen & Helderman, 2009a, p.12).  

 

Naast dat Brandsen en Helderman kansen in een bewonerscoöperatie zien, hebben zij ook 

een aantal kritische punten. Ten eerste kan een coöperatie alleen ontstaan vanuit actieve - en 

initiatiefrijke bewoners. Het wil niet zeggen, dat na oprichting van een coöperatie alle passieve 

bewoners worden bekeerd en hun bijdrage aan het samenwerkingsverband leveren. Bewoners 

moeten bereid zijn om in hun wijk te willen investeren. Een coöperatie kan hier echter wel een aanzet 

toe geven. Ten tweede worden coöperaties nog wel eens gekenmerkt door een homogene 

samenstelling. Migranten, lage inkomensgroepen en sociaal zwakke groepen zijn vaak 

ondervertegenwoordigd in dit soort coöperatieven (Brandsen & Helderman, 2009b). De taken van een 

procesmanager zouden hier op zijn plaats zijn om een bepaald evenwicht te brengen.  

Het laatste kritiekpunt op een bewonerscoöperatie is, dat het werkveld vaak niet verder dan 

een volgende straathoek reikt. De eigen straat of groep staat binnen een dergelijke 

gemeenschapsvorm centraal. Hierbinnen is de sfeer vaak goed en is er veel betrokkenheid te 

bekennen. Daarentegen wordt er weinig aandacht aan de rest van de wijk gegeven. Omdat een 

bewonerscoöperatie zich slechts beperkt tot het straatniveau en niet op het niveau van de wijk of stad, 

zijn zij volgens Brandsen en Helderman voor gemeenten vaak geen interessante gesprekspartner 

(Brandsen & Helderman, 2009b). Deze opvatting staat in strijd met het gedachtegoed van 

zelforganisatie. Ieder initiatief zou immers een meerwaarde voor een stad kunnen zijn. Als gemeenten 

het concept zelforganisatie mogelijk willen maken, zouden zij deze bewonerscoöperaties juist als 

interessante gesprekspartners moeten zien.  

Tevens zou hier een taak voor een woningbouwcorporatie zijn weggelegd. Een grotere 

betrokkenheid vanuit de woningbouwcorporaties naar de bewonerscoöperaties toe zou er voor 

kunnen zorgen, dat de verschillende coöperatieven tot één collectieve actie gebracht kunnen worden 

(Brandsen & Helderman, 2009a). Hierdoor vormen zij des te meer een aantrekkelijkere 

gesprekspartner voor gemeenten. Woningbouwcorporaties zouden dus een belangrijke rol in het 

proces van zelforganisatie kunnen spelen. In dit onderzoek zal onderzocht worden in hoeverre de 

woningbouwcorporaties in Den Haag Zuidwest de initiatieven van onderaf ondersteunen en in 

hoeverre er een bewonerscoöperatie bestaat.  

 

Aan de hand van deze paragraaf kan gesteld worden, dat zelforganisatie een goed concept 

vormt om op de bestuurlijke – en maatschappelijke ontwikkelingen in te spelen. De altijd dominerende 

- en regisserende overheid van de afgelopen decennia dient hiervoor echter wel een stap opzij te 

doen en meer ruimte aan verschillende initiatieven vanuit de maatschappij, dus vanuit de burger en 

ondernemer, te bieden. Dit houdt tevens in, dat een goede samenwerking oftewel het vormen van een 
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constructief netwerk op basis van onderling vertrouwen en een heldere communicatie hierbinnen, nóg 

belangrijker wordt. Een procesmanager zou hier een belangrijke rol in kunnen spelen. 

Vanuit theoretisch perspectief is het gemakkelijk om te zeggen, dat het Nederlandse 

ruimtelijke ordeningssysteem een nieuw karakter moet aannemen. Echter, vanwege de 

padafhankelijkheid is dit in de praktijk nog niet zo makkelijk te bewerkstelligen. Het wil ook niet 

zeggen, dat alleen de overheden moeten veranderen, ook de maatschappij zou hier een slag in 

kunnen slaan. Aan de ene kant dienen gemeenten meer ruimte aan initiatieven van onderaf te geven 

(flexibiliteit) en zouden zij zich meer op hun faciliterende rol moeten richten. Aan de andere kant 

betekent meer autonomie onder initiatiefnemers, dat zij niet alleen meer vrijheid maar ook meer 

zelfverantwoordelijkheid moeten nemen (Li, 2005). Hier kan echter afgevraagd worden in hoeverre die 

zelfverantwoordelijkheid doorgevoerd moet worden en in hoeverre dit niet als een bepaalde vorm van 

governmentality kan worden gebruikt, waarbij overheden de kosten en verantwoordelijkheden op de 

particulieren afschuiven. Wat in ieder geval wél naar voren komt is, dat de verhoudingen tussen de 

overheid en de maatschappij duidelijk aan verandering onderhevig zijn. 

2.6  Conclusie 

In dit theoretisch kader zijn verschillende benaderingen behandeld welke van invloed zijn 

geweest op het concept zelforganisatie. Om een overzichtelijk beeld van de verschillende 

benaderingen te geven zijn in Tabel 2.3 de belangrijkste plus- en minpunten met betrekking tot 

zelforganisatie en de rol van gemeenten weergegeven. Op basis van de theorie kunnen er een aantal 

conclusies getrokken worden.  

 

Ten eerste kan gesteld worden, dat de netwerkbenadering en de communicatieve benadering 

van grote waarde voor het concept zelforganisatie zijn geweest. Het vormen van een netwerk tussen 

verscheidene actoren evenals het deliberatieve proces, dus luisteren, argumenteren en discussiëren 

met elkaar, vormen voor initiatiefnemers zoals burgers en ondernemers, een belangrijk aspect om een 

initiatief tot realisatie te brengen. Tevens hebben beide benaderingen ervoor gezorgd, dat de overheid 

niet langer aan een centrale – en dominerende rol vasthield, maar in plaats daarvan een regisserende 

rol moest vervullen.  

Ten tweede is het interactieve beleid met haar kernvoorwaarden en haar faciliterende 

bestuursstijl van belang geweest voor het denken over zelforganisatie. Zelforganisatie kan immers als 

een interactief proces beschouwd worden. De zes kernvoorwaarden (openheid; duidelijke rolverdeling; 

meerwaarde participanten; constructieve relatie; geschikte problematiek en voldoende personele 

capaciteit en hulpmiddelen) van Pröpper en Steenbeek moeten ervoor zorgen, dat het interactieve 

proces tot een succes wordt gebracht. Er kan dus gesteld worden, dat deze kernvoorwaarden ook 

voor zelforganisatie gelden. Tevens heeft de faciliterende bestuursstijl ervoor gezorgd, dat de 

regisserende rol van gemeenten wordt vervangen door een faciliterende - oftewel een 

ondersteunende rol.  

Een derde conclusie die gemaakt kan worden is, dat er altijd een normatief aspect aan een 

benadering vastzit. Dat wil zeggen, dat de benadering in de praktijk niet wordt uitgevoerd zoals het in 

de theorie staat omschreven. Dit kwam zowel in de netwerkbenadering als in de communicatieve 

benadering en het interactieve beleid naar voren. Er kan daarom verwacht worden, dat deze 

normativiteit ook voor het concept zelforganisatie geldt. Door zelforganisatie als analytisch model te 

gebruiken, zal onderzocht worden of de theorie over zelforganisatie en de faciliterende rol van 

gemeenten in de praktijk ook op eenzelfde manier tot uiting komt.  

Ten slotte kan er geconcludeerd worden, dat macht een terugkerende factor in iedere 

benadering is. Actoren kunnen immers op verschillende manieren macht uitoefenen, wat uiteindelijk 

tot scheve verhoudingen kan leiden. Dit sluit aan bij de theorie van Foucault, die stelt, dat macht altijd 

in een netwerk aanwezig zal zijn. Er kan daarom verondersteld worden, dat macht ook een bepaalde 

rol in het concept zelforganisatie zal spelen.   
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Nu het theoretische kader is behandeld en de belangrijkste conclusies zijn getrokken, kan het 

conceptueel model gepresenteerd worden.  

 

Tabel 2.3: Sterke – en zwakke punten van de verschillende benaderingen 

 Sterke punten Zwakke punten 

Netwerk-

benadering 

- Centrale rol gemeenten 

vervangen door regisserende 

rol 

- Van government naar 

governance 

- Streven naar gelijkwaardigheid 

en het wegnemen van 

hiërarchie 

- Samenwerking tussen 

publieke - en private partijen.  

- Normatief: werkelijkheid is 

anders 

- Netwerk is een complex 

proces 

- Ambiguïteit (Inhoudelijke -, 

institutionele - en 

strategische onzekerheden) 

- Ongelijke machtsverhouding  

- Gebrek aan onderling 

vertrouwen 

Communicatieve 

benadering 

- Communicatieve omslag 

- Ruimte voor discussie 

- Wederzijdse afhankelijkheid 

tussen actoren 

- Normatief: geen connectie 

met de realiteit 

- Ongelijke machtsverhouding 

- Leidt tot lange discussies 

zonder resultaat 

Interactief beleid - Vroegtijdig betrekken van 

belanghebbende partijen bij 

beleidsvorming 

- Regisserende rol deels 

vervangen door faciliterende 

rol 

- Zes kernvoorwaarden 

(openheid; duidelijke 

rolverdeling; meerwaarde 

participanten; constructieve 

relatie; geschikte problematiek 

en voldoende personele 

capaciteit en hulpmiddelen) 

- Faciliterende bestuursstijl  

- Normatief: theorie strookt 

niet met de praktijk 

- Teveel overheidsgericht 

(government-focused)  

- Governmentality, bijv. het 

draagvlakmachine 

- Sprake van ongelijke 

machtsverhoudingen 

Zelforganisatie - Initiatieven autonoom van 

overheidsinstanties en -

processen 

- Faciliterende rol gemeenten 

- Bottom-up georganiseerd 

- Flexibiliteit in bestuurlijke 

beleidskaders en beleid- en 

besluitvormingsprocessen 

- Adaptiviteit 

(aanpassingsvermogen) 

 

- Concept is lastig toepasbaar 

door padafhankelijkheid 

Nederlands ruimtelijk 

ordeningssysteem. 

- Gemeenten zijn relatief 

onbekend met het concept 

- Gemeenten vinden het lastig 

om macht en 

verantwoordelijkheden af te 

staan 

- Flexibiliteit vs. 

rechtszekerheid 
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2.7  Conceptueel Model 

Aan de hand van het theoretisch kader kan een conceptueel model gepresenteerd worden 

(Figuur 2.1). In dit model wordt de samenhang tussen de verschillende onderzoekseenheden 

schematisch weergegeven (Baarda & De Goede, 2006, p.39). Dit conceptueel model kan ook wel als 

het analysekader van dit onderzoek worden beschouwd. Het geeft immers een theoretisch perspectief 

hoe de werkelijkheid omtrent het mogelijk maken van zelforganisatie er uit zou zien. Aan de hand van 

dit analytisch model zal het beleidsmodel van gemeente Den Haag worden vergeleken. Zoals in de 

inleiding van dit onderzoek is gesteld wordt hiermee getracht om de mogelijkheden en beperkingen 

rondom het toepassen van zelforganisatie in de werkelijkheid in kaart te brengen.  

 

Figuur 2.1: Conceptueel model 

Binnen dit onderzoek staat het concept zelforganisatie en de rol van gemeenten centraal. 

Zoals uit het theoretisch kader naar voren is gekomen wordt zelforganisatie door drie belangrijke 

eigenschappen gekenmerkt, namelijk bottom-up georganiseerd, flexibiliteit in bestuurlijke 

beleidskaders en beleid- en besluitvormingsprocessen en aanpassingsvermogen (adaptiviteit) 

(Machielse, 2010).  

 

Uit het theoretisch kader zijn een aantal factoren naar voren gekomen welke van grote invloed 

op het concept zelforganisatie kunnen zijn. Deze factoren zijn onderverdeeld in positieve – en 

negatieve factoren. Onder positieve factoren wordt allereerst een netwerk van actoren (multi-actor) 

verstaan. Hierbij wordt de onderlinge afhankelijkheid tussen publieke – en private partijen en de 

vrijwillige sector als een zeer belangrijk element opgevat (Koppenjan & Klijn, 2004, p. 10; Klijn e.a. 

2010, p. 1065). Door middel van elkaars kennis en kunde zou een ruimtelijk initiatief immers tot 

realisatie gebracht kunnen worden. 
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Daarnaast wordt onderling vertrouwen door verschillende wetenschappers (Rhodes, 1996; 

Van Gunsteren 2006 en Van der Arend, 2007) als een cruciale factor beschouwd. Hierbij kan tevens 

worden gesteld, dat wanneer het onderling vertrouwen niet aanwezig is, dus wanneer men elkaar 

wantrouwt, het juist op een negatieve manier van invloed op zelforganisatie kan zijn.  

Een derde positieve factor voor zelforganisatie is het aannemen van een faciliterende 

bestuursstijl. Hierdoor bieden gemeenten ondersteuning (tijd, geld, kennis, deskundigheid en 

materiële hulpmiddelen) aan ruimtelijke initiatieven welke door burgers en ondernemers worden 

geïnitieerd.  

  Tenslotte is uit het theoretisch kader naar voren gekomen, dat de zes kernvoorwaarden 

(openheid; duidelijke rolverdeling; meerwaarde participanten; constructieve relatie; geschikte 

problematiek en voldoende personele capaciteit en hulpmiddelen) (Pröpper & Steenbeek, 1999) een 

belangrijke rol spelen om een beleidsdoel tot een succes te brengen. Deze kernvoorwaarden worden 

dan ook als een positieve factor voor het concept zelforganisatie beschouwd. Hier moet echter wel 

een kanttekening bij gezet worden. Als bepaalde kernvoorwaarden immers niet worden nagekomen of 

niet aanwezig zijn, kunnen deze voorwaarden juist als een negatieve factor voor zelforganisatie 

beschouwd worden. In de analyse van de twee onderzoeksgebieden, Den Haag Zuidwest en 

Loosduinen, moet uiteindelijk blijken welke factoren uiteindelijk het meeste invloed op zelforganisatie 

hebben.  

 

Wat betreft de negatieve factoren is uit het theoretisch kader gebleken, dat het multi-level en 

multi-domein eigenschap een belemmerende werken op een netwerk kan hebben (Rotmans, 2003). 

Zo zou een ruimtelijk initiatief op meerdere beleidsterreinen betrekking kunnen hebben (multi-domein) 

en zouden verschillende overheidslagen door middel van bestuurlijke beleidskaders van invloed op 

het initiatief zijn (multi-level). 

Ook de wijze waarop actoren een vraagstuk of ruimtelijk initiatief bekijken en de manier 

waarop zij haar eigen doelen probeert na te streven. Deze ambiguïteit (March & Olsen, 1976) kan 

immers verschillende vormen van onzekerheden (inhoudelijk; institutioneel en strategisch) (Koppenjan 

& Klijn, 2004) met zich mee brengen welke van negatieve invloed op het realiseren van een ruimtelijk 

initiatief kunnen zijn. 

Verder worden ongelijke machtsverhoudingen en wantrouwen als een negatieve factor op 

zelforganisatie gezien. Zoals hierboven al is gesteld, kan een proces door een gebrek aan vertrouwen 

moeizaam verlopen. Hetzelfde geldt voor ongelijke machtsverhoudingen. Ook door een scheve 

machtsverhouding zou een proces immers stroef kunnen verlopen. 

Tenslotte kan het spanningsveld tussen flexibiliteit en rechtszekerheid (Van Buuren, e.a., 

2006) als een negatieve rol bij het mogelijk maken van zelforganisatie beschouwd worden. Dit 

spanningsveld speelt zich voornamelijk af rondom het bestemmingsplan. Hoewel flexibiliteit in 

bestuurlijke beleidskaders en beleid- en besluitvormingsprocessen een belangrijke eigenschap voor 

zelforganisatie is, hebben gemeenten ook een bepaalde mate van rechtszekerheid aan 

grondeigenaren of derden te bieden. Hoe gemeenten met dit spanningsveld omgaan, moet in de 

praktijkanalyse naar voren komen.  

 

Naast de bovengenoemde positieve – en negatieve factoren is de rol van gemeenten ook van 

grote invloed op het concept zelforganisatie. De rol van de gemeente staat dan ook centraal in dit 

onderzoek. De verhoudingen tussen het mogelijk maken van zelforganisatie en rol van de gemeenten 

kan ook wel als een wederzijdse relatie beschouwd worden. Zelforganisatie ontstaat volgens de 

wetenschappelijke literatuur onafhankelijk van overheidsinstanties (Boonstra & Boelens, 2011). Dit is 

echter alleen mogelijk als gemeenten geen volledige controle en macht over zelforganisatie kunnen 

uitvoeren. Doen zij dit wél, dan is het idee van zelforganisatie verdwenen. Zelforganisatie beïnvloedt 

dus de rol van gemeenten. Aan de andere kant heeft de rol van gemeenten een direct verband met 

zelforganisatie. Als een gemeente een sterk regisserende rol vervult wat betekent, dat zij de touwtjes 

in handen heeft, dan kan er geen zelforganisatie ontstaan. Een gemeente zou daarom juist faciliterend 

en stimulerend moeten acteren. 
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Tijdens het interactieproces tussen initiatiefnemers en de gemeenten zouden er verschillende 

obstakels (ongelijke machtsverhoudingen; onzekerheden; wantrouwen) kunnen voorkomen. Een 

procesmanager zou hier volgens de theorie met behulp van zijn takenpakket een belangrijke rol in 

kunnen spelen (Klijn e.a. 2010, p. 1069; Koppenjan & Klijn, 2004). Deze persoon zou het proces in 

goede banen kunnen leiden en het initiatief tot een succes kunnen brengen. In de praktijk moet blijken 

of het betrekken van procesmanager door de betrokken actoren ook als positief wordt ervaren. 

Tenslotte stellen wetenschappers zoals Brandsen en Helderman (2009a), dat er een belangrijke 

rol voor woningbouwcorporaties is weggelegd. Ook zij zouden, net als gemeenten, een faciliterende 

rol kunnen vervullen en initiatieven van burgers of ondernemers op financieel – en organisatorisch 

gebied kunnen ondersteunen (bewonerscoöperatie). Omdat een groot deel van de woningvoorraad 

van Den Haag Zuidwest in het bezit van woningbouwcorporaties is, zal onderzocht worden of zij in de 

praktijk een faciliterende rol vervullen. 
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3.  De weg tot kennisverwerving 

3.1  Inleiding 

Het theoretische hoofdstuk heeft een wetenschappelijke basis voor dit onderdoek neergelegd. 

Door het wetenschappelijke literatuuronderzoek is er meer inzicht in de rol van gemeenten en het 

concept zelforganisatie verstrekt. Vervolgens zijn de belangrijkste onderzoekseenheden in een 

conceptueel model weergegeven. Voordat er met het empirische gedeelte van dit onderzoek kan 

worden begonnen, is het belangrijk om meer inzicht in de methodologie van dit onderzoek te krijgen. 

Dit is de wijze, waarop dit onderzoek is uitgevoerd en waarmee er een antwoord op de centrale vraag 

wordt gevonden. Allereerst zal de keuze voor een kwalitatief onderzoek worden verduidelijkt. 

Vervolgens zal worden omschreven waarom de gemeente Den Haag en de bijbehorende 

onderzoeksgebieden, Den Haag Zuidwest en Loosduinen, twee relevante casussen voor dit 

onderzoek zijn. Ten slotte zal worden toegelicht welke relevante personen voor dit onderzoek zullen 

worden geïnterviewd.  

3.2  Een kwalitatief onderzoek als onderzoeksstrategie  

Om de relatie tussen de theorie en het onderzoek scherp te stellen, is het onderscheid tussen 

een deductieve – en een inductieve aanpak van belang. Bij een deductieve aanpak is het 

wetenschappelijke literatuuronderzoek leidend voor het empirische gedeelte. Vanuit de 

wetenschappelijke theorieën worden er onderzoeksvragen opgesteld, welke in de empirie onderzocht 

gaan worden. Vanuit een inductieve aanpak wordt er allereerst onderzoek gedaan. Aan de hand van 

de bevindingen uit het empirische onderzoek worden conclusies getrokken, waaruit een bepaalde 

theorie uit voortkomt (Bryman, 2008, pp. 9-11). Omdat voor dit onderzoek het theoretische kader een 

wetenschappelijke basis voor de empirie vormt en omdat er onderzoeksvragen zijn opgesteld, wordt 

er dus gebruik gemaakt van een deductieve aanpak. Binnen deze deductieve aanpak wordt het 

concept zelforganisatie als analytisch model gebruikt. Dat wil zeggen, dat er geanalyseerd wordt in 

hoeverre het mogelijk is om zelforganisatie,  zoals in de theorie staat omschreven, in de praktijk toe te 

passen.  

Hoewel een deductieve aanpak vaak wordt gerelateerd aan een kwantitatief onderzoek, wordt 

dit onderzoek aan de hand van een kwalitatieve wijze verricht. De wijze van onderzoek doen wordt 

ook wel een onderzoeksstrategie (research strategy) genoemd (Bryman, 2008, p. 10; p. 22). Bij 

kwantitatief onderzoek worden voornamelijk statistische analyses gemaakt. Aangezien dit onderzoek 

juist geïnteresseerd is naar de mening van relevante respondenten, vormt een enquête geen 

geschikte methode om een antwoord op de centrale vraag te vinden. Daarnaast worden er in dit 

onderzoek te weinig respondenten benaderd om aan de hand van kwantitatief onderzoek valide 

uitkomsten te genereren. Een kwalitatief onderzoek vormt daarom wél een juiste onderzoekstrategie. 

Door een heldere definitie van het concept zelforganisatie te geven en door het onderzoek vanuit twee 

perspectieven te benaderen, namelijk het perspectief van de gemeente Den Haag en het perspectief 

van initiatiefnemers, is dit onderzoek zowel valide als generaliseerbaar. In paragraaf 3.3 zal er verder 

op de generaliseerbaarheid van dit onderzoek worden ingegaan.  

 

Een kwalitatief onderzoek kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. Hierbij kan 

gedacht worden aan een observerend onderzoek of een etnografisch onderzoek (participerende 

observaties). Echter,  er is voor dit onderzoek gekozen voor het houden van interviews. Een interview 

is immers een zeer goede methode om informatie uit respondenten te verkrijgen over opinies, 

gevoelens, gedachten of kennis. Daarnaast kunnen veel mensen bereikt worden en kan de informatie 

in een betrekkelijke korte tijd verschaft worden. Tevens kan met behulp van interviewen dieper op 

bepaalde onderwerpen worden ingegaan (Baarda & De Goede, 2006, pp. 220-222). Hierdoor kan de 

achterliggende gedachte van de mening van een respondent achterhaald worden. Dit is van groot 

belang voor dit onderzoek, omdat het perspectief van verschillende actoren zal worden geanalyseerd. 

Naast deze voordelen kent het gebruik van een interview ook een aantal nadelen. Zo kan het 

voorkomen, dat personen niet aan het interview willen of kunnen meewerken. Wanneer dit veel 
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voorkomt kan er een selecte groep overblijven, waardoor het onderzoek niet altijd van verschillende 

kanten belicht kan worden (Baarda & De Goede, 2006, pp. 220-222). Daarnaast hoeft de verkregen 

informatie niet altijd betrouwbaar te zijn. Door bepaalde vragen bij verschillende respondenten van 

dezelfde partij neer te leggen, wordt er gekeken of er vergelijkbare antwoorden uitkomen. Als de 

antwoorden van de respondent met elkaar overeenkomen, kan er van worden uitgegaan, dat de 

antwoorden betrouwbaar zijn. Als de antwoorden erg van elkaar verschillen kan de vraag opnieuw bij 

een respondent worden gesteld om het verschil te achterhalen. 

 

Operationalisering 

De interviews zullen aan de hand van een semi-gestructureerde vorm gehouden worden. Door 

middel van een topiclijst zullen een aantal onderwerpen in ieder geval aan bod komen. De vragen en 

onderwerpen in de topiclijst zijn gebaseerd op de wetenschappelijke literatuur uit het theoretische 

kader en de beschrijving van de onderzoeksgebieden welke in hoofdstuk vier en vijf worden 

behandeld. Een aantal hoofdtopics die tijdens het interview aan bod zullen komen zijn:  

- Zelforganisatie 

- De rol van de gemeente Den Haag 

- De rol van een procesmanager 

- Bestuurlijke beleidskaders 

 

Bij zelforganisatie gaat het om initiatieven die van onderaf worden geïnitieerd. Een initiatief zou 

heel ruim opgevat kunnen worden. Een initiatief kan immers zowel een ruimtelijke fysieke actie zijn als 

een initiatief dat betrekking heeft op de leefbaarheid of het welzijn van de omgeving. Dit onderzoek 

focust zich op de ruimtelijke initiatieven. Uit de inleiding van dit onderzoek en het theoretisch kader is 

immers naar voren gekomen dat er met het concept zelforganisatie een andere wijze van ruimtelijke 

ordening wordt voorgesteld waarbij ruimtelijke initiatieven steeds belangrijker worden.   

Het begrip zelforganisatie is uiteindelijk in paragraaf 2.5 uitvoerig behandeld. De volgende definitie 

van zelforganisatie wordt dan ook voor dit onderzoek gehanteerd:  

 

“Initiatives that originate in civil society from autonomous community-based networks of citizens, who 

are part of the urban system but independent of government procedures” (Boonstra & Boelens, 2011, 

p.19).  

 

Het gaat hier dus om ruimtelijke initiatieven welke uit een netwerk van burgers en 

ondernemers worden geïnitieerd (bottom-up) en welke onafhankelijk van overheidsinstanties zijn 

ontstaan.  

 

 De topic over de rol van de gemeente Den Haag heeft betrekking op de eerste twee 

onderzoeksvragen welke in de inleiding van dit onderzoek naar voren zijn gekomen. In de theorie over 

zelforganisatie wordt gesteld, dat gemeenten een faciliterende rol moeten vervullen en dat zij burgers 

en ondernemers meer zouden moeten stimuleren om zelf initiatieven te ondernemen (empowerment). 

In dit onderzoek wordt de volgende omschrijving van een faciliterende rol gehanteerd: het 

ondersteunen van een ruimtelijk initiatief door middel van tijd, geld, kennis, deskundigheid en 

materiële hulpmiddelen (Westbroek, 2009). Tijdens de interviews zal worden onderzocht of zowel de 

gemeente Den Haag als de initiatiefnemers in de onderzoeksgebieden eenzelfde rol voor de 

gemeente zien weggelegd.  

 De derde topic welke in ieder geval tijdens de interviews behandeld zal worden is de rol van 

een procesmanager. Deze rol wordt in het theoretisch kader volgens wetenschappers zoals Klijn en 

collega’s (2010) steeds belangrijker om het interactieproces tussen een netwerk van actoren in goede 

banen te leiden. De procesmanager is uiteindelijk de persoon welke de taken binnen het 

netwerkmanagement uitvoert. Omdat netwerkmanagement als volgt wordt omschreven “the 

management of inter-organisational relations” (Rhodes, 1996), kan de rol van een procesmanager 

omschreven worden als ‘the manager of inter-organisational relations’. Dus een procesmanager is de 



43 

 

manager of begeleider van het interactieproces tussen een netwerk van actoren. Tijdens de interviews 

zal worden onderzocht hoe de respondenten tegenover de rol van een procesmanager staan.  

 Tenslotte zullen de bestuurlijke beleidskaders aan bod komen. Deze kunnen omschreven 

worden als: de ruimtelijke plannen welke door de overheid zijn opgesteld en dienen tevens als 

toetsingskader voor initiatieven die van onderaf worden ingediend (Spit & Zoete, 2006, pp. 25 – 29). In 

de theorie over zelforganisatie is een aantal keren naar voren gekomen, dat flexibele beleidskaders 

een belangrijke factor zijn om zelforganisatie mogelijk te maken. Met name in het bestemmingsplan 

zou meer ruimte voor initiatieven van onderaf gecreëerd moeten worden. Desalniettemin hebben 

gemeenten hier ook met het spanningsveld tussen flexibiliteit en rechtszekerheid te maken. Tijdens 

het onderzoek zal er naar de mening van de gemeente omtrent flexibilisering van 

bestemmingsplannen worden gevraagd.  

 

Verwerking data 

Volgens Baarda & De Goede (2006) is een mondeling interview geschikter voor een topiclijst 

dan een schriftelijk interview. Met een mondeling interview kunnen gemakkelijker open - of 

ingewikkelde vragen gesteld worden en kan er beter op de antwoorden worden doorgevraagd. Een 

nadeel is echter wel, dat een mondeling interview lastig te regelen is, omdat het veel tijd kan innemen. 

Bij een schriftelijk interview wordt de vragenlijst naar de respondent opgestuurd. Behalve, dat een 

schriftelijk interview op een soort enquête lijkt, kan het ook tot veel non-respons leiden. Bovendien is 

er geen controle op het invullen en is het ongeschikt om open - en ingewikkelde vragen te stellen 

(Baarda & de Goede, 2006, pp. 220-226; Bryman, 2008, pp. 436-446). Omdat er getracht wordt om 

dieper op de topics in te gaan, zal er gebruik gemaakt worden van een mondeling interview.  

Om de topics kritisch te kunnen analyseren zullen de mondelinge interviews worden 

opgenomen. Omdat de onderzoeker tijdens het interview niet hoeft mee te schrijven, kan hij zich 

volledig concentreren op hetgeen de respondent zegt. Hierdoor kan er dieper op de topics worden 

ingegaan. Daarnaast is het menselijke geheugen gelimiteerd en kan het interview door middel van 

opnemen herhaaldelijk worden beluisterd. Ten slotte wordt de data met het opnemen ook voor andere 

onderzoekers beschikbaar (Bryman, 2008, p. 451). Uiteraard zal er vooraf aan het interview om 

toestemming worden gevraagd of het interview mag worden opgenomen. Als dit niet het geval is zal er 

tijdens het interview alsnog worden meegeschreven.  

 

Nadat de interviews zijn opgenomen, zullen er volledige transcripties worden gemaakt. 

Hoewel dit erg tijdrovend is, biedt het de kans om scherpere analyses te maken en betere verbanden 

tussen uitspraken van respondenten te leggen. De onderwerpen die tijdens de interviews aan bod 

komen worden in verschillende thema’s onderverdeeld. Dit wordt ook wel fragmenteren genoemd. 

Deze thema’s zullen grotendeels met de topics en de onderzoekseenheden vanuit het conceptueel 

model overeenkomen. Vervolgens zullen deze thema’s in verschillende subonderwerpen, ook wel 

dimensies genoemd, worden opgesplitst. Uiteindelijk zal er een analysekader uit voortkomen, welke 

als basis voor de beantwoording van de onderzoeksvragen zal dienen (Boeije, 2005, pp. 63-64). De 

analysekaders zijn in de bijlagen opgenomen. 

In de uitwerking en de analyse van de interviews zal er met de subjectiviteit van de gegeven 

antwoorden rekening worden gehouden. Dat wil zeggen, dat er naar de perspectieven van de 

verschillende actoren wordt gekeken. Een respondent van de gemeente Den Haag heeft immers een 

ander perspectief dan een respondent van een bewonersplatform of een woningbouwcorporatie. In de 

analyse zal getracht worden om de splitsing tussen respondenten van de gemeente Den Haag en 

respondenten zoals bewonersplatforms en woningbouwcorporaties duidelijk naar voren te laten 

komen. Hierdoor kunnen tegenstellingen of overeenkomsten wat betreft zelforganisatie en de rol van 

de gemeente Den Haag beter geanalyseerd worden.  

3.3  Een case studie als onderzoeksontwerp 

Nu de keuze voor de onderzoeksstrategie is onderbouwd zal de keuze voor het 

onderzoeksontwerp (research design) behandeld worden. Het onderzoeksontwerp vormt een 
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raamwerk of een onderzoeksopzet waarop de onderzoeker zijn gegevens verzameld. Bryman (2008, 

pp. 35-58) onderscheidt verschillende onderzoeksontwerpen, zoals een ontwerp waarbij er gebruik 

gemaakt wordt van een experiment (experimental design) of een ontwerp waarbij het onderzoek op 

meerdere malen in de tijd via dezelfde wijze wordt uitgevoerd (longitudinal design). Voor dit onderzoek 

zal er echter gebruik gemaakt worden van een case studie ontwerp (case study design). Dit is een 

gedetailleerde en intensieve analyse van een bepaalde casus. Dit kan in de vorm van een persoon, 

gebeurtenis of organisatie zijn (Bryman, 2008, p. 52). In het geval van dit onderzoek zal de gemeente 

Den Haag als case studie worden gebruikt. In de inleiding van dit onderzoek is de keuze voor de 

gemeente Den Haag al beargumenteerd.  

 

Volgens Flyvbjerg (2006) bestaan er een aantal misverstanden over case studies, welke hij in 

zijn artikel weerlegt. Eén van deze misverstanden is, dat er op basis van een individuele casus niet 

gegeneraliseerd kan worden en dat onderzoeksvragen niet beantwoord kunnen worden. Flyvbjerg 

weerlegt dit door te stellen:  

 

“The case study is useful for both generating and testing of hypotheses but is not limited to these 

research activities alone” (2006, p. 395).  

 

Flyvbjerg is zelfs van mening, dat de generaliseerbaarheid van een case studie groter wordt 

als de juiste strategische keuze voor een bepaalde casus wordt gemaakt. De keuzen voor 

verschillende type casussen worden in tabel 3.1 weergegeven.  

 

Tabel 3.1 Strategieën voor de selectie van casussen.  

Bron: Gebaseerd op Flyvbjerg, 2006, p. 396 

 

Een type casus is heel erg afhankelijk van het doel, dat de onderzoeker wil bereiken. Is het 

doel om zoveel mogelijk informatie over een specifiek probleem of onderwerp te verkrijgen, dan is het 

gebruik van een willekeurige selectie (random selection), niet de juiste optie. Een ‘random sample’ 

houdt in, dat er willekeurig een steekproef wordt genomen. Bij een ‘stratified sample’ is er een 

bepaalde structuur aan de selectie toegebracht. Wat betreft dit onderzoek, zal er meer focus op één 

type casus worden gelegd. Het is dus van belang, dat er een overwegende keuze voor een dergelijke 

casus wordt gemaakt. Om de juiste type casus te bepalen moet er dus een informatie-georiënteerde 

selectie plaatsvinden. Uit tabel 3.1 blijkt, dat hier vier vormen van selectie onder vallen. Een ‘extreme 

case’ spreekt enigszins voor zich. Hierbij wordt namelijk informatie van een uitzonderlijke casus 

verkregen. Bij ‘maximum variation cases’ worden twee of meer tegenovergestelde casussen gebruikt. 

Een ‘critical case’ wil zeggen, dat de resultaten van die ene casus, automatisch ook voor alle andere 

casussen gelden. Ten slotte houdt een ‘paradigmatic case’ in, dat de casus als een voorbeeld voor 

andere soortgelijke casussen kan dienen.    

De centrale vraag van dit onderzoek is in eerste instantie in een breed perspectief opgesteld, 

maar door de gemeente Den Haag als onderzoeksgebied te nemen wordt er gebruik gemaakt van een 

‘paradigmatic case’. In de inleiding van dit onderzoek is al naar voren gekomen, dat de gemeente Den 

Haag tot de vier grootste steden van Nederland behoort. Hoewel alle gemeenten in Nederland met 

dezelfde maatschappelijke veranderingen en dezelfde financiële crisis te maken hebben, is het 

interessant om te onderzoeken hoe één van de vier grootste steden met zelforganisatie omgaat en 

wat voor rol zij hierbij zou moeten invullen. De gemeente Den Haag kan dus als een paradigma 

oftewel als een voorbeeld voor andere gemeenten dienen. Bryman noemt dit ook wel een 

representatieve – (representative) of een illustratieve (exemplifying) casus (2008, p. 56).  

A. Random selection B. Information-oriented selection 

- Random Sample 

- Stratified Sample 

 

  

- Extreme cases 

- Maximum variation cases 

- Critical cases 

- Paradigmatic cases 
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Om het onderzoek uitvoerbaar te kunnen maken is een stad als Den Haag te groot om als 

gehele onderzoekscasus te gebruiken. Ook hierin moet dus een strategische keuze voor bepaalde 

casussen gemaakt worden. Voor dit onderzoek is er gekozen om Den Haag Zuidwest en Loosduinen 

als casus te gebruiken. Deze gebieden kunnen zowel als maximum gevarieerde casussen (maximum 

variation cases) dan als paradigmatische casussen (paradigmatic cases) worden beschouwd. Bryman 

(2008) noemt dit ook wel een ‘multiple-case’ studie. Volgens Flyvbjerg (2006) kan een casus dan ook 

meerdere strategieën bevatten. In de inleiding van dit onderzoek is al naar voren gekomen, dat er een 

grote variatie tussen Den Haag Zuidwest en Loosduinen zit. Zo is Den Haag Zuidwest een 

zogenoemde krachtwijk en Loosduinen niet. Daarnaast bestaat een groot deel van het 

woningvoorraad in Den Haag Zuidwest uit sociale huurwoningen, terwijl de woningvoorraad in 

Loosduinen voornamelijk eigen woningbezit is. In hoofdstuk vier en vijf zullen deze twee gebieden 

verder worden toegelicht. Naast dat er een grote variatie tussen de gebieden zit, kunnen de gebieden 

ook als paradigmatisch worden beschouwd. Zij kunnen dus als een voorbeeld voor andere soortgelijke 

gebieden in andere gemeenten dienen. Dankzij deze strategische keuze van de casussen wordt de 

generaliseerbaarheid volgens Flyvbjerg (2006) vergroot. 

 

Om structuur aan de bevindingen van de interviews te geven, zal allereerst Den Haag 

Zuidwest volledig geanalyseerd worden. Vervolgens komt Loosduinen aan de beurt. Beide analyses 

sluiten af met een conclusie, gericht op de gemeente Den Haag. Tot slot zullen de bevindingen in 

hoofdstuk zes breder worden getrokken en zal er een antwoord op de centrale vraag worden 

gegeven.  

3.4  Sleutelpersonen  

In dit hoofdstuk is de onderzoeksstrategie (mondeling interview) en het onderzoeksontwerp 

(case studie) toegelicht. De interviews zullen met de relevante personen binnen de case studies 

worden gehouden. Dit worden ook wel sleutelpersonen genoemd (Bryman, 2008). De sleutelpersonen 

zullen telefonisch benaderd worden om een afspraak voor een interview te maken.  

In dit onderzoek zal de rol van de gemeente Den Haag zowel vanuit gemeentelijk perspectief 

als vanuit het perspectief van de initiatiefnemers worden bekeken. Aan de ene kant zullen er dus 

mensen vanuit de gemeente Den Haag geïnterviewd worden. Hierbij moet gedacht worden aan 

planologen en gebiedsmanagers. Aan de andere kant zullen initiatiefnemers, dus burgers en 

ondernemers of partijen die nauw betrokken zijn bij het initiatief geïnterviewd worden. Dit houdt in, dat 

voorzitters van de verschillende bewonersorganisaties benaderd worden, maar ook een partij als 

Stichting BOOG en de Haagse Slinger behoren tot deze categorie. Dit zijn maatschappelijke 

organisaties die burgers proberen te stimuleren om een initiatief te organiseren. Vervolgens verlenen 

deze organisaties ondersteuning aan deze mensen om het initiatief ook realiseerbaar te maken. 

Omdat deze partijen nauw betrokken zijn bij zelforganisaties, kunnen zij een goed oordeel geven op 

vragen die betrekking hebben op de onderzoeksvragen uit paragraaf 1.2. Ten slotte zullen ook de 

woningbouwcorporaties benaderd worden. Zeker in Den Haag Zuidwest kunnen zij als een belangrijke 

speler worden beschouwd. Het overgrote deel van de woningvoorraad is immers in het bezit van de 

woningbouwcorporaties. Door met project- of ontwikkelingsmanagers te spreken kan er informatie 

verschaft worden over hoe woningbouwcorporaties tegenover zelforganisatie en de rol van de 

gemeente Den Haag staan. Tevens zal hierbij de faciliterende rol van de woningbouwcorporaties zelf 

en het eventueel aangaan van een bewonerscoöperatie aan bod komen. Brandsen en Helderman 

(2009a; 2009b) stellen immers, dat deze partijen ook een belangrijke rol bij zelforganisatie kunnen 

spelen.  
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4.  Zelforganisatie in Den Haag Zuidwest 

4.1 Inleiding 

Zoals in het methodologische hoofdstuk naar voren is gekomen, betreft dit onderzoek twee 

‘maximaal gevarieerde’ casussen. Om helderheid en structuur in dit empirische gedeelte te geven, zal 

allereerst met de analyse van Den Haag Zuidwest worden begonnen. Daarna zal de analyse van 

Loosduinen aan bod komen. Ten slotte zullen de bevindingen in de conclusie in een breder 

perspectief geplaatst worden, waardoor de analyse beter op de centrale vraag aansluit.  

In paragraaf 4.2. zal allereerst een gebiedsomschrijving van Den Haag Zuidwest worden 

gegeven. Hierin zal er naast de geografische ligging ook naar bepaalde karakteristieken en soorten 

problematiek in het gebied worden gekeken. Tevens zal het gevoerde – en huidige beleid in het 

gebied aan bod komen. Het doel van deze paragraaf is om de context waarin het gebieden zich 

bevinden beter te begrijpen, waardoor de daadwerkelijke analyse omtrent zelforganisatie en de rol van 

de gemeente Den Haag duidelijker is.  

In paragraaf 4.3 zal de analyse van de interviews met sleutelpersonen rondom zelforganisatie 

in Den Haag Zuidwest uiteen worden gezet. Het theoretisch kader dient hierbij als basis voor het 

empirisch onderzoek en de analyse van de interviews. Aan de hand van het theoretisch kader is er 

een conceptueel model opgesteld waarin de belangrijkste onderzoekseenheden zijn weergegeven. 

Tevens vormen de opgestelde onderzoeksvragen in paragraaf 2.1 als leidraad voor de analyse van de 

afgenomen interviews met de desbetreffende sleutelpersonen. Met behulp van de analyse moet het 

doel van dit onderzoek behaald worden, namelijk het inzicht verkrijgen in wat voor rol gemeenten 

zouden moeten spelen om zelforganisatie in binnenstedelijke gebiedsontwikkeling mogelijk te maken.  

4.2 Gebiedsomschrijving van Den Haag Zuidwest 

Den Haag Zuidwest ligt zoals de naam al zegt in het zuidwesten van Den Haag en is een deel 

van het stadsdeel Escamp. In figuur 4.1 is Den Haag Zuidwest ten opzichte van Den Haag als stad 

weergegeven. Het oranje gedeelte is Den Haag Zuidwest. Het gebied kwam tot stand in de 

zogenaamde ‘wederopbouwperiode’ en beslaat vier naoorlogse wijken: Moerwijk, Morgenstond, 

Bouwlust en Vrederust en het recreatiegebied Zuiderpark (Figuur 4.2).  

 

Figuur 4.1: Ligging Den Haag Zuidwest             Figuur 4.2 Plangebied en wijknamen 

 

 

 

Bron: Gemeente Den Haag, 2004, p.2   Bron: Gemeente Den Haag, 2004, p. 4 

 

Iedere wijk heeft uiteraard zijn eigen karakter, maar overeenkomstige kenmerken zijn de 

brede straten en singels met veel groen. Deze structuur is ontworpen door Dudok, die in 1934 Berlage 

opvolgde als stedenbouwkundig adviseur van de gemeente Den Haag. Belangrijke kernkwaliteiten 

binnen de visie van Dudok waren licht, lucht en ruimte. Dit kwam tot stand door bouwblokken met 

gemeenschappelijke tuinen te ontwikkelen. Hierin was echter geen plaats voor individuele tuinen, 
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schuurtjes en schuttingen. In de wijken Morgenstond, Moerwijk en Vrederust is de visie van Dudok 

duidelijk terug te vinden. Ondanks de kernkwaliteiten van Dudok werden de wijken bestempeld met 

‘eindeloze reeksen’ portiekwoningen en flats, waardoor zij een monotoon karakter kregen. De wijk 

Bouwlust is later gebouwd. In deze wijk is dan ook meer ruimte voor eengezinswoningen gekomen. 

Hierdoor is er in deze wijk een mix tussen gestapelde bouw en grondgebonden woningen ontstaan. 

De visie van Dudok komt in Bouwlust dus minder goed naar voren (Gemeente Den Haag, 2004; KEI-

Centrum, 2009). Desondanks heeft de visie van Dudok een stempel op Zuidwest gelegd. In de huidige 

Woonvisie 2009 wordt Den Haag Zuidwest immers nog steeds als een groenstedelijk woonmilieu 

omschreven (Gemeente Den Haag, 2009b). 

 

Om een impressie van Den Haag Zuidwest te geven staan in figuur 4.3 en figuur 4.4 twee 

foto’s weergegeven. Figuur 4.3 geeft een goed beeld van de grote bouwblokken met de 

gemeenschappelijke tuinen tussenin. Figuur 4.4 geeft daarentegen de weergave van de ‘eindeloze 

reeksen’ flats en het monotone karakter.  

 

Figuur 4.3 De binnentuinen     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.4 Flats Den Haag Zuidwest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Foto’s gemaakt door Tristan Ravestein 
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Den Haag Zuidwest heeft een inwonersaantal van circa 62.000 inwoners en kan daarom ook 

wel tot een middelgrote stad worden gerekend (Gemeente Den Haag, 2011a). Ter vergelijking, de 

gemeente Katwijk heeft ook een inwonersaantal van circa 62.000 inwoners (Wikipedia, 2011b). Om 

een beeld van Den Haag Zuidwest te scheppen zijn in tabel 4.1 een aantal kerngegevens van het 

gebied opgenomen en vergeleken met gemiddelden van Den Haag als stad. De meeste cijfers geven 

het percentage per 1 januari 2010 weer. Dit geldt echter niet voor de percentages omtrent het 

opleidingsniveau en het inkomen. De meest recente gegevens in deze categorieën komen uit 2007.  

 

Tabel 4.1: Kerngegevens Den Haag Zuidwest
1
 

 

Kerngegevens Den Haag Zuidwest Den Haag 

 

Oppervlakte (in ha) 

Aantal inwoners 

- Autochtonen (%) 

- Westerse allochtonen (%) 

- Niet-westerse allochtonen (%) 

- Lager opgeleiden (%) 

- Middelbaar opgeleiden (%) 

- Hoger opgeleiden (%) 

- 0 – 19 jaar (%) 

- 20 - 64 jaar (%) 

- 65 jaar en ouder (%)  

- Laag inkomen (%) 

- Midden inkomen (%) 

- Hoog inkomen (%) 

- Werkloosheid (%) 

 

Aantal woningen 

- Sociale huurwoningen (%) 

- Koopwoningen (%) 

- Eengezinswoningen (%) 

- Portiekwoningen/flats (%) 

 

 

827 

62.239 

39.9 

9.5 

50.6 

54 

30 

15 

22.5 

61.3 

16.2 

67.6 

26.8 

4.9 

9.4 

 

32.258 

73.3 

20.5 

11.4 

83.4 

 

 

8.047 

489.271 

52.2 

14.4 

33.4 

34 

32 

34 

23 

63.9 

13.1 

49.6 

33.7 

16.7 

5.4 

 

239.686 

32.8 

45.3 

21.9 

56.1 

 

Bron: Gemeente Den Haag, 2011a 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt, dat meer dan de helft van de bevolking in Den Haag Zuidwest 

van niet-westerse allochtone afkomst is (50.6%), tegenover 33.4% in Den Haag. In 2006 waren de 

percentages respectievelijk 45.2% en 32.2%. Het percentage niet-westerse allochtonen is in Den 

Haag Zuidwest in vier jaar tijd dus toegenomen. Dit hoge percentage niet-westerse allochtonen is dan 

ook kenmerkend voor Den Haag Zuidwest. Wat betreft het opleidingsniveau is het in Den Haag als 

                                                 
1
 Percentage laag opgeleiden = percentage inwoners met een hoogst behaalde opleiding op het 

niveau van VMBO of MBO1; Percentage middelbaar opgeleiden = percentage inwoners met een 

hoogst behaalde opleiding op het niveau van HAVO, VWO of MBO 2-4; Percentage hoger opgeleiden 

= percentage inwoners met een hoogst behaalde opleiding op het niveau van HBO of WO (CBS, 

2012) 

Percentage laag inkomen = percentage huishoudens behorend tot de twee laagste quintielen in 2007; 

percentage middel inkomen = percentage huishoudens behorend tot de derde en vierde quintiel in 

2007; percentage hoog inkomen = percentage huishoudens behorend tot het hoogste quintiel in 2007 

(Gemeente Den Haag, 2011a) 
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stad evenredig verdeeld. In Den Haag Zuidwest wonen daarentegen overwegend laag opgeleiden en 

is het percentage hoger opgeleiden slechts 15%.  

De verhoudingen binnen de drie leeftijdscategorieën in Den Haag Zuidwest komen redelijk 

overeen met de gemiddelden van Den Haag als stad. Al wonen er in Den Haag Zuidwest wel iets 

meer ouderen dan in de stad Den Haag. De verhoudingen in de inkomenscategorieën geven 

enigszins hetzelfde beeld als het opleidingsniveau weer. In Den Haag Zuidwest leven er naar 

verhouding veel mensen met een laag inkomen. Tevens wonen er in vergelijking met Den Haag 

weinig mensen met een hoog inkomen. De werkloosheid in Den Haag Zuidwest is dan ook een stuk 

hoger dan het gemiddelde in Den Haag.  

Den Haag Zuidwest telt meer dan 32.000 woningen. Hiervan bestaat 73% uit sociale 

huurwoningen. Deze woningen zijn eigendom van de woningbouwcorporaties Haag Wonen, Staedion 

en Vestia Den Haag Zuidwest. In 1999 is er door middel van het plan ‘Den Haag Zuidwest, een nieuw 

perspectief’ getracht om een herontwikkeling op te zetten. Echter, vanwege een gebrek aan politiek - 

en maatschappelijk draagvlak is dit plan nooit door de Gemeenteraad vastgesteld. Desondanks zijn er 

wel wat losse projecten goedgekeurd. Zo zijn er sinds 1999 circa 3200 sociale huurwoningen gesloopt 

en zijn er 2700 koopwoningen voor teruggebouwd (Gemeente Den Haag, 2004; KEI-Centrum, 2009). 

De verhouding sociale huurwoningen en koopwoningen waren in dat jaar 82% tegenover 10%. 

Ondanks de herontwikkeling blijkt uit tabel 4.1, dat het aantal sociale huurwoningen ten opzichte van 

Den Haag nog steeds aanzienlijk hoog blijft. 

 

Structuurvisie Den Haag Zuidwest 

Uit de Haagse  nota ‘Agenda 2001’ bleek, dat het mislukken van de herontwikkeling van Den 

Haag Zuidwest kwam door een gebrek aan ruimtelijke -, programmatische -, financiële - en 

organisatorische kaders. Als gevolg hiervan werkten woningbouwcorporaties niet samen, leefden 

bewoners veelal in onzekerheid en werden er voornamelijk financiële discussies tussen actoren 

gehouden, waardoor er geen juiste oplossingen naar voren kwamen. Dit heeft er uiteindelijk toe 

geleid, dat in 2004 een integrale structuurvisie Den Haag Zuidwest op tafel kwam te liggen. Deze visie 

moest een kader voor de ontwikkeling en vernieuwing van Den Haag Zuidwest voor de lange termijn 

(2020) bieden. Een belangrijk thema binnen de Structuurvisie was de verouderde - en eenzijdige 

woningvoorraad vervangen door een meer gemengd woonmilieu. De Structuurvisie geeft hieraan 

sturing door het stellen van randvoorwaarden aan verscheidene gebiedsvisies en thematische 

beleidsnota’s en dient tevens als toetsingskader voor nieuwe initiatieven (Gemeente Den Haag, 2004; 

KEI-Centrum, 2009).  

De structuurvisie wordt door de gemeente Den Haag niet beschouwd als een uitvoeringsplan 

met een vaststaand eindbeeld, maar wordt omschreven als een weergave van de ambitie, dat de 

gemeente over Den Haag Zuidwest heeft. Hoewel het plan door de gemeente als een flexibele nota 

wordt opgevat, staat er wel een duidelijke bouwopgave in, waarbij een groot deel van de bestaande 

woningen (15.000) moet worden gesloopt en vervangen door nieuwe woningen (9000) in het 

(middel)dure segment (Gemeente Den Haag, 2004). Er kan dus worden gesteld dat de Structuurvisie 

wat betreft de bouwopgave niet zo flexibel is als dat de gemeente doet voorkomen. Tegenwoordig 

wordt deze Structuurvisie nog steeds als toetsingskader gebruikt. Er zal dan ook worden gekeken of 

de Structuurvisie in het kader van zelforganisatie nog steeds voldoet. 

 

Ondanks de herstructureringsplannen bleven de sociale -, fysieke - en economische 

problemen in Den Haag Zuidwest toch bestaan. Dankzij de goedkope huurwoningen zijn er veel 

kansarme mensen, dat wil zeggen mensen met een laag opleidingsniveau en een laag inkomen, in 

Den Haag Zuidwest gaan wonen. Daarnaast zijn het aantal mensen met een hoog inkomen en een 

hoog opleidingsniveau, dus de kansrijke bevolking, vanwege de geringe doorgroeimogelijkheden uit 

Den Haag Zuidwest vertrokken (Gemeente Den Haag, 2004). Het gebied kampt dan ook met 

problemen als gebrek aan sociale cohesie, dus weinig samenhang tussen de bewoners van Den 

Haag Zuidwest, een hoge werkloosheid (9.4%), veel verloedering en veel onderwijsachterstand. 

Tevens werden er steeds meer winkels, scholen en andere voorzieningen gesloten, waardoor het 

beeld dat buitenstaanders van Den Haag Zuidwest kregen steeds slechter werd (Gemeente Den 
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Haag, 2010d; KEI-Centrum, 2009). Als gevolg van deze problematiek is Den Haag Zuidwest in 2007 

door oud-minister Vogelaar van Wonen, Werken en Integratie als één van de veertig krachtwijken 

aangewezen. Dankzij deze aanstelling zouden er meer financiële middelen vanuit het Rijk 

beschikbaar moeten worden gesteld om de problematiek aan te pakken. Als antwoord op deze 

aanstelling heeft de gemeente Den Haag een ‘Wijkactieplan’ ontwikkeld. Hierbij wordt getracht om 

samen met bewoners en andere partners de problemen op te lossen. Zo wil de gemeente er voor 

zorgen, dat burgers bijvoorbeeld participeren in het ontwerp van bijvoorbeeld een plein of park. Dit 

gebeurt echter wel binnen duidelijk aangegeven ruimtelijke kaders die door de gemeente zijn 

opgesteld (WAP, 2007). De gemeente blijft in dit Wijkactieplan dus nog steeds een sterk regisserende 

rol behouden, terwijl de burger enkel een participerende rol vervult.  

 

Hoewel de gemeente grote plannen had, zoals de bouwopgave, zijn zij en de 

woningbouwcorporaties door de economische crisis genoodzaakt om vele projecten stil te leggen. Het 

is voor woningbouwcorporaties in de huidige tijd niet meer mogelijk om grootschalig in de wijken te 

investeren. Ofschoon de woningbouwcorporaties wel de intentie hebben, wil het door een tekort aan 

financiële middelen simpelweg niet lukken (KEI-Centrum, 2009). Desondanks zijn niet alle projecten 

stilgelegd. Den Haag Zuidwest wordt immers als prioriteitsgebied in het Investeringsprogramma 

Stedelijke Ontwikkeling (IpSO) 2011 (Gemeente Den Haag, 2010c) aangewezen. Met het IpSO wordt 

er een uitspraak gedaan over waar de gemeente Den Haag de komende jaren nog in gaat investeren. 

Een aantal projecten die alsnog gerealiseerd gaan worden of die al gerealiseerd zijn, zijn een nieuw 

stadsdeelkantoor bij het winkelcentrum de Leyweg (Gemeente Den Haag, 2010b), een grote 

topsportlocatie in het Zuiderpark (Gemeente Den Haag, 2010g), de eerste havo/vwo opleiding in Den 

Haag Zuidwest (Gemeente Den Haag, 2011c) en de uitbreiding van het Haga Ziekenhuis met een 

gezondheidsboulevard waar onder andere een fitness en sauna in komen (Gemeente Den Haag, 

2011b). Dit zijn allemaal grote projecten welke een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van 

Zuidwest moeten geven, maar dit zijn tevens projecten die van bovenaf zijn geïnitieerd. 

 

Afgezien van deze grote projecten, zal er weinig door de gemeente en 

woningbouwcorporaties in deze wijken geïnvesteerd worden. Om de wijk toch niet aan zijn lot over te 

laten is het dus belangrijk, dat er een nieuw concept wordt ontwikkeld wat kan bijdragen aan de 

positieve transformatie van Den Haag Zuidwest. Dit onderzoek zal nagaan of zelforganisatie hier een 

oplossing voor zou kunnen bieden. Een organisatie die in Den Haag Zuidwest actief is en kan 

bijdragen aan het stimuleren van zelforganisatie is Stichting BOOG. De Stichting wordt gesubsidieerd 

door de gemeente Den Haag, officiële bewonersorganisaties en derden, zoals 

woningbouwcorporaties. Door middel van wijkopbouwwerkers weet Stichting BOOG precies wat er 

zich in de wijk afspeelt en wat voor actie er nodig is. Door met bewoners en andere aanwezige 

instanties in gesprek te gaan, kunnen problemen of kansen in de straat, buurt, wijk of stad verhelderd 

worden. Daarnaast geeft Stichting BOOG advies en ondersteuning aan bewoners om hun wensen om 

te kunnen zetten in concrete activiteiten. Stichting BOOG brengt daarbij bewoners, de gemeente en 

maatschappelijke organisaties met elkaar in contact. Ten slotte stelt Stichting BOOG:  

 

“Door bewoners te bereiken en in beweging te brengen leveren wij een bijdrage aan de aanpak van 

grootstedelijke vraagstukken zoals veiligheid, sociale cohesie, integratie, burgerschap en leefbaarheid 

in de woonomgeving” (Stichting BOOG, 2011).  

 

Stichting BOOG is dus een belangrijke partij in Den Haag Zuidwest en kan tevens als een 

soort procesmanager worden beschouwd.  

 

Naast Stichting BOOG beschikt de gemeente Den Haag ook zelf over procesmanagers. 

Afdeling Projectmanagement Den Haag (PmDH) is onderdeel van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling 

(DSO) en is hét bureau voor project- en procesmanagement voor ruimtelijke projecten in Den Haag en 

omgeving. De gemeente Den Haag is in twaalf gebieden opgedeeld en ieder gebied heeft zijn eigen 

gebiedsmanager. Deze persoon is dan ook verantwoordelijk wat er in het gebied allemaal gebeurt 
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(Gemeente Den Haag, 2009a). In dit onderzoek zal zowel de rol van Stichting BOOG als de rol van de 

gebiedsmanagers nader onderzocht worden.  

4.3  Zelforganisatie in de praktijk 

In de volgende paragrafen staat het onderzoek naar zelforganisatie in Den Haag Zuidwest 

centraal. Allereerst zal in paragraaf 4.3.1 worden gekeken of er al een bepaalde mate van 

zelforganisatie in Den Haag Zuidwest aanwezig is. Zoals in het methodologisch hoofdstuk is gesteld 

ligt de focus hier op ruimtelijke initiatieven. Desalniettemin zullen eventuele initiatieven op het gebied 

van leefbaarheid ook kort worden genoemd. Tevens zal in deze paragraaf aandacht worden besteed 

aan de wijze waarop het initiatief tot stand is gekomen en waar de initiatiefnemers eventueel tegenaan 

lopen. Vervolgens zal in paragraaf 4.3.2 de rol van de gemeente Den Haag beschreven worden. Om 

een scherpe analyse te kunnen maken, zal deze rol vanuit verschillende perspectieven benaderd 

worden. Aan de ene kant zal de rol vanuit gemeentelijk perspectief bekeken worden. Dat wil zeggen, 

welke rol de gemeente Den Haag voor haarzelf ziet weggelegd om zelforganisatie in Den Haag 

Zuidwest mogelijk te maken. Aan de andere kant zal de rol van de gemeente Den Haag vanuit het 

perspectief van de initiatiefnemers en andere betrokken actoren behandeld worden. Hierin zullen 

onderwerpen voorkomen zoals, wat verwacht de initiatiefnemer van de gemeente Den Haag en komt 

de rol zoals de gemeente Den Haag die voorstelt in de prakrijk ook zo naar voren? Tenslotte zal in 

paragraaf 4.3.3 de invloed van bestuurlijke beleidskaders op zelforganisatie in Den Haag Zuidwest 

aan bod komen en zal het hoofdstuk met een conclusie (paragraaf 4.3.4) worden afgesloten.  

 

4.3.1  De mate van zelforganisatie in Den Haag Zuidwest  

Zoals in paragraaf 4.2 naar voren is gekomen, kampt Den Haag Zuidwest met grote 

problemen en is het gebied in 2007 tot één van de veertig krachtwijken aangewezen. In eerste 

instantie, dus na de bouw van Den Haag Zuidwest, stonden de wijken vooral als hele goede 

middenstandswijken bekend. Dit is volgens de gemeente Den Haag en de woningbouwcorporaties in 

de afgelopen twintig jaar onder andere door de komst van buurgemeenten zoals Zoetermeer in een 

neerwaartse spiraal terecht gekomen. Inwoners vanuit Den Haag Zuidwest konden een zogenoemde 

wooncarrière maken en verhuisden van een portiekwoning in bijvoorbeeld Moerwijk, naar een huis 

met een tuin in Zoetermeer. Er ontstond dus een uitstroom van kansrijke mensen. Tegelijkertijd nam 

de instroom van kansarme mensen in Den Haag Zuidwest toe (Respondent 2 en 5, Bijlage 1). Dit 

heeft ertoe geleid, dat er naar verhouding veel meer mensen met een laag inkomens- en 

opleidingsniveau in Den Haag Zuidwest kwamen wonen (Tabel 4.1).  

Hoewel Den Haag Zuidwest nog steeds tot één van de krachtwijken behoort, is de 

gebiedsmanager van Den Haag Zuidwest van mening, dat het gebied over zijn dieptepunt heen is en 

dat bepaalde buurten een positieve ontwikkeling doormaken (Respondent 2, Bijlage 1). Desondanks 

blijven de problemen zoals een gebrek aan sociale cohesie en verloedering omvangrijk. Deze 

problematiek heeft bovendien een directe weerslag op de mate van zelforganisatie in het gebied. Uit 

bijna alle interviews met respondenten die betrokken zijn bij Den Haag Zuidwest komt naar voren, dat 

er tegenwoordig weinig ruimtelijke initiatieven vanuit burgers en ondernemers in het gebied worden 

ondernomen. Wat de oorzaken hiervoor zijn, zal in deze paragraaf uitvoerig behandeld worden. Om al 

vast een overzicht te geven, staat in tabel 4.2 de opvattingen van de verschillende respondenten over 

de mate van zelforganisatie in Den Haag Zuidwest weergegeven. 

 

Zelforganisatie van actoren binnen Den Haag Zuidwest 

Uit de onderstaande tabel komt duidelijk naar voren, dat de mate van zelforganisatie in Den 

Haag Zuidwest volgens de meeste respondenten tegenwoordig erg laag is. De gemeente krijgt dan 

ook een beperkt aantal ruimtelijke initiatieven binnen. Hierbij moet gedacht worden aan een 

schoolbestuur, dat een initiatief heeft ingediend om binnen het verblijf van de school een 

ontmoetingsruimte toe te voegen. Een ander voorbeeld is, iemand die een fitnessschool in een 

voormalig schoolgebouw wil openen (Respondent 1, Bijlage 1). Dit noemt de gemeente ook wel 

ruimtelijke functionele initiatieven (Respondent 16, Bijlage 1). Daarnaast krijgt de gemeente Den Haag 

ook zogenoemde ruimtelijke fysieke initiatieven binnen. Hierbij kan gedacht worden aan het 
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ontwikkelen van volkstuinen of een gebedsruimte (Respondent 2 en 3, Bijlage 1). Ook het laten zetten 

van een dakkapel of een dakopbouw op een eigen woning behoort tot dergelijke ruimtelijke fysieke 

initiatieven. Echter, dit komt betrekkelijk weinig voor omdat de meeste woningen in het bezit zijn van 

woningbouwcorporaties. Een voorbeeld van een ruimtelijk initiatief welke door woningbouwcorporatie 

Vestia werd genoemd was een speeltuin in één van de buurten in Bouwlust. De bewoners kwamen 

met het initiatief om de speeltuin groter te maken en zij wilden dan ook een bijdrage leveren aan het 

beheer en onderhoud ervan (Respondent 5, Bijlage 1).  

 

Tabel 4.2: Opvattingen over zelforganisatie in Den Haag Zuidwest 

 

 Zelforganisatie 

Gemeente Den Haag - Frequentie is laag 

- Geen grote verwachtingen van 

zelforganisatie in DHZW 

 

Burgers en ondernemers - 10 á 20 jaar geleden was de mate van 

zelforganisatie hoog 

- Tegenwoordig is de mate van 

zelforganisatie erg laag 

 

Woningbouwcorporaties - Beperkt aantal ruimtelijke initiatieven dat 

ondernomen wordt 

- Allerlei Initiatieven zijn welkom 

 

Stichting BOOG - Voornamelijk initiatieven op het gebied 

van leefbaarheid 

- Culturele verschillen zijn een groot 

obstakel 

 

Eén van de redenen waarom de mate van zelforganisatie in Den Haag Zuidwest tegenwoordig 

erg laag is, is volgens de gebiedsplanoloog van Den Haag Zuidwest grotendeels te danken aan de 

eenzijdige woningvoorraad en de eenzijdige bevolkingssamenstelling in het gebied.  

 

“Hierdoor gaat de dynamiek uit het gebied, waardoor er te weinig in het gebied geïnvesteerd wordt” 

(Respondent 1, Bijlage 1).  

 

Met deze uitspraak wordt gedoeld op het feit, dat bijna driekwart van alle woningen in Den 

Haag Zuidwest uit sociale huurwoningen bestaat en dus in het bezit zijn van de 

woningbouwcorporaties. De inwoners van deze huurwoningen hebben het op financieel gebied niet 

heel breed en zijn tevens niet in het bezit van een eigen woning. Bovendien is door dit hoge 

percentage sociale huurwoningen, het aantal grondgebonden woningen of woningen waarin gezinnen 

met een midden - of hoog inkomen in wonen, ook relatief laag. De bevolkingssamenstelling in Den 

Haag Zuidwest bestaat dus voornamelijk uit inwoners welke niet genoeg financiële middelen hebben 

om een ruimtelijk initiatief in hun leefomgeving te ondernemen (Respondent 1, Bijlage 1).  

 

Niet alleen de gemeente Den Haag is van mening, dat de verhouding tussen huur- en 

koopwoningen van invloed is op de mate van zelforganisatie in het gebied. Ook de voorzitter van het 

bewonersplatform Morgenstond stelt, dat mensen die in het bezit zijn van een koopwoning veel eerder 

een ruimtelijk initiatief ondernemen dan mensen met een huurwoning (Respondent 8, Bijlage 1). 

Bewoners van een huurwoning kunnen dan ook alleen dergelijke initiatieven ondernemen als het in 

samenwerking met of op initiatief van de woningbouwcorporatie is (Respondent 8, Bijlage 1). Hier 

wordt gedoeld op een zogenoemde bewonerscoöperatie. Wat hieruit afgeleid kan worden is, dat de 

mogelijkheid voor het initiëren van ruimtelijke initiatieven heel erg afhankelijk is van de 
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beschikbaarheid van financiële middelen en of iemand in het bezit van grond is of niet (Respondent 2, 

3 en 18, Bijlage 1). Dit kwam tevens duidelijk in het theoretisch kader met de vergelijking met Amerika 

naar voren (paragraaf 2.5). 

 

Behalve dat de mate van zelforganisatie onder burgers in Den Haag Zuidwest relatief laag is, 

worden er volgens verscheidene respondenten (Respondent 1, 5, 6 en 7, Bijlage 1) ook weinig 

initiatieven vanuit ondernemers in het gebied geïnitieerd. Midden in Den Haag Zuidwest ligt het 

winkelcentrum Leyweg. De gemeente Den Haag heeft als doelstelling om hier een centraal 

winkelgebied van te maken. Echter, het lukt de gemeente niet om de winkeliers aan te sporen om in 

de Leyweg te investeren. Volgens de Vastgoedmanager Winkels verzorgen de ondernemers enkel 

hun eigen winkelpuien, maar is er niet echt een gezamenlijk doel te vinden.  

 

“Voor de winkeliers gaat het erom dat ze geld verdienen en dat consumenten geld uitbesteden. 

Daardoor kijken winkeliers alleen naar hun eigen pand en niet wat daarbuiten gebeurt” (Respondent 6, 

Bijlage 1). 

 

De winkeliers zijn overigens wel aangesloten bij een winkeliersvereniging, maar de meesten 

zijn dit contractueel verplicht in plaats van dat zij hierin vrijwillig participeren. Omdat de betrokkenheid 

van de winkeliers bij de vereniging erg laag is, hoeft er volgens de Vastgoedmanager Winkels wat 

betreft zelforganisatie vanuit de vereniging niet heel veel verwacht te worden. 

 

“Het bestuur bestaat eigenlijk maar uit 2 of 3 actieve leden en de rest hangt achterover. Dat is dus wel 

moeilijk. Je bent met heel veel winkeliers en het komt maar op 2 of 3 mensen neer” (Respondent 6, 

Bijlage 1). 

 

 Blijkbaar is er vanuit de ondernemers rondom de Leyweg weinig behoefte om in het 

winkelcentrum te investeren. Tevens blijkt hieruit, dat zelforganisatie niet van bovenaf opgelegd kan 

worden. Hoe graag de gemeente ook zou willen, dat de ondernemers meer in het gebied gaan 

investeren, de investeringsbereidheid moet toch echt van onderaf, bij de ondernemers zelf, vandaan 

komen.  

 

Zelforganisatie van actoren buiten Den Haag Zuidwest 

Naast  dat actoren binnen Den Haag Zuidwest weinig zelforganiserend te werk gaan, hoeft er 

volgens de gemeente Den Haag op dit moment ook weinig van burgers en ondernemers buiten het 

gebied te worden verwacht. Dit wordt naar de mening van de gebiedsmanager van Den Haag 

Zuidwest grotendeels veroorzaakt door het imago van het gebied. Door “problemen als het gaat om 

inkomen, opleidingsniveau, arbeidsparticipatie, voorzieningenniveau, vervuiling en criminaliteit” 

(Respondent 2, Bijlage 1) zullen mensen met een bepaalde investeringsruimte, dus de 

kapitaalkrachtige mensen, niet snel in Den Haag Zuidwest gaan wonen en investeren (Respondent 2, 

Bijlage 1). Hetzelfde geldt voor ondernemers van buiten Den Haag Zuidwest. Deze partijen kijken ook 

heel sterk naar het imago van een wijk of gebied, aldus de gebiedsmanager. Er wordt volgens de 

gemeente Den Haag dan ook weinig vanuit projectontwikkelaars of vanuit het midden- en kleinbedrijf 

in Den Haag Zuidwest geïnvesteerd (Respondent 1, 2 en 18, Bijlage 1). Deze mening wordt beaamd 

door de Vastgoedmanager Winkels. Volgens haar laat Achmea, die een deel van de panden in het 

winkelcentrum Leyweg in bezit heeft, het qua investeringen enigszins afweten (Respondent 6, Bijlage 

1). De behoefte, dat de winkeliers meer verantwoordelijkheid nemen en zelf in het winkelcentrum iets 

gaan beginnen wordt hierdoor steeds groter. Zowel de gemeente Den Haag als de 

woningbouwcorporaties hebben immers niet genoeg geld tot hun beschikking om de volledige 

ontwikkeling van de Leyweg op zich te nemen (Respondent 1, 6 en 7, Bijlage 1). In het kader van 

zelforganisatie zouden ondernemers dus iets verder dan enkel hun eigen pand kunnen kijken. Door 

middel van ‘selectieve activering’ zou een procesmanager hier eventueel van dienst kunnen zijn.  
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Hart van Bouwlust 

Hoewel er door de meeste partijen wordt aangegeven, dat er tegenwoordig weinig ruimtelijke 

initiatieven worden ondernomen, geven de bewonersplatforms aan, dat de mate van zelforganisatie 

niet altijd zo laag is geweest. Eind jaren tachtig is er immers op initiatief van het bewonersplatform 

Bouwlust en in samenwerking met de woningbouwcorporaties, een architectenbureau en Stichting 

BOOG, een geheel wijkplan voor de Stede, een wijk in Bouwlust, opgesteld. Het plan, genaamd ‘Hart 

van Bouwlust’, bevatte een stedenbouwkundige opzet, een onderdeel omtrent beheer en een 

financieel kader. Bij het opstellen van het financiële kader werd het bewonersplatform door de 

gemeente Den Haag geholpen. De gemeente vervulde hier dus een faciliterende rol. Het wijkplan is 

uiteindelijk goedgekeurd en ontwikkeld. De voorzitter woont nu zelfs in één van zijn eigen ontworpen 

woningen. Dit wijkplan is een illustratief voorbeeld van zelforganisatie. Het is immers onafhankelijk van 

overheidsinstanties geïnitieerd. De gemeente kwam er later wel aan te pas, maar in eerste instantie 

lag het initiatief bij de partijen in de wijk (Respondent 9, Bijlage 1). 

Desalniettemin komen dergelijke initiatieven in Den Haag Zuidwest tegenwoordig dus niet 

meer voor. Volgens de voorzitter van het bewonersplatform Bouwlust komt dat doordat “de sfeer is 

veranderd”. De afstand tussen de gemeente Den Haag en het bewonersplatform is te groot geworden. 

De gemeente streefde afgelopen jaren steeds meer haar eigen doelen na en gaf steeds minder blijk 

van vertrouwen naar de bewoners toe. Zo stelt de voorzitter van het bewonersplatform Bouwlust: 

 

“De gemeente maakt plannen, wij mogen er iets van zeggen, we gaan er samen over spreken, maar 

de gemeente doet toch wat ze zelf wil” (Respondent 9, Bijlage 1).  

 

Door een gebrek aan vertrouwen en ongelijke machtsverhoudingen zijn bewonersplatforms 

afgehaakt met het indienen van initiatieven en is de betrokkenheid met de buurt afgenomen. Hieruit 

blijkt, dat een constructieve relatie, één van de zes kernvoorwaarden welke in het kader van het 

interactieve beleid door Pröpper en Steenbeek (1999) zijn opgesteld, ook voor zelforganisatie als een 

belangrijke voorwaarde kan worden beschouwd.  

 

Behalve dat de sfeer is veranderd ziet het volgens het bewonersplatform Bouwlust er naar uit, 

dat dankzij de bezuinigingen de bewonersorganisaties ook geen lang leven meer hebben. In plaats 

van 100.000 euro wat het bewonersplatform in eerste instantie van de gemeente zou krijgen om te 

besteden, kregen zij met het nieuwe raadsvoorstel slechts 15.000 euro. Daar kunnen dergelijke 

initiatieven zoals het wijkplan niet van geïnitieerd worden. Volgens de voorzitter van bewonersplatform 

Bouwlust is dit ook niet meer de bedoeling, omdat de gemeente wil, dat iedere buurt in Bouwlust een 

eigen bewonerscommissie krijgt. Het ziet er dus naar uit, dat het beschikbare subsidiebedrag onder de 

verschillende bewonerscommissies zal worden verdeeld. De wijk Bouwlust bestaat uit zes buurten, 

dus zouden er zes bewonerscommissies moeten ontstaan. “Hiervoor zullen gemotiveerde mensen op 

moeten staan”, anders ziet de voorzitter weinig toekomst in het idee (Respondent 9, Bijlage 1). Het is 

nog afwachten of dit daadwerkelijk gaat gebeuren. Er moeten dus voldoende personele capaciteit en 

hulpmiddelen aanwezig zijn om een initiatief zoals het Hart van Bouwlust te kunnen starten. 

 

Zelforganisatie omtrent leefbaarheid 

De stemming rondom het indienen van ruimtelijke initiatieven in Den Haag Zuidwest is bij de 

meeste partijen dus niet heel positief. Zo stelt de voorzitter van bewonersplatform Morgenstond, dat 

bottom-up georganiseerde initiatieven “vooral als toevalstreffers te kenmerken” zijn (Respondent 8, 

Bijlage 1) en geeft de ontwikkelingsmanager van Vestia aan, dat ruimtelijke initiatieven van onderaf 

“sporadisch” voorkomen (Respondent 5, Bijlage 1). Hierdoor wordt het geloof in zelforganisatie alleen 

maar kleiner. Echter, als het gaat om initiatieven op het gebied van leefbaarheid worden er volgens 

Stichting BOOG en de woningbouwcorporaties Vestia en Staedion wél bepaalde initiatieven 

ondernomen. Hierbij kan gedacht worden aan het organiseren van straatfeesten of voetbaltoernooien 

of het gezamenlijk onderhouden van het groen. Dit zijn initiatieven met als doel om de sociale cohesie 

te bevorderen en inwoners meer bij elkaar te brengen (Respondent 4, 5 en 7, Bijlage 1). Een 

kanttekening hierbij is, dat deze initiatieven voornamelijk vanuit de oude Haagse bewoners worden 
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geïnitieerd. Hieruit blijkt, dat de vele nationaliteiten in Den Haag Zuidwest en het gebrek aan binding 

met de buurt een belangrijk obstakel zijn voor de mate van zelforganisatie in het gebied.  

Zowel Stichting BOOG als de woningbouwcorporaties proberen ook deze mensen te 

stimuleren om zich meer voor de wijk in te zetten. Zo heeft Staedion de eerste stap ondernomen om 

gezamenlijk met de bewoners het groen en de voortuinen te onderhouden, met de boodschap dat de 

bewoners het vervolgens over zullen nemen. Of dit zijn vruchten afwerpt moet nog blijken. Al met al 

komen deze partijen tot de conclusie, dat het heel lastig is om de bewoners van Den Haag Zuidwest 

wat actiever te maken (Respondent 4, 5 en 7, Bijlage 1).  

 

Er kan gesteld worden, dat de meeste partijen in Den Haag Zuidwest geen hoge 

verwachtingen van het concept zelforganisatie hebben. Het aantal initiatieven, dat tegenwoordig door 

burgers en ondernemers in Den Haag Zuidwest wordt ondernomen, is gewoon erg laag. De meeste 

respondenten verwachten dan ook niet, dat dit op korte termijn enorm zal toenemen. De belangrijkste 

reden die hiervoor gegeven kan worden, is het gebrek aan onderling vertrouwen, ongelijke 

machtsverhoudingen en het ontbreken van een constructieve relatie tussen de gemeente en de 

initiatiefnemers. Zo is de gemeente Den Haag van mening, dat er weinig ruimtelijke initiatieven worden 

ingediend vanwege de eenzijdige bevolkingssamenstelling en het imago van het gebied. Terwijl de 

partijen in de wijk juist van mening zijn, dat de gemeente teveel haar eigen doelen nastreeft en te 

weinig naar de burger of ondernemer luistert. Dit onderlinge wantrouwen is dus erg bepalend voor de 

mate van zelforganisatie in Den Haag Zuidwest. Meer openheid naar elkaar toe en een duidelijke 

rolverdeling zouden dan ook bevorderlijk voor zelforganisatie in het gebied zijn. 

Om te kijken of zelforganisatie in Den Haag Zuidwest alsnog mogelijk gemaakt kan worden, 

zal in de volgende paragraaf dieper op de rol van de gemeente Den Haag worden ingegaan. In de 

wetenschappelijke literatuur over zelforganisatie wordt immers gesteld, dat een faciliterende rol en het 

stimuleren van burgers en ondernemers (empowerment) bevorderlijk voor zelforganisatie moeten zijn.  

4.3.2  De rol van de gemeente Den Haag  

Zoals in paragraaf 1.2 al naar voren is gekomen, heeft de huidige coalitie zich ten doel gesteld 

om de bewoners van Den Haag meer zelfinitiatief te laten nemen. Waar nodig en mogelijk zal het 

initiatief door de gemeente ondersteund worden. Een ruimtelijk initiatief dat van onderaf wordt 

geïnitieerd zou hier dus als een meerwaarde voor het beleid beschouwd kunnen worden. Dit doel 

houdt onder andere in, dat de gemeente Den Haag goed naar haar eigen rol zou moeten kijken en zo 

nodig aan zou moeten passen. In het theoretisch kader wordt gesteld, dat gemeenten een meer 

faciliterende - in plaats van een regisserende rol zouden moeten vervullen, willen gemeenten ervoor 

zorgen dat zelforganisatie meer van de grond komt.  

In deze paragraaf zal de rol van de gemeente Den Haag vanuit verschillende perspectieven 

benaderd worden. Aan de ene kant staat het perspectief van de gemeente Den Haag zelf. Wat voor 

rol ziet zij voor zichzelf weggelegd en hoe denkt zij met binnengekomen initiatieven om te gaan? Aan 

de andere kant staat het perspectief van verschillende partijen binnen Den Haag Zuidwest. Hierbij 

moet gedacht worden aan de woningbouwcorporaties, Stichting BOOG, de bewonersplatforms en de 

ondernemers van de Leyweg. Door ook de meningen van deze partijen aan het licht te brengen, kan 

er gekeken worden of beide perspectieven op bepaalde punten overeenkomen of juist verschillen. In 

tabel 4.3 staan de opvattingen over de rol van de gemeente Den Haag weergegeven. 
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Tabel 4.3: De rol van de gemeente Den Haag  

 

 Rol gemeente Den Haag 

Gemeente Den Haag 

 

 

 

 

Burgers en ondernemers 

 

 

 

Woningbouwcorporaties 

 

 

Stichting BOOG 

 

- Faciliteren: ondersteunen, mogelijk 

maken, dienend vakmanschap 

- Verleiden / stimuleren 

- Verbinden van actoren / initiatieven  

 

- Meer  verplaatsen in initiatiefnemers 

- Beter luisteren naar de initiatiefnemers 

- Herstellen van vertrouwen 

 

- Meer flexibiliteit  

- Pro-actief te werk gaan 

 

- Stimuleren 

- Actief meedenken 

- Ondersteunen 

 

Perspectief gemeente Den Haag: faciliteren 

Tijdens de interviews met de beleidsmedewerkers van Den Haag Zuidwest wordt al snel 

duidelijk, dat de gemeente Den Haag in deze tijden van economische crisis en maatschappelijke 

ontwikkelingen, een meer faciliterende rol voor haarzelf ziet weggelegd (Respondent 1, 2, 3 en 18, 

Bijlage 1). Dit betekent ten eerste, dat zij afstand doet van haar regisserende rol zoals in de 

Structuurvisie Den Haag 2020 staat omschreven. Ten tweede houdt dit in, dat de werkwijze aan de 

hand van grootschalige gebiedsontwikkelingen oftewel Masterplannen ook geen voortgang krijgt. Zo 

stelt de gebiedsmanager van Den Haag Zuidwest:  

 

“Van grootschalige gebiedsontwikkeling met de echte hectares nieuwe woningbouw, zal het nu veel 

gedifferentieerder en kleinschaliger worden, meer acupunctuur” (Respondent 2, Bijlage 1).  

 

Hoewel het gedachtegoed van een faciliterende rol overeenkomt met de theorie over 

zelforganisatie, geven de respondenten echter geen eenduidige omschrijving wat deze rol nu precies 

inhoudt. Een faciliterende rol zoals in het theoretische kader staat omschreven wil zeggen, dat 

gemeenten een ruimtelijk initiatief met tijd, geld, kennis, deskundigheid en materiële hulpmiddelen 

ondersteunen. Omschrijvingen die de gemeente Den Haag er aan geeft zijn: ‘ondersteunen’, ‘mogelijk 

maken’ of ‘dienend vakmanschap’ (Respondent 1, 2, en 4, Bijlage 1). De omschrijving van de 

gemeente is dus veel globaler, dan de definitie welke in dit onderzoek wordt gehanteerd.   

 

Ondanks dat de definitie van een faciliterende rol niet bij iedere gemeentelijke respondent 

hetzelfde is, komt de achterliggende gedachte wél overeen. Belangrijke overeenkomstige aspecten 

die de gemeentelijke respondenten als hun faciliterende rol beschouwen zijn, het sneller reageren op 

ruimtelijke initiatieven en het wegnemen van juridische – en planologische belemmeringen 

(Respondent 1, 3 en 4, Bijlage 1). Op die manier zouden zij beter op ruimtelijke initiatieven in kunnen 

spelen. Een andere wijze waarop de gemeente haar faciliterende rol ziet weggelegd is bijvoorbeeld 

steun bieden en adviseren in het wegwijs maken van wetten, regels en vergunningen (Respondent 18, 

Bijlage 1). Op die manier zouden ruimtelijke initiatieven sneller gerealiseerd kunnen worden. Wat 

betreft een financiële ondersteuning zijn de gemeentelijke respondenten van mening, dat het zich in 

deze tijden van economische achteruitgang in mindere mate zal voordoen (Respondent 1 en 3, Bijlage 

1). Tenslotte zou de gemeente volgens de gebiedsplanoloog van Den Haag Zuidwest een centraal 

informatiepunt voor zelforganisatie kunnen opzetten. Initiatiefnemers zouden daar deskundig - en 

technisch advies op verscheidene gebieden zoals subsidies en wettelijke verplichtingen kunnen 

opvragen (Respondent 1 en 17, Bijlage 1). Een dergelijk informatiepunt zou goed binnen de 
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faciliterende rol van de gemeente passen  en zou zeker van toegevoegde waarde kunnen zijn om 

beter met de initiatiefnemers mee te kunnen werken.  

Wat naar voren komt is, dat de gemeente Den Haag op verschillende manieren zoals het 

bieden van tijd, kennis en deskundigheid, tracht om de initiatiefnemer meer tegemoet te komen. De 

gemeente Den Haag noemt dit ook wel pro-actief in plaats van reactief te werk gaan (Respondent 2, 

Bijlage 1). Door de rol van de gemeente vanuit verschillende perspectieven te benaderen wordt 

gekeken of deze tegemoetkoming ook daadwerkelijk van toepassing is. Dit komt later in deze 

paragraaf naar voren. Het belangrijkste doel wat de gemeente uiteindelijk wil uitstralen is, dat zij meer 

openheid biedt en vertrouwen aan de initiatiefnemers wil geven met als gevolg, dat er meer initiatieven 

vanuit de wijk komen (Respondent 2 en 3, Bijlage 1). Deze doelstelling komt in ieder geval overeen 

met hetgeen de burgers en ondernemers van de gemeente Den Haag verwachten (Tabel 4.3). Echter, 

of dit vertrouwen in de praktijk ook zo naar voren komt, zal later in deze paragraaf behandeld worden. 

 

Empowerment  

Naast het faciliteren van initiatieven ziet de gemeente Den Haag het stimuleren of verleiden 

van mensen om een initiatief te initiëren ook als een belangrijk onderdeel van haar takenpakket 

(Respondent 1, 2 en 4, Bijlage 1). De gemeente is zich er wel van bewust, dat je mensen niet kan 

dwingen om een initiatief te ondernemen. Dan is immers het idee van zelforganisatie ook verdwenen. 

Desalniettemin zouden mensen wel op een bepaalde manier gestimuleerd kunnen worden om 

zelforganiserend te werk te gaan. Dit geheel van maatregelen om burgers en ondernemers te 

stimuleren behoort tot het begrip ‘empowerment’. Eén van de manieren waarop de gemeente het 

verleidingsoffensief inzet is het verkorten van de beleidsmatige procedures. Zo zijn vergunningen met 

de nieuwe omgevingswet (Wabo) gebundeld en is er een maximale tijd aangegeven, waarin de 

verschillende afdelingen van de gemeente op een aanvraag moeten reageren. Volgens de 

beleidsmedewerkers zou hierdoor het lange wachten voor ruimtelijke initiatiefnemers voor een groot 

deel verminderd worden (Respondent 1 en 17, Bijlage 1). 

Een andere manier waarop de gemeente probeert te stimuleren is het zoveel mogelijk 

wegnemen van het negatieve imago van Den Haag Zuidwest. Aan de ene kant tracht zij dit te 

realiseren door positieve verhalen te vertellen (convincing narrative). Hierdoor zou er volgens de 

gebiedsmanager zowel bij de particuliere - en de commerciële partijen als bij het eigen bestuur meer 

vertrouwen gecreëerd kunnen worden, waardoor er vanuit verschillende actoren meer in het gebied 

geïnvesteerd zal worden (Respondent 2, Bijlage 1). Aan de andere kant probeert zij het negatieve 

imago weg te werken door in grote projecten, zoals de ontwikkeling van een sportcampus in het 

Zuiderpark en een school waar kinderen een havo/vwo opleiding kunnen volgen, te blijven investeren. 

Dit staat tevens in relatie met de krachtwijkenaanpak en het Investeringsprogramma Stedelijke 

Ontwikkeling (IpSO) (Respondent 2 en 17, Bijlage 1).  

Tenslotte probeert de gemeente Den Haag te stimuleren door meer duidelijkheid over de 

rolverdeling naar de initiatiefnemers te geven. Dit kan door met initiatiefnemers af te spreken wat zij 

van de gemeente Den Haag kunnen verwachten. Maar ook door beter naar de initiatiefnemer toe te 

communiceren wat wél en niet mogelijk is en of dit binnen de beleidskaders past (Respondent 3 en 

18, Bijlage 1). Dus, wanneer er een bepaald ruimtelijk initiatief bijvoorbeeld vanwege Europese 

regelgeving (multi-level) niet mogelijk is, kan dit al in een vroeg stadium worden aangegeven 

(Respondent 2 en 4, Bijlage 1). Zoals in het theoretisch kader naar voren kwam, heeft de gemeente 

hier immers geen invloed op en moeten initiatiefnemers zich hieraan houden. Het verschaffen van 

meer duidelijkheid en het aangeven wat wél en niet binnen de beleidskaders past, kan zeker binnen 

een faciliterende rol geplaatst worden. Openheid en een duidelijke rolverdeling zijn dus twee 

belangrijke kernvoorwaarde om een stimulerende rol te kunnen vervullen.  

 

Door het multi-level eigenschap van een netwerk blijkt, dat de gemeente Den Haag niet met 

ieder initiatief in zee kan gaan. Bovendien is een stedenbouwkundige van de gemeente Den Haag van 

mening, dat de gemeente ook niet ieder initiatief hoeft te ondersteunen.  
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“Je gaat niet faciliteren om het faciliteren zelf”, aldus de stedenbouwkundige (Respondent 3, Bijlage 

1).  

Vanuit de gemeente moet er dus een bepaalde reden achter zitten waarom zij een initiatief zal 

faciliteren (Respondent 4, Bijlage 1). Hieruit blijkt, dat de gemeente een ruimtelijk initiatief van onderaf 

niet altijd als een meerwaarde voor het beleid en een geschikte oplossing voor de problematiek 

beschouwt..  

Waar de gemeente echter wel voor moet waken is, dat zij niet te snel haar machtsfunctie 

gebruikt en in haar regisserende rol terugvalt door elk initiatief wat niet binnen de beleidskaders past, 

af te wijzen. Dit vergt een manier van werken wat ook tussen de oren van de ambtenaren moet zitten.  

 

“Ambtenaren moeten niet teveel tegenwerken en ook niet denken dat zij alles kunnen controleren” 

(Respondent 18, Bijlage 1). 

 

Het vasthouden aan deze regisserende rol komt voort vanuit een bepaalde angst, dat 

wanneer elk initiatief wordt toegelaten en er geen enkel toezicht van bovenaf meer is, er een enorme 

chaos in de stad zal ontstaan. Zo stelt de gebiedsmanager:  

 

“In Nederland moet je blijven zorgen voor je stad. Het is ook niet gewenst als hier Amerikaanse 

situaties zich voordoen” (Respondent 2, Bijlage 1).  

 

De gemeente Den Haag ziet het ook niet gebeuren, dat in Nederland op eenzelfde wijze als in 

Amerika of België zal worden gepland (Respondent 1 en 4, Bijlage 1). Als argument hiervoor kan de 

padafhankelijkheid van het Nederlands planningssysteem worden gegeven, waarbij de overheid altijd 

een grote invloed in heeft gehad. Aangezien het voor de gemeente Den Haag al een enorme 

cultuuromslag vergt om van een regisserende – naar een faciliterende rol te gaan (Respondent 2, 

Bijlage 1), zal er van een Amerikaans systeem helemaal geen sprake zijn.  

 

Netwerkmanagement 

Als laatst ziet de gemeente Den Haag het verbinden van actoren of initiatieven als een 

onderdeel van haar rol. Hier komt dus duidelijk de taak van een procesmanager naar voren. Door met 

initiatiefnemers mee te denken of het proces goed te begeleiden, wordt er meer vertrouwen opgewekt 

en krijgen initiatiefnemers niet het idee, dat zij er alleen voor staan. De gemeente Den Haag ziet het 

verbinden van actoren en het gezamenlijk streven naar één doel ook als een belangrijk deel van haar 

faciliterende rol. In feite is dit ook de taak van de gebiedsmanager van Den Haag Zuidwest 

(Respondent 2, Bijlage 1). In het theoretisch kader werd al benadrukt, dat een procesmanager in een 

complex multi-actor proces steeds belangrijker wordt. Deze aanname wordt door de gemeente Den 

Haag ook bevestigd. Echter, andere partijen zoals de woningbouwcorporaties of het bewonersplatform 

Morgenstond zijn hier minder positief over (Respondent 5 en 8, Bijlage 1). Deze partijen twijfelen met 

name over de onafhankelijkheid van een procesmanager. Hoewel een procesmanager kan worden 

ingehuurd, wordt deze functie over het algemeen door de gemeente ingevuld. Hierdoor behoudt de 

gemeente altijd een bepaalde mate van macht, omdat de procesmanager uit naam van de gemeente, 

dus subjectief zou kunnen handelen. 

 

Perspectief burgers en ondernemers 

De gemeente Den Haag ziet dus vooral een faciliterende -, stimulerende - en verbindende rol 

voor haarzelf weggelegd om zelforganisatie in Den Haag Zuidwest mogelijk te maken. De gemeente 

tracht dus op verschillende manieren de initiatiefnemer tegemoet te komen. De verschillende 

respondenten vanuit de wijk zijn echter van mening, dat dit in de praktijk nog weinig naar voren komt 

(Respondent 4, 5, 6, 7, 8, en 9, Bijlage 1) 

Zo zou de gemeente Den Haag volgens de bewonersplatforms Morgenstond en Bouwlust en 

de ondernemers in Den Haag Zuidwest beter kunnen communiceren en de verschillende partijen 

eerder bij het proces kunnen betrekken (Respondent 6, 8 en 9, Bijlage 1). Om te laten zien dat dit 

vroeger wel goed ging, wordt er door de voorzitters van de bewonersplatforms en door Stichting 
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BOOG naar de jaren tachtig en negentig terug verwezen. Dit waren de tijden, dat de 

netwerkbenadering en de communicatieve benadering de boventoon in het Nederlandse 

planningssysteem voerden. In die tijd kwam het volgens de voorzitters van de bewonersplatforms 

regelmatig voor, dat er met ambtenaren, maar ook met woningbouwcorporaties en Stichting BOOG, 

rondom de tafel werd gezeten en in gezamenlijk overleg werd besproken wat er met de wijk zou 

moeten gebeuren.  

 

“Daarnaast was de informatieverstrekking vanuit de gemeente naar de bewonersplatforms veel beter 

waardoor het maken van alternatieven makkelijker was. Hier werd vanuit de gemeente ook meer 

ruimte aan gegeven en heel belangrijk, er werd op gereageerd”, aldus de voorzitter van 

bewonersplatform Morgenstond (Respondent 8, Bijlage1 ).  

 

Het vertrouwen van bewoners naar de gemeente toe was toentertijd veel groter en bewoners 

waren dus veel dichter bij de ontwikkeling van hun wijk betrokken. In die tijd is ook het plan Hart van 

Bouwlust, welke in paragraaf 4.3.1. is genoemd, ontworpen (Respondent 5, 8 en 9, Bijlage 1).  

 

Ook Stichting BOOG beaamt, dat de contacten tussen de gemeente en de mensen in de wijk 

in die tijd veel nauwer waren. Tegenwoordig is de samenwerking tussen de gemeente Den Haag en 

de bewoners van Den Haag Zuidwest heel anders. Dit heeft volgens de partijen in Den Haag Zuidwest 

met een aantal oorzaken te maken. 

Ten eerste geven bijna alle actoren, net als de gemeente Den Haag aan, dat dit onder andere 

met eenzijdige bevolkingssamenstelling in Den Haag Zuidwest te maken heeft. Zo stelt de 

wijkopbouwwerker van Stichting BOOG: 

 

“Veel mensen komen vanuit andere wijken naar Den Haag Zuidwest toe. Deze mensen zijn niet 

buurtgebonden en komen enkel omdat ze een goedkope woning willen hebben. Dat zorgt ervoor dat 

er veel anonimiteit in de wijk ontstaat” (Respondent 4, Bijlage 1).  

 

Door deze anonimiteit zijn veel inwoners van Den Haag Zuidwest volgens de 

wijkopbouwwerker van Stichting BOOG minder bereid om zich (gezamenlijk) voor de wijk in te zetten.  

Desondanks proberen bewonersplatforms, woningbouwcorporaties en Stichting BOOG deze mensen 

zoveel mogelijk te stimuleren door de mensen persoonlijk te benaderen en te vragen wat zij graag in 

de wijk gerealiseerd willen zien. Vervolgens trachten zij ervoor te zorgen, dat deze mensen ook zelf 

hun handen uit de mouwen gaan steken en niet alleen klagen en afwachten. Volgens de 

wijkopbouwwerker van Stichting BOOG is dit een lang traject voordat eenmaal die omslag bij de 

mensen is gemaakt (Respondent 4, Bijlage 1).  

Een andere reden welke door de verschillende respondenten wordt genoemd is, dat de 

politiek is veranderd. Woningbouwcorporaties en bewonersplatforms hebben het idee dat de 

wethouders teveel hun eigen stempel willen drukken op de periode dat zij in de coalitie zitten. 

Hierdoor proberen zij er alles aan te doen om hun eigen ideeën door te drukken, zonder naar de 

mening van de burger of ondernemer te luisteren (Respondent 5, 6 en 8, Bijlage 1). Het resultaat is, 

volgens de voorzitter van bewonersplatform Morgenstond, veel belangrijker dan het planproces 

geworden. Dit heeft een hoop vertrouwen bij onder andere de bewonersplatforms geschaad. Zo heeft 

de voorzitter van bewonersplatform Bouwlust ook weinig hoop en vertrouwen in de nieuwe inspraak- 

en participatieverordening (Respondent 9, Bijlage 1). Hij heeft het idee, dat de gemeente toch wel 

doet wat zij zelf wil. Daarvoor beschikt de overheid immers over genoeg macht. Om zelforganisatie in 

Den Haag Zuidwest mogelijk te maken stelt de teamcoördinator van de maatschappelijke vereniging 

Slinger Jongeren:  

 

“Als je van onderaf, dus vanuit de samenleving initiatieven wilt stimuleren, dan moet de politiek ook 

veranderen. Anders bereik je niks” (Respondent 19, Bijlage 1). 
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Ondanks dat het planningssysteem van de jaren tachtig een aantal keer tijdens de interviews 

is aangehaald, zijn de bewonersplatforms en de woningbouwcorporaties van mening dat er niet teveel 

terug moet worden gekeken. Zoals de ontwikkelingsmanager van Vestia zegt: “als men over vroeger 

begint, zegt men vaak dat vroeger alles beter was”. Echter, er zaten vroeger ook haken en ogen aan 

het proces. Zo is in het theoretische kader naar voren gekomen, dat veel processen alleen tot praten 

en niet tot resultaat leiden. Desondanks geven de respondenten aan, dat er wel een aantal dingen uit 

de jaren tachtig en negentig geleerd kunnen worden. 

Eén van de belangrijkste punten is, dat de ambtenaren meer naar buiten moeten komen. 

Burgers en ondernemers hebben wel goed contact met de ambtenaren vanuit het stadsdeelkantoor, 

echter wanneer het over onderwerpen gaan die boven het niveau van het stadsdeelkantoor liggen, 

dan is er een te groot gat tussen die ambtenaren en de mensen in de wijk (Respondent 4, 5 en 8, 

Bijlage 1). Die ambtenaren zouden dus meer de wijk in moeten en vaker met partijen uit de wijk rond 

de tafel moeten zitten om te overleggen wat er in de wijk verbeterd kan worden. Daarnaast zou de 

gemeente minder strak aan eerder voorgeschreven beleidskaders vast moeten blijven houden. 

Bewonersplatforms en woningbouwcorporaties geven aan, dat er hoofdlijnen of “randvoorwaarden 

gesteld mogen worden”, maar laat ook enige ruimte voor verdere invulling over. In het verleden 

moesten bewonersorganisaties volgens de voorzitter van bewonersplatform Morgenstond zelfs een 

handtekening onder een plan zetten voordat er aan begonnen kon worden. Tegenwoordig is dat niet 

meer zo (Respondent 8, Bijlage 1). Of er ook naar dit systeem terug moet worden gegaan is maar de 

vraag. Echter, het is wederom een mooi voorbeeld hoe erg de tijden tussen de jaren tachtig en 

tegenwoordig zijn veranderd.  

Tenslotte geven bewonersorganisaties aan, dat zij zowel door de gemeente als door de 

woningbouwcorporaties eerder in het planvormingsproces betrokken willen worden en dat er ook 

daadwerkelijk iets met de reacties van de bewonersorganisaties wordt gedaan. Tegenwoordig hebben 

bewonersorganisaties enkel inspraak waarbij zij hun mening over een vooropgesteld plan kunnen 

geven (participatieve bestuursstijl). Verder wordt er volgens de bewonersplatforms weinig met die 

reacties gedaan. Hier zou naar mening van de bewonersplatforms in het kader van de faciliterende 

gemeente dus ook een verandering is moeten komen (Respondent 8 en 9, Bijlage 1). Volgens deze 

respondenten wil dat zeggen, dat de gemeente Den Haag veel meer met burgers en ondernemers 

mee moet denken om initiatieven realiseerbaar te maken (overheidsparticipatie). Zoals de voorzitter 

van bewonersplatform Bouwlust stelt:  

 

“De gemeente zou meer klantvriendelijker naar de burgers moeten zijn. Ze zouden zich in de burgers 

moeten verplaatsen” (Respondent 9, Bijlage 1).  

 

Dit behoort tot pro-actief te werk gaan en heeft wederom met blijk van vertrouwen te maken. 

Als mensen in hun ideeën of initiatieven worden ondersteund, komt er volgens Stichting BOOG veel 

meer van de grond dan wanneer die ondersteuning er niet is. “Mensen blijven dan in de klaagcultuur 

zitten”, aldus de wijkopbouwwerker van Stichting BOOG (Respondent 4, Bijlage 1). 

 

Perspectief woningbouwcorporaties 

Ook de woningbouwcorporaties merken op, dat de gemeente meer vertrouwen zou moeten 

geven en beter met de verschillende partijen in de wijk zou moeten communiceren.  

 

“Je zou elkaar meer vertrouwen moeten geven in datgene wat de expertise van de verschillende 

partijen is” (Respondent 5, Bijlage 1).  

 

Waar de woningbouwcorporaties echter geen toekomst in zien, is de zogenoemde 

bewonerscoöperatie zoals in het theoretische kader en het conceptueel model staat omschreven. Als 

er toevallig een initiatief voorbij komt waar genoeg maatschappelijk draagvlak voor is, dan willen de 

woningbouwcorporaties het eventueel op financieel - en organisatorisch gebied ondersteunen. Maar 

het echt actief stimuleren van zelforganisatie en het aangaan van een bewonerscoöperatie zien zij niet 

heel erg als taak voor de woningbouwcorporatie weggelegd. Daarnaast blijkt uit de interviews met de 
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woningbouwcorporaties, dat zij het niet gewenst vinden als bewonersorganisaties meer invloed in het 

planvormingsproces krijgen. De woningbouwcorporaties willen de regie dus in handen houden en niet 

dat de keuze van de woningen mede door de bewonersplatforms worden bepaald. De 

woningbouwcorporaties geven echter wel aan, dat bewonersverengingen op bepaalde momenten in 

het proces hun mening mogen geven en dat ze wel degelijk naar de reacties luisteren, maar het 

daadwerkelijk invloed geven in de planvorming vinden zij een brug te ver (Respondent 5 en 7, Bijlage 

1). Dan zouden zij de regie dus uit handen geven. 

 

De gemeente realiseert zich, dat zij in plaats van een regisserende rol een meer faciliterende 

rol moet vervullen willen er meer initiatieven van burgers en ondernemers van de grond komen. Dit is 

echter makkelijker gezegd dan gedaan en een dergelijke verandering vraagt een grote cultuuromslag 

van de gemeente. Daarentegen is het niet alleen de gemeente Den Haag die moet veranderen. Ook 

wordt er vanuit de gemeente een bepaalde verandering van de burgers en ondernemers in de wijken 

zelf verlangd. De gemeente vindt het allereerst zeer positief, dat Den Haag Zuidwest over een aantal 

actieve bewonersorganisaties beschikt (Respondent 2, Bijlage 1). Desondanks zouden deze 

organisaties volgens een beleidsmedewerker van de Dienst Stadsbeheer ook meer met de gemeente 

moeten communiceren en niet alleen op het laatste moment aan de bel trekken (Respondent 17, 

Bijlage 1). Daarnaast moeten bewoners(organisaties) zich zowel volgens de gemeente Den Haag als 

volgens de woningbouwcorporaties ervan bewust zijn, dat niet altijd alles mogelijk is. Soms moet er 

water bij de wijn gedaan worden en is het zinloos om een zogenoemde “heilige oorlog” te voeren 

(Respondent 7 en 17, Bijlage 1). Tevens stelt de directeur van woningcorporatie Staedion:  

 

“Er moet een soort mindsetting bij bewoners komen, dat wij en de gemeente niet meer alles kunnen. 

Wij willen best helpen en faciliteren maar mensen moeten zelf ook meer ondernemen” (Respondent 8, 

Bijlage 1).  

 

Deze uitspraak is in strijd met hetgeen hierboven staat beschreven namelijk, dat 

woningbouwcorporaties de regie in handen willen houden. Aan de ene kant zijn zij van mening, dat er 

meer zelforganisatie moet ontstaan, maar aan de andere kant mogen burgers en ondernemers ook 

weer niet teveel invloed in het planvormingsproces krijgen. 

 

Ondanks de actieve bewonersorganisaties verwacht de gemeente Den Haag niet, dat het 

aantal ruimtelijke initiatieven in Den Haag Zuidwest enorm zal stijgen. De gemeente merkt zelfs met 

het intreden van de financiële crisis een afname van binnengekomen initiatieven. Daarnaast komt het 

aspect van de eenzijdige woningvoorraad wederom naar voren. De meeste woningen in Den Haag 

Zuidwest zijn in het bezit van de woningbouwcorporaties. Deze inwoners hebben volgens de 

gemeente dus niet eens de mogelijkheid om een ruimtelijk initiatief te initiëren. Het is daarom vanuit 

de gemeente gewenst, dat de mensen die in het bezit zijn van een koopwoning wel ruimtelijke 

initiatieven willen ondernemen (Respondent 16, Bijlage 1). De woningbouwcorporaties zouden hier in 

theorie een stimulerende - en faciliterende rol in kunnen vervullen zoals het aangaan van een 

bewonerscoöperatie. Echter, de gemeente Den Haag is zich er van bewust, dat de 

woningbouwcorporaties ook in moeilijke financiële tijden zitten en dat het voor hen lastig is om die 

taak te vervullen (Respondent 1, 2 en 3, Bijlage 1). Zo stelt ook de directeur van 

woningbouwcorporatie Staedion: “gezien de tijd waarin we zitten schat ik niet in, dat dit voorlopig gaat 

gebeuren” (Respondent 7, Bijlage 1). Desondanks bezitten de corporaties de meeste woningen in Den 

Haag Zuidwest en zijn zij dus de spil in het gebied. Er zou dus wel iets van de woningcorporaties 

verwacht kunnen worden. 

 

In deze paragraaf is de rol van de gemeente Den Haag vanuit verschillende perspectieven 

benaderd. Over de meeste punten zijn de verschillende actoren het met elkaar eens. Zo zou de 

gemeente een faciliteren rol moeten vervullen en zou zij de burgers en ondernemers meer kunnen 

stimuleren. Hoewel de verschillende respondenten vanuit de wijk stellen, dat in de praktijk nog weinig 

van deze taken te merken is, zien zij het wel als een belangrijk onderdeel van de rol van de gemeente 
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(Respondent 4, 5, 6, 7, 8, en 9, Bijlage 1). Wat betreft het verbinden van actoren en initiatieven blijkt, 

dat de partijen hier van mening over verschillen. Bewonersplatform Morgenstond en de 

woningbouwcorporaties zien het betrekken van een procesmanager als een obstakel, terwijl de 

gemeente Den Haag juist het belang van een procesmanager inziet.  

In de volgende paragraaf zal tenslotte naar de invloed van bestuurlijke beleidskaders gekeken 

worden. Zo is er in deze paragraaf al een paar keer naar voren gekomen, dat er behoefte is naar 

ruimere – en flexibelere beleidskaders.  

4.3.3  De invloed van bestuurlijke beleidskaders op ruimtelijke initiatieven 

In het theoretische kader is naar voren gekomen, dat flexibiliteit in beleidskaders een 

belangrijke eigenschap is om zelforganisatie tot een succes te brengen. Dit houdt in, dat inflexibele - 

en gedetailleerde beleidkaders die van bovenaf worden bepaald, niet meer voldoen en dat 

zelforganisatie meer ruimte binnen het besluit- en beleidsvormingsprocessen moeten krijgen. In deze 

paragraaf zal dan ook gekeken worden hoe de verschillende respondenten tegenover de huidige 

belangrijkste beleidskaders voor Den Haag Zuidwest aankijken en in hoeverre deze kaders ruimte 

voor zelforganisatie bieden. Wederom staan de opvattingen van de verschillende respondenten over 

beleidskaders in tabelvorm weergegeven. 

Binnen Den Haag Zuidwest zijn er verschillende beleidskaders en visies die op dit gebied van 

toepassing zijn. Er zou dan ook een hele lijst aan beleidskaders opgesteld kunnen worden, echter, 

deze analyse richt zich enkel op de structuurvisie Den Haag Zuidwest en de vigerende 

bestemmingsplannen. Deze beleidskaders worden tijdens de interviews met de gemeente Den Haag 

ook als belangrijkste kaders naar voren gebracht (Respondent 1, 2 en 3, Bijlage 1).  

 

Tabel 4.4: Opvattingen over beleidskaders in Den Haag Zuidwest 

 

 Beleidskaders 

Gemeente Den Haag 

 

 

 

 

 

Burgers en ondernemers 

 

Woningbouwcorporaties 

 

 

 

 

Stichting BOOG 

- IpSO: prioriteit Den Haag Zuidwest 

- Structuurvisie DH-ZW: ambities 

behouden 

- Bestemmingsplannen: flexibiliteit vs. 

rechtszekerheid 

 

- Bestemmingsplannen: weinig flexibiliteit 

 

- Structuurvisie DH-ZW: helder, maar 

aanpassing is nodig 

- Bestemmingsplannen: meer flexibiliteit 

gewenst 

 

- Weinig initiatieven in conflict met 

bestemmingsplannen 

 

 

Structuurvisie Den Haag Zuidwest 

Over het algemeen zijn de beleidsmedewerkers van de gemeente redelijk positief over de 

bruikbaarheid van de huidige structuurvisie Den Haag Zuidwest. De structuurvisie wordt omschreven 

als een integraal beleidskader waarin alle aspecten en ambities zoals wonen, werken en 

groenvoorzieningen samenkomen (Respondent 2, Bijlage 1). Zij zijn van mening dat de structuurvisie 

op een ruime en dus flexibele manier geïnterpreteerd kan worden en dat de visie weinig verandering 

vereist (Respondent 1 en 2, Bijlage 1). In tegenstelling tot de gemeente Den Haag is 

woningbouwcorporatie Vestia van mening, dat de structuurvisie Den Haag Zuidwest achter de feiten 
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aanloopt en dat deze geactualiseerd moet worden. De structuurvisie komt immers al uit 2004 en 

voldoet volgens de woningbouwcorporatie dus niet aan de context van deze tijd.  

 

“Tevens wordt er aan een aantal punten te halsstarrig vastgehouden, waardoor wij niet in staat zijn om 

over te schakelen naar datgene wat nu nodig is”, aldus de ontwikkelingsmanager van Vestia 

(Respondent 5, Bijlage 1).  

 

Met deze uitspraak wordt met name op het terugbouwpercentage in de structuurvisie gedoeld. 

Ook de gemeente Den Haag beaamt, dat dit een punt is waar de structuurvisie niet succesvol in is 

geweest. Het terugbouwpercentage, dus het aantal woningen dat na sloop wordt teruggebouwd, is erg 

ambitieus opgesteld. “Soms komt dit op 100% neer”, aldus de gebiedsmanager (Respondent 2, 

Bijlage 1). Een dergelijke percentage leidt tot veel appartementen en dichte woonmilieus, terwijl de 

vraag volgens de gebiedsmanager eigenlijk meer bij grondgebonden woningen ligt. Hierin zou de 

gemeente dus flexibeler in kunnen opereren. Desalniettemin zijn zowel de gebiedsmanager als 

woningbouwcorporatie Vestia van mening, dat er vanwege dit aspect niet een gehele nieuwe 

structuurvisie geschreven zou moeten worden. Wel zou de structuurvisie in haar programmering 

aangepast moeten worden. Dat houdt in, een minder ambitieuze terugbouwpercentage, meer 

flexibiliteit en vooral “pragmatisch”  te werk gaan (Respondent 2, 18 en 17, Bijlage 1). Dus kijk en 

luister als gemeente waar meer behoefte aan is en speel beter in op de vraag vanuit de wijk. De 

meeste respondenten vanuit de gemeente zien dit ook als een deel van de pro-actieve - en 

faciliterende rol die zij willen vervullen. 

 

Bestemmingsplannen 

 Ook wat betreft de bestemmingsplannen zijn de beleidsmedewerkers het er over eens, dat er 

een bepaalde aanpassing nodig is. Ruimtelijke initiatieven worden immers als eerste aan de 

bestemmingsplannen getoetst en deze bieden nu te weinig ruimte. De gemeente worstelt echter nog 

een beetje met wat voor aanpassingen er nodig zijn en hoe een eventueel ander bestemmingsplan 

eruit moet komen te zien. Het lastige is namelijk, dat ieder ruimtelijk initiatief anders is, waardoor je als 

gemeente op ieder initiatief anders moet reageren (Respondent 3, Bijlage 1). Om ervoor te zorgen, dat 

er enige flexibiliteit in de bestemmingsplannen wordt gewaarborgd, worden er op dit moment 

verschillende opties door de gemeente bekeken.  

Zo wordt er gekeken of er bepaalde regels en wetten in bestemmingsplannen voorkomen die 

veel te beperkend zijn. Deze planologische belemmeringen worden dan of aangepast of weggelaten 

(Respondent 1 en 16, Bijlage 1). De gemeente Den Haag zou tevens door middel van een 

projectbesluit of wijzigingsbevoegdheid meer ruimte in het bestemmingsplan kunnen creëren. Dit is 

echter niet altijd mogelijk, omdat de gemeente ook met landelijke - en Europese regelgeving te maken 

heeft (Respondent 16, Bijlage 1). Hieruit blijkt het multi-level of multi-scalar eigenschap waar een 

gemeente mee te maken heeft. Daarnaast is de gemeente aan het kijken of er zogenoemde globale 

bestemmingsplannen gemaakt kunnen worden (Respondent 3, Bijlage 1). Zo stelt een 

stedenbouwkundige van de gemeente Den Haag:  

 

“Op het moment dat je geen smeermiddelen meer hebt, moet je leren om je instrumenten slimmer in 

te zetten en dat betekent gewoon dat we de bestemmingsplannen ruimer moeten vatten” (Respondent 

18, Bijlage 1). 

 

Bij het opstellen van een dergelijk globaler bestemmingsplan wordt er dus meer ruimte aan 

initiatiefnemers gegeven. Daarentegen is de gemeente Den Haag van mening, dat 

bestemmingsplannen ook niet te flexibel en te globaal moeten worden opgesteld. Dit heeft met het 

spanningsveld tussen flexibiliteit en rechtszekerheid te maken. Te ruime beleidskaders bieden immers 

weinig rechtszekerheid naar omwonenden toe. De gemeente is dus nog erg zoekende wat de juiste 

oplossing is. De gebiedsplanoloog van Den Haag Zuidwest beschrijft deze tijd dan ook als “een 

periode van pionieren en aftasten” (Respondent 1, Bijlage 1). Hoewel het maken van globale 

bestemmingsplannen een goede oplossing lijkt, wordt door de gemeente benadrukt dat dit niet van de 
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één op de andere dag gerealiseerd is. Er gaat een heel proces aan vooraf waardoor het gemakkelijk 

één of anderhalf jaar kan duren (Respondent 16, Bijlage 1). Dit maakt de omslag van vigerende 

gedetailleerde bestemmingsplannen naar globale bestemmingsplannen nog moeizamer 

Ook de woningbouwcorporaties zijn van mening, dat bestemmingsplannen ruimer moeten 

worden opgesteld. Zoals de ontwikkelingsmanager van Vestia stelt: “het moet geen dogma worden 

waarin iedereen zegt, het staat er dus het is zo” (Respondent 5, Bijlage 1). Als er ergens geen vraag 

naar is, moet je dat volgens de ontwikkelingsmanager van Vestia als gemeente laten varen en niet 

eigenwijs alsnog ontwikkelen, omdat het in een beleidskader staat. Deze kritische noot komt voort 

vanuit het idee, dat de gemeente toch wel doet wat zij zelf wil. Naar de mening van de 

woningbouwcorporaties zou de gemeente daarom veel meer naar de partijen in de wijken moeten 

luisteren. Dit kunnen zowel de woningbouwcorporaties zelf als bewonersplatforms en 

ondernemersverenigingen zijn (Respondent, 5 en 7, Bijlage 1). 

 

Waar de woningbouwcorporaties en de gemeente Den Haag iets kritischer over de huidige 

beleidskaders zijn, staat Stichting BOOG juist iets positiever tegenover de bestuurlijke beleidskaders. 

Ondanks het hoge terugbouwpercentage van de structuurvisie, komt er vanuit deze partijen geen 

kritiek op dit beleidskader. Wat betreft de bestemmingsplannen geeft Stichting BOOG aan, dat 

initiatiefnemers niet heel vaak in conflict met het beleidskader zijn (Respondent 4, Bijlage 1). Dit komt 

doordat Stichting BOOG zich voornamelijk met leefbaarheid bezighoudt. De initiatieven waar deze 

partij bij betrokken raakt zijn dus vooral niet-ruimtelijk. De bewonersplatforms en de ondernemers zijn 

daarentegen kritischer over de bestemmingsplannen en stellen, dat er te weinig flexibiliteit in de 

bestemmingsplannen zit. Daarnaast zijn zij van mening, dat de gemeente te strak aan eerder 

genoemde beleidskaders en besluiten vasthoudt, welke tevens toch niet financieel mogelijk zijn. Wat 

betreft de structuurvisie Den Haag Zuidwest of beleidskaders van andere overheidslagen hebben zij 

weinig kritiekpunten. Hieruit kan gesteld worden, dat het multi-level eigenschap geen invloedrijke rol 

op zelforganisatie in Den Haag Zuidwest speelt.  

Waar deze partijen behoefte aan hebben is, dat zij merken dat er iets met hun reacties 

gedaan wordt en dat zij meer zeggenschap in de ontwikkeling van hun leefomgeving krijgen. Op dit 

moment hebben zij het idee, dat zij niet serieus genomen worden. Dit heeft tevens met het onderlinge 

wantrouwen te maken. Deze behoefte is overigens in strijd met hetgeen woningbouwcorporaties voor 

ogen hebben. De woningbouwcorporaties zijn immers van mening, dat burgers en ondernemers niet 

teveel invloed in de beleidsvoering moeten krijgen.  

 

In het kader van zelforganisatie zou het meer betrekken van burgers en ondernemers bij het 

opstellen of aanpassen van bestemmingsplannen een mooie kans voor de gemeente Den Haag zijn 

om haar faciliterende rol verder in te vullen. Ook één van de geïnterviewde beleidsmedewerkers staat 

hier positief tegenover (Respondent 16, Bijlage 1). Hij is van mening, dat burgers en ondernemers niet 

over alles mee hoeven te praten, maar bijvoorbeeld wel over bepaalde hoofdlijnen of juist bepaalde 

dingen op detailniveau. Zo zouden bewonersorganisaties volgens de respondent bijvoorbeeld mee 

kunnen beslissen hoe de openbare ruimte eruit komt te zien. De beleidsmedewerker stelt, dat deze 

betrokkenheid steeds vaker voorkomt, ook bij andere afdelingen zoals Verkeer (Respondent 16, 

Bijlage 1). Meer betrokkenheid bij de woningbouwprogrammering wordt overigens achterwege 

gelaten. De mening van de beleidsmedewerker is echter in strijd met datgene wat de 

bewonersplatforms ervaren. Zij pleiten immers voor meer betrokkenheid in het proces, meer onderling 

vertrouwen en dat er meer met hun reacties wordt gedaan. Zij zijn van mening, dat dit tegenwoordig te 

weinig voorkomt. Dus of de bewonersplatforms in de praktijk ook daadwerkelijk in een eerder stadium 

bij de vorming van een plan betrokken worden is maar de vraag. Wel blijkt vanuit beide kanten, dat 

hier meer behoefte naar is, dus hier zou wel een grote stap in genomen kunnen worden.  

4.3.4  Conclusie 

Uit de analyse van Den Haag Zuidwest komt duidelijk naar voren, dat de mate van 

zelforganisatie in het gebied erg laag is. Dit wordt met name veroorzaakt door een aantal negatieve 
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factoren welke in het conceptueel model zijn opgesteld. Eén van deze factoren is het gebrek aan 

onderling vertrouwen tussen de verschillende partijen. De gemeente is van mening, dat door de 

eenzijdige bevolkingssamenstelling en eenzijdige woningvoorraad weinig investeringsbereidheid in het 

gebied zit. Terwijl de burgers en ondernemers het idee hebben, dat de gemeente niet goed naar de 

mening van de partijen in de wijk luistert. Tevens zijn zij van mening, dat de gemeente teveel haar 

machtsfunctie gebruikt door uiteindelijk toch wel te doen wat zij zelf wil. Dus naast wantrouwen speelt 

de ongelijke machtsverhouding ook een belangrijke rol. 

Een andere negatieve factor welke in de analyse van Den Haag Zuidwest naar voren is 

gekomen, is de ambiguïteit en de strategische onzekerheid dat het met zich meebrengt. Burgers en 

ondernemers kijken immers vanuit een andere invalshoek naar bepaalde vraagstukken dan de 

gemeente Den Haag. Zo wordt er bij de herstructurering van het winkelcentrum de Leyweg vanuit de 

gemeente Den Haag verwacht, dat ondernemers meer in het gebied moeten investeren. Daarentegen 

kijken de betrokken ondernemers niet verder dan hun eigen winkel en bestaat er weinig 

investeringsbereidheid. Ondernemers hanteren dus een andere strategie omtrent het vraagstuk van 

de Leyweg. Door deze strategische onzekerheid wordt zelforganisatie ook niet bevorderd.  

Tenslotte is het gebrek aan flexibiliteit in bestuurlijke beleidskaders en beleid- en 

besluitvormingsprocessen als negatieve factor naar voren gekomen. Wat betreft de structuurvisie Den 

Haag Zuidwest zijn alleen de woningbouwcorporaties zijn van mening, dat het terugbouwpercentage 

in de structuurvisie een belemmerende factor kan spelen. Daarentegen wordt het multi-level 

eigenschap door burgers en ondernemers in Den Haag Zuidwest niet als negatieve factor voor 

zelforganisatie opgevat. Echter, wanneer het gaat over de bestemmingsplannen zijn zowel de 

gemeente Den Haag als de burgers in Den Haag Zuidwest van mening, dat deze flexibeler opgesteld 

moeten worden. Desondanks is het genereren van flexibiliteit in bestemmingsplannen 

(beleidsflexibiliteit) voor burgers en ondernemers niet het belangrijkste. Meer flexibiliteit in beleid- en 

besluitvormingsprocessen (procesflexibiliteit) vinden zij belangrijker.  

Een andere factor welke niet in het conceptueel is opgenomen, maar welke in de praktijk wel 

als een belangrijke oorzaak naar voren is gekomen, is het gebrek aan binding met de wijk. Aan de ene 

kant wordt dit veroorzaakt door het gebrek aan vertrouwen in elkaar. Aan de andere kant zorgt een 

instroom van mensen uit andere wijken ook voor grotere anonimiteit in de wijken. Sociale cohesie en 

binding met de buurt vormen dus ook belangrijke elementen voor zelforganisatie. Het is dan ook 

interessant om te onderzoeken of deze factor ook in de casestudie Loosduinen een invloedrijke rol 

omtrent het concept zelforganisatie speelt. 

 

Om zelforganisatie toch een kans in Den Haag Zuidwest te kunnen geven, is de gemeente 

Den Haag zich er van bewust dat zij niet langer aan een regisserende rol kan blijven vasthouden en 

dat een faciliterende rol beter in deze tijd past. De wijze waarop de gemeente deze rol in zou kunnen 

vullen komt zowel vanuit het perspectief van de gemeente als vanuit de partijen uit de wijk op 

bepaalde punten overeen.  

Zo zijn zowel de gemeente Den Haag als de respondenten binnen Den Haag Zuidwest van 

mening, dat initiatiefnemers beter ondersteund moeten worden. Hoewel dit niet altijd op financieel 

gebied lukt, zouden zij wel tijdens het proces beter begeleid kunnen worden. Het wegnemen van 

planologische belemmeringen, een heldere communicatie en het goed luisteren naar elkaars 

doeleinden is dus van groot belang. Daarnaast wordt vanuit beide perspectieven benadrukt, dat de 

gemeente Den Haag een meer stimulerende rol zou moeten spelen (empowerment). Door pro-actief 

te werk te gaan, duidelijkheid naar initiatiefnemers toe te scheppen, meer de wijk in te gaan en goed 

naar de reacties van betrokken actoren te luisteren, ontstaat er meer vertrouwen onderling. Dit zou 

bevorderlijk voor zelforganisatie binnen Den Haag Zuidwest kunnen zijn. Uit deze nieuwe rolverdeling 

blijkt, dat de kernvoorwaarden openheid, een duidelijke rolverdeling, een constructieve relatie en een 

voldoende personele capaciteit en hulpmiddelen als zeer belangrijke voorwaarden voor het mogelijk 

maken van zelforganisatie kunnen worden opgevat. De voorwaarden wat betreft de meerwaarde van 

een ruimtelijk initiatief of het bepalen dat zelforganisatie wel de juiste oplossing voor de problematiek 

is, blijkt in de praktijk nog steeds door de gemeente te worden bepaald. Hierdoor kan zelforganisatie 

onder burgers en ondernemers juist worden tegengewerkt.  
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Naast de invloedrijke factoren op zelforganisatie wordt in het theoretisch kader en het conceptueel 

model de rol van een procesmanager en een woningbouwcorporatie ook van belang geacht. In de 

praktijk blijkt, dat de gemeente Den Haag positief tegenover een procesmanager staat en dat een 

procesmanager door middel van zijn takenpakket het interactieproces tussen de initiatiefnemers en de 

gemeente in goede banen zou kunnen leiden. De burgers, ondernemers en andere betrokken partijen 

in de wijk zijn daarentegen iets minder positief over het betrekken van een procesmanager. Met name 

de onafhankelijkheid van de procesmanager wordt in twijfel gebracht.  

Wat betreft de rol van woningbouwcorporaties wordt vanuit de theorie gesteld, dat 

woningbouwcorporaties een ruimtelijk initiatief kunnen ondersteunen of een bewonerscoöperatie aan 

kunnen gaan. In de praktijk komt naar voren, dat woningbouwcorporaties in beperkte mate een 

ruimtelijk initiatief willen ondersteunen, maar dat zij een bewonerscoöperatie niet zien zitten. Zij willen 

de regie het liefst in eigen handen houden.  

 

Hoewel de mate van zelforganisatie in Den Haag Zuidwest erg gering is en volgens sommige 

respondenten zelfs bijna niet van de grond zal komen, zou een faciliterende houding van de gemeente 

Den Haag ertoe kunnen leiden, dat er meer investeringsbereidheid in het gebied ontstaat. Daarnaast 

laat de gemeente Den Haag met de prioriteitsaanstelling van Den Haag Zuidwest in het IpSO en het 

continueren van grote projecten zoals de sportcampus in het Zuiderpark zien, dat zij het gebied niet 

aan haar lot overlaat. Desondanks kunnen zij het herstellen van het negatieve imago niet alleen en 

verwacht zij dus ook wat meer inzet van de burgers en ondernemers in Den Haag Zuidwest zelf. 

Hiermee wordt de wederzijdse relatie tussen zelforganisatie en de rol van gemeenten welke in het 

conceptueel model staat aangegeven, bevestigd,  
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5.  Zelforganisatie in Loosduinen 

5.1  Inleiding 

In dit hoofdstuk zal de tweede casus van dit onderzoek, Loosduinen, geanalyseerd worden. 

Hierin zal eenzelfde structuur als bij de analyse van Den Haag Zuidwest worden gebruikt. In paragraaf 

5.2 zal allereerst een gebiedsomschrijving van Loosduinen gegeven worden. Daarna zal in paragraaf 

5.3 de analyse van het gebied behandeld worden. Evenals bij de analyse van Den Haag Zuidwest zal 

er allereerst gekeken worden of er in Loosduinen een bepaalde mate van zelforganisatie aanwezig is. 

Vervolgens zal in de paragraaf daaropvolgend de rol van de gemeente Den Haag geanalyseerd 

worden. Tenslotte zal de invloed van bestuurlijke beleidskaders op zelforganisatie in Loosduinen aan 

bod komen.  

5.2  Gebiedsomschrijving van Loosduinen 

Tot 1923 was Loosduinen een zelfstandige gemeente met een eigen gemeenteraad. Vanaf 

dat jaar is het gebied volgens de Loosduiners ‘geannexeerd’ door de gemeente Den Haag. 

Tegenwoordig behoort Loosduinen met een oppervlakte van 1.335 hectare tot één van de grootste 

stadsdelen van Den Haag. Het stadsdeel ligt tussen Den Haag Zuidwest en de kust in en bestaat uit 

de wijken Kijkduin-Ockenburgh, Kraayenstein, Bohemen, Meer en Bos, Waldeck en Loosduinen 

(Figuur 5.1 en Figuur 5.2). In het stadsdeel Loosduinen ligt dus ook de wijk Loosduinen. In dit 

onderzoek wordt echter het stadsdeel Loosduinen onderzocht en niet alleen de wijk. Enkel deze wijk 

zou immers te klein en te beperkt zijn om als goede tegenhanger van Den Haag Zuidwest te dienen. 

Hierdoor zouden er ook geen goede conclusies getrokken kunnen worden.  

Wat betreft de beleidskaders heeft de gemeente Den Haag op de bestemmingsplannen, het 

Masterplan voor Kijkduin en de structuurvisie Den Haag 2020 ‘Wereldstad aan Zee’ na, geen 

ruimtelijke gebiedsvisie zoals in Den Haag Zuidwest. Daarnaast wordt het stadsdeel ook niet als 

prioriteitsgebied in het IpSO 2011 aangewezen. Dat wil zeggen, dat er vanuit de gemeente ook geen 

speciale aandacht en investeringen aan het stadsdeel zullen worden besteedt. 

 

Figuur 5.1: Ligging Loosduinen    Figuur 5.2: Plangebied en wijknamen 

 

Bron: Wikipedia, 2011a    Bron: Gemeente Den Haag, 2010e 

 

Eén van de kenmerken welke van grote waarde voor het stadsdeel is, zijn de vele 

natuurgebieden waar het stadsdeel over beschikt, zoals het Westduinpark en Solleveld gelegen 

rondom Kijkduin. Door het groene karakter zijn zowel de woningdichtheid als de bevolkingsdichtheid in 

vergelijking met andere stadsdelen relatief laag. Loosduinen wordt dan ook wel getypeerd als een 

ruim stadsdeel met een dorps karakter (Gemeente Den Haag, 2008). Om ook een indruk van 

Loosduinen te geven zijn wederom twee foto’s weergegeven (Figuur 5.3 en Figuur 5.4). Omdat een 

aantal wijken in Loosduinen zijn opgebouwd vanuit de zogenoemde ‘bloemkoolwijken’, geeft figuur 5.3 
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een beeld hoe een dergelijke wijk eruit ziet. Figuur 5.4 laat zien, dat de type woningen in Loosduinen 

beduidend anders zijn, dan in Den Haag Zuidwest.  

 

Figuur 5.3: Bloemkoolwijk     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.4: Woningen Loosduinen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Foto’s gemaakt door Tristan Ravestein 

 

Evenals voor Den Haag Zuidwest, zijn er ook van Loosduinen een aantal kerngegevens 

opgenomen (Tabel 5.1). Uit deze gegevens blijkt, dat het percentage niet-westerse allochtonen in 

Loosduinen relatief laag is (12.9% tegenover 33.4% in Den Haag), maar het aandeel westerse 

allochtonen is relatief hoog (13.1% tegenover 14.4% in Den Haag). Daarnaast heeft het stadsdeel een 

inwonersaantal van circa 45.000 inwoners en beschikt het over een kleine 23.500 woningen. Van 

deze woningvoorraad is 34% in het bezit van woningbouwcorporaties en 49,5% is privaat eigendom 

(Gemeente Den Haag, 2011a). Dit is dus een aanzienlijk verschil met de verhoudingen in Den Haag 

Zuidwest. Andere grote tegenstellingen die in de tabel naar voren komen, zijn het opleidings- en 

inkomensniveau. In Loosduinen wonen in vergelijking met Den Haag Zuidwest minder laagopgeleiden 

en twee keer zoveel hoogopgeleiden. Wat betreft het inkomen wonen er in Loosduinen ook minder 

mensen met een laag inkomen en meer mensen met een hoog inkomen. Bovendien staan er in 

Loosduinen meer eengezinswoningen en minder portiekwoningen/flats dan in Den Haag Zuidwest. 
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Ten slotte scoort Loosduinen in vergelijking met Den Haag ook op bepaalde punten hoger, zoals het 

percentage eengezinswoningen. Gezien deze cijfers staat Loosduinen er dus goed voor.  

Verder komt uit een stadsdeelanalyse in 2008 naar voren, dat maar liefst 69% van de 

inwoners langer dan tien jaar in Loosduinen woont en slechts 13% korter dan vijf jaar. Voor de stad 

Den Haag is dit respectievelijk 50% en 23% (Gemeente Den Haag, 2008). In Loosduinen is er dus 

sprake van een lage uitstroom van bewoners. Uit deze kerngegevens komt duidelijk naar voren, dat 

Den Haag Zuidwest en Loosduinen op vele aspecten van elkaar verschillen en daarom als ‘maximum 

variation’ casussen kunnen worden beschouwd.  

 

Tabel 5.1 Kerngegevens Loosduinen
2
 

Bron: Gemeente Den Haag, 2011a 

 

Naast dat Loosduinen over veel hoogopgeleiden, veel hoge inkomens en een lage 

werkloosheid beschikt, zijn er ook een aantal algemene aandachtspunten die voor het gehele 

stadsdeel of voor een aantal wijken gelden. Zo kampt het stadsdeel met parkeerproblematiek, 

jongerenoverlast, probleemgezinnen, het onderhoud van openbare ruimte en vervuiling zoals 

zwerfvuil, huisvuil, grofvuil en hondenpoep. Daarnaast wordt er een toename van het aantal ouderen 

                                                 
2
 Percentage laag opgeleiden = percentage inwoners met een hoogst behaalde opleiding op het 

niveau van VMBO of MBO1; Percentage middelbaar opgeleiden = percentage inwoners met een 

hoogst behaalde opleiding op het niveau van HAVO, VWO of MBO 2-4; Percentage hoger opgeleiden 

= percentage inwoners met een hoogst behaalde opleiding op het niveau van HBO of WO (CBS, 

2012) 

Percentage laag inkomen = percentage huishoudens behorend tot de twee laagste quintielen in 2007; 

percentage middel inkomen = percentage huishoudens behorend tot de derde en vierde quintiel in 

2007; percentage hoog inkomen = percentage huishoudens behorend tot het hoogste quintiel in 2007 

(Gemeente Den Haag, 2011a) 

 

Kerngegevens Den Haag Zuidwest Loosduinen Den Haag 

 

Oppervlakte (in ha) 

Aantal inwoners 

- Autochtonen (%) 

- Westerse allochtonen (%) 

- Niet-westerse allochtonen (%) 

- Lager opgeleiden (%) 

- Middelbaar opgeleiden (%) 

- Hoger opgeleiden (%) 

- 0 – 19 jaar (%) 

- 20 - 64 jaar (%) 

- 65 jaar en ouder (%)  

- Laag inkomen (%) 

- Midden inkomen (%) 

- Hoog inkomen (%) 

- Werkloosheid (%) 

 

Aantal woningen 

- Sociale huurwoningen (%) 

- Koopwoningen (%) 

- Eengezinswoningen (%) 

- Portiekwoningen/flats (%) 

 

 

827 

62.239 

39.9 

9.5 

50.6 

54 

30 

15 

22.5 

61.3 

16.2 

67.6 

26.8 

4.9 

9.4 

 

32.258 

73.3 

20.5 

11.4 

83.4 

 

 

1.335 

45.438 

74.2 

13.1 

12.9 

35 

35 

30 

17.3 

57.9 

24.8 

42.2 

37.6 

17.7 

3.5 

 

23.484 

34.3 

49.5 

28.2 

53.7 

 

8.047 

489.271 

52.2 

14.4 

33.4 

34 

32 

34 

23 

63.9 

13.1 

49.6 

33.7 

16.7 

5.4 

 

239.686 

32.8 

45.3 

21.9 

56.1 
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en het aantal expats in het gebied verwacht. Dit zijn personen met een andere cultuur die tijdelijk in 

ons land verblijven. Dit kunnen dus zowel westerse – als niet-westerse allochtonen zijn. Deze mensen 

zouden van invloed kunnen zijn op de leefomgeving in Loosduinen (Standpunt Den Haag, 2010).  

 

In 2007 is het stadsdeelplan Loosduinen 2008-2011 opgesteld. Hierin staan de plannen van 

de gemeente Den Haag omtrent de thema’s veiligheid, leefbaarheid, zorg en welzijn en burgerschap 

voor de komende vier jaar beschreven. Dit stadsdeelplan is dus géén ruimtelijke visie voor het gebied. 

Burgerschap is klaarblijkelijk een belangrijk thema binnen dit plan en wordt omschreven als: 

“betrokken zijn bij de buurt en je als het ware mede-eigenaar voelen van die buurt” (2007, p. 8). 

Volgens het stadsdeelplan zijn de burgers in Loosduinen zuinig op hun woonomgeving. De gemeente 

zou dan ook zoveel mogelijk met de burgers willen samenwerken om de woonomgeving te behouden. 

Eén van de punten waarin de gemeente investeert om meer burgerschap te creëren, is verbinden. Dat 

wil zeggen: 

 

“Contact en samenwerking tussen burgers stimuleren en faciliteren door hiervoor ontmoetingsplekken 

te creëren. Het doel is elkaar leren kennen, samen actief zijn en elkaar helpen” (Gemeente Den Haag, 

2007).  

 

Het stadsdeelplan is aan de hand van de participatieve bestuursstijl opgesteld. Vanuit de 

gemeente is er gevraagd wat burgers, bedrijven en organisaties de komende jaren van belang vinden 

voor het stadsdeel. Door middel van een dialoog tussen burger en gemeente is er getracht om de 

betrokkenheid van burgers te vergroten, creativiteit in de stad aan te boren, wensen/draagvlak te 

inventariseren en alternatieven voor de invulling van beleid te ontwikkelen. De samenspraak gebeurde 

aan het begin van het proces, nog voordat er een kant-en-klaar plan op tafel lag. De betrokken 

partijen hebben initiatieven in kunnen dienen, waarvan een aantal door de gemeente zijn 

overgenomen en in het plan zijn geïmplementeerd. Initiatieven die echter niet binnen de bestuurlijke 

beleidskaders zoals het Masterplan Kijkduin pasten, zijn niet opgenomen (Gemeente Den Haag, 

2007). Bewoners en ondernemers zijn tijdens het vormen van dit plan dus wel betrokken geweest, 

maar konden, zoals ook in het plan staat beschreven, enkel ‘meedoen’. Burgers hadden dus geen 

zeggenschap over het plan. Hoewel de insteek van het plan was om de betrokkenheid van actoren uit 

de wijken te vergroten, heeft de gemeente Den Haag alle touwtjes in handen gehad. Daarnaast is er 

ondanks de relatief hoge bewonersparticipatie en betrokkenheid nog te weinig verantwoordelijkheid 

aan burgers en ondernemers overgedragen. In het kader van zelforganisatie en de faciliterende rol 

van de gemeente, zou hier dus meer aandacht aan besteed moeten worden. 

 

Commissie Loosduinen 

Dat er in Loosduinen een hoge bewonersparticipatie en betrokkenheid is, blijkt nogmaals uit 

een commissie welke uniek is voor Den Haag. Sinds Loosduinen in 1923 bij de gemeente Den Haag 

is toegevoegd is de Commissie Loosduinen opgericht. Dit is een commissie bestaande uit bewoners 

van Loosduinen. Tevens zijn alle zeven wijkorganisaties en de Loosduinse Ouderen Commissie (LOC) 

in de Commissie vertegenwoordigd. In eerste instantie kwamen zij op voor de belangen van de vele 

tuinders die toentertijd in het gebied leefden. Tegenwoordig komen zij voor alle Loosduiners op en 

bekleden zij voornamelijk een adviserende rol naar de gemeente Den Haag toe. De Commissie 

bestaat uit twee projectgroepen, namelijk Ruimtelijke Ordening en Verkeer (ROV) en Welzijn en 

Beheer (WB). In 1998 hebben de gemeente Den Haag, de Commissie Loosduinen en alle 

wijkorganisaties een convenant ondertekend, waarin staat dat “de Commissie van alle zaken 

aangaande Loosduinen op de hoogte dient te worden gebracht en dat een akkoord of advies van de 

Commissie zwaarwegend is”. Dankzij dit convenant ontstond er een goede samenwerking tussen de 

gemeente en de Commissie (Gemeente Den Haag, 2008).  

 

Recent zijn er wel een aantal wijzigingen omtrent het convenant doorgevoerd. Zo geldt het 

advies van de Commissie niet meer automatisch als ‘zwaarwegend’. Zij dient deze kwalificatie door 

middel van goede onderbouwing te verdienen. Daarnaast is een wethouder niet meer verplicht om de 
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Commissie aan een vergadering deel te laten nemen wanneer hij/zij van het ingediende advies afwijkt. 

Ter compensatie is het werkveld van de Commissie Loosduinen verbreed en mogen zij ook advies in 

een aantal wijken buiten het stadsdeel Loosduinen uitbrengen. Deze wijzigingen duiden erop, dat de 

gemeente meer macht in handen heeft gekregen doordat zij een advies van de Commissie 

Loosduinen gemakkelijker kunnen afwijzen en omdat zij de Commissie niet overal meer bij hoeven te 

betrekken (Gemeente Den Haag, 2008). Deze ontwikkeling is eigenlijk in strijd met de ontwikkeling 

van zelforganisatie.  

In 2010 heeft de Commissie Loosduinen is samenwerking met bewoners, wijkorganisaties en 

architecten een ruimtelijke visie voor de Loosduinse Vaart uitgebracht. In het kader van zelforganisatie 

biedt deze visie een heel concreet voorbeeld. Aan de hand van deze visie probeert de Commissie 

Loosduinen ervoor te zorgen, dat alle nieuwe ontwikkelingen op, aan en langs de Loosduinse Vaart tot 

een samenhangend geheel zullen leiden. De ruimtelijke visie is geen blauwdruk, maar kan als leidraad 

voor ontwikkelende partijen als woningbouwcorporaties, ontwikkelaars en de gemeentelijke diensten 

worden gezien. Voorstellen van ontwikkelende partijen zouden dus op de visie in kunnen spelen 

(Commissie Loosduinen, 2010). Omdat de gemeente Den Haag zelf geen ruimtelijke visie voor de 

Loosduinse Vaart heeft, benadrukt de Commissie Loosduinen de bruikbaarheid van hun eigen visie 

om ontwikkelingen in het gebied richting en kwaliteit te geven (Commissie Loosduinen, 2011). In het 

empirische gedeelte van dit onderzoek zal er dieper op de ruimtelijke visie van de Commissie 

Loosduinen worden ingegaan. 

 

Naast de Commissie Loosduinen is ook Stichting BOOG, net als in Den Haag Zuidwest, in 

Loosduinen actief. Deze stichting biedt ondersteuning en advies aan bewonersgroepen en 

professionele instellingen om de participatie van bewoners aan de samenleving te vergroten. In 

Loosduinen houdt Stichting BOOG zich vooral bezig met de volgende activiteiten: 

- Advies en ondersteuning van bewonersgroepen zodat zij zelfstandig hun eigen belangen 

kunnen behartigen; 

- Werving betreffende het motiveren van bewoners en ondernemers om te participeren in 

samenlevingsopbouw; 

- Coördinatie en inhoudelijke aansturing (waaronder projectleiding) van complexe processen 

worden ingezet vanuit een neutrale rol en procestechnische deskundigheid; 

- Administratieve ondersteuning richt zich op de archivering, postbehandeling en verslaglegging 

van de bewonersorganisaties (Gemeente Den Haag, 2008). 

 

Uit bovenstaande activiteiten blijkt nogmaals, dat Stichting BOOG als een soort procesmanager 

kan worden beschouwd. Echter, is er ook een procesmanager van de gemeente Den Haag 

verantwoordelijk voor het gebied. In dit onderzoek zal daarom ook de rol van Stichting BOOG en de 

procesmanager van PmDH in Loosduinen nader worden onderzocht.  

 5.3  Zelforganisatie in de praktijk 

Uit de gebiedsomschrijving van paragraaf 5.2 is naar voren gekomen, dat Loosduinen toch 

een heel andere structuur en andere karakteristieken dan Den Haag Zuidwest heeft. Zo is een groot 

deel van de woningen in Loosduinen in het bezit van particulieren en zijn de verhoudingen tussen 

opleiding en inkomen ook meer in evenwicht. Het is dan ook interessant om te kijken of er vanuit de 

burgers en ondernemers in Loosduinen andere behoeften richting de gemeente Den Haag zijn, dan 

diegene welke in Den Haag Zuidwest naar voren kwamen. 

In de volgende paragrafen zal de analyse van de interviews omtrent zelforganisatie in 

Loosduinen uiteengezet worden. Ook hierin vormen het theoretisch kader en het conceptueel model 

de basis voor deze analyse. Wederom zal de rol van de gemeente Den Haag vanuit twee 

perspectieven benaderd worden. Tevens zal de invloed van bestemmingsplannen aan bod komen en 

onderzocht worden of procesmanagement een belangrijke rol bij de realisatie van zelforganisatie 

speelt.  
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5.3.1  De mate van zelforganisatie in Loosduinen 

Gezien de cijfers welke in tabel 5.1 zijn weergegeven blijkt, dat Loosduinen er in vergelijking 

met Den Haag Zuidwest een stuk beter voor staat. Zo is er een betere verhouding tussen het 

opleidingsniveau en wonen er ook meer mensen met een hoger inkomen in het stadsdeel. Loosduinen 

is dan ook een gebied waar de gemeente Den Haag zich niet heel erg druk over maakt. Het stadsdeel 

wordt door de respondenten van de gemeente Den Haag dan ook als een vrij rustig omschreven. Er 

zijn wel wat woningen en flats die enigszins gedateerd zijn, maar over het algemeen zijn de inwoners 

volgens de gemeente Den Haag tevreden over hun wijk (Respondent 10 en 11, Bijlage 1).  

Wat betreft de mate van zelforganisatie geven de gebiedsplanoloog en gebiedsmanager van 

Loosduinen aan, dat er in hun stadsdeel veel initiatieven worden ondernomen (Respondent 10, 11 en 

18, Bijlage 1). Het gaat hier zowel om ruimtelijke initiatieven als initiatieven op het gebied van 

leefbaarheid. De opvattingen van andere partijen over zelforganisatie in Loosduinen staan in 

onderstaande tabel weergegeven. 

 

Tabel 5.2: Opvattingen over zelforganisatie in Loosduinen 

 

 Zelforganisatie 

Gemeente Den Haag - Frequentie is hoog 

- Ruimtelijke initiatieven komen vooral 

vanuit partijen met geld en grondbezit 

- De stap naar realisatie is moeilijk 

 

Commissie Loosduinen - Visie Loosduinse Vaart 

- Krijgt vanuit de wijkberaden 

verscheidene initiatieven binnen 

 

Belegger - Onderneemt twee ruimtelijke initiatieven: 

project ‘de twee villa’s’ en de 

Gammalocatie 

 

Stichting BOOG - Aanleiding naar meer zelforganisatie 

heel klein  

- Type mensen en inkomen bepalend voor 

ondernemen van initiatieven 

 

In tegenstelling tot Den Haag Zuidwest hebben de gemeentelijke respondenten het idee, dat 

zelforganisatie bij de inwoners van Loosduinen juist wél aanwezig is. De gebiedsmanager van 

Loosduinen geeft aan, dat met name kleine ondernemers en beleggers erg actief zijn (Respondent 11, 

Bijlage 1). Initiatieven die vanuit deze partijen worden ingediend zijn evenals in Den Haag Zuidwest 

verschillend van aard. Zo zijn er aan de ene kant ruimtelijke functionele initiatieven (Respondent 16, 

Bijlage 1). Hierbij moet gedacht worden aan een initiatief waarbij een partij een kantorencomplex 

boven een winkelcentrum wilde omzetten tot een studentenhuisvesting. Een ander initiatief is, dat een 

initiatiefnemer woningen in een leegstaand kerkgebouw wilde realiseren (Respondent 10, Bijlage 1). 

Dit zijn dus allemaal initiatieven waarbij een functieverandering van het gebouw aan te pas komt. 

 

Behalve ruimtelijke functionele initiatieven worden er in Loosduinen ook ruimtelijke fysieke 

initiatieven geïnitieerd. Met name rondom de badplaats Kijkduin zijn partijen erg actief. Hier worden 

initiatieven voor de bouw van een hotel, een wellnesscentrum en een tuincentrum ingediend 

(Respondent, 11, Bijlage 1). Deze partijen hadden volgens de gebiedsmanager van Loosduinen 

echter wel al een grondpositie in het gebied. Hieruit blijkt wederom, dat het in het bezit hebben van 

grond cruciaal voor het initiëren van initiatieven is. Dit wordt tevens door de wijkopbouwwerkster van 

Stichting BOOG bevestigd. Zij stelt, dat het vooral de koopwoningen zijn, dus de mensen die grond in 
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hun bezit hebben, waar de ruimtelijke initiatieven zich voordoen en niet de sociale woningbouw 

(Respondent 13, Bijlage 1). 

Naast het bezitten van grond zijn sommige partijen ook nauw betrokken geweest bij de 

vorming van het Masterplan Kijkduin. Dit Masterplan is in paragraaf 5.2 al even benoemd. Ondanks 

dat de gemeente Den Haag niet meer actief aan dit plan zal trekken, hebben de partijen volgens de 

gebiedsplanoloog hun investeringen hier waarschijnlijk wel op aangepast (Respondent 10, Bijlage 1). 

Er kan dus getwijfeld worden of het bij sommige initiatieven in Kijkduin echt om zelforganisatie gaat. 

De plannen zijn immers niet geheel autonoom van overheidsinstanties geïnitieerd. Desondanks 

komen de initiatieven voor Kijkduin op een goed moment. Omdat de gemeente Den Haag heeft 

besloten om van de grootschalige gebiedsontwikkelingen af te stappen is het Masterplan Kijkduin 

stilgelegd. Zo stelt de gebiedsplanoloog van Loosduinen:  

 

“Het kader ligt er en initiatiefnemers mogen bij de gemeente aankloppen als ze wat willen” 

(Respondent 10, Bijlage 1).  

 

De gemeente Den Haag staat dus open voor initiatieven van onderaf en de hogere 

investeringsbereidheid van burgers en ondernemers is dus erg gewenst. In het kader van 

zelforganisatie lijkt deze strategie een goede aanpak. De gemeente gaat meer uit van een bottom-up 

structuur en het lijkt erop alsof er meer flexibiliteit in de bestuurlijke beleidskaders geboden wordt. Of 

dit in de praktijk ook zo naar voren komt, is enigszins afhankelijk hoe strak de gemeente Den Haag 

aan het vastgestelde kader vasthoudt. Deze strategie zou immers ook als een vorm van 

governmentality kunnen worden beschouwd, waarbij de gemeente een bepaald standpunt inneemt om 

er voor te zorgen, dat er meer investeringen van onderaf worden geïnitieerd welke binnen het plaatje 

van de gemeente passen.  

 

Loosduinse Vaart 

Naast de initiatieven rondom Kijkduin worden er ook verscheidene initiatieven in het gehele 

stadsdeel Loosduinen ondernomen. Een partij die hier nauw bij betrokken is, is de Commissie 

Loosduinen. Waarbij Den Haag Zuidwest een aantal actieve bewonersplatforms heeft, bestaat er in 

Loosduinen sinds 1923 de Commissie met een status aparte. In paragraaf 5.2 is de rol van de 

Commissie Loosduinen en de verhouding met de gemeente Den Haag al enigszins toegelicht. De 

Commissie heeft hoofdzakelijk een adviserende rol, maar probeert “hier en daar ook pro-actief te werk 

te gaan” (Respondent 14, Bijlage 1). Zo worden er volgens de voorzitter van de Commissie binnen de 

wijken in Loosduinen verschillende initiatieven op het gebied van leefbaarheid geïnitieerd. 

Voorbeelden hiervan zijn initiatieven rondom veiligheid en groen. Daarnaast wordt er ook wel eens 

een ruimtelijk initiatief ingediend zoals een speeltuin voor jongeren. Wanneer er zeer goede 

initiatieven bij de Commissie Loosduinen binnenkomen, probeert zij deze in sommige gevallen naar 

een hoger niveau te tillen. Hierdoor kan het initiatief bijvoorbeeld in meerdere straten of wijken 

toegepast worden. Behalve het adviseren van initiatiefnemers ziet de voorzitter ook een andere taak 

voor de Commissie weggelegd. “Wij proberen ook zelfinitiatief te nemen” (Respondent 14, Bijlage 1). 

Een goed voorbeeld hiervan is de visie voor de Loosduinse Vaart.  

 

De reden om deze visie op te stellen was volgens de voorzitter van de Commissie 

Loosduinen, om meer eenheid rondom de Loosduinse Vaart te creëren. Op dit moment zijn er 

verschillende locaties langs de Loosduinse Vaart waar projecten ontwikkeld zouden worden. Hiertoe 

behoren onder andere de twee projecten waar de belegger, Van der Vorm Vastgoed, zich mee 

bezighoudt (Tabel 5.2). Deze projecten zijn dankzij de financiële crisis stilgelegd. Desalniettemin is de 

belegger nog steeds van plan om met beide projecten door te gaan (Respondent 15, Bijlage 1). De 

gemeente Den Haag had en heeft vooralsnog geen visie waar ze met de Loosduinse Vaart naar toe 

zou willen (Respondent 18, bijlage 1). Hierdoor kreeg de Commissie Loosduinen het idee om zelf een 

visie voor het gebied te ontwikkelen en alles aan elkaar te koppelen. Op die manier probeerden zij van 

allerlei vlekjes die ingevuld zouden worden, één geheel te maken (Respondent 14, Bijlage 1). Deze 

visie is uiteindelijk in 2010 door de Commissie Loosduinen in samenwerking met bewoners, 
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wijkorganisaties en architecten opgesteld en vervolgens in 2011 aan de wethouder Stadsontwikkeling 

en Volkshuisvesting overhandigd. In het kader van zelforganisatie vormt deze visie een heel concreet 

voorbeeld. Bewoners uit de wijken van Loosduinen hebben immers zelf het initiatief genomen om een 

visie voor een deel van hun wijk op te stellen. Dit kan als een meerwaarde voor het gebied worden 

beschouwd. De gemeente Den Haag zou hier in theorie dus erg tevreden over moeten zijn, omdat dit 

tevens overeenkomt met de doelstelling welke in het coalitieakkoord staat opgesteld, namelijk de 

bewoners van Den Haag meer zelfinitiatief te laten nemen. 

De praktijk blijkt echter anders. Uit de interviews met de gemeente Den Haag komt naar 

voren, dat zij nog niet goed weten wat ze precies met deze visie aanmoeten. De gemeente Den Haag 

geeft als kritiekpunt, dat de visie van de Commissie Loosduinen een andere stedenbouwkundige 

invulling van het gebied wil, dan dat zij voor ogen heeft. Dit is enigszins tegenstrijdig, omdat de 

gemeente, afgezien van een woonvisie, helemaal geen ruimtelijke onderbouwing voor het gebied 

heeft (Respondent 18, Bijlage 1). Hier kan duidelijk het verband met ambiguïteit, dus verschil van 

inzicht omtrent een complex vraagstuk en de bijbehorende onzekerheden gelegd worden. In dit geval 

komt met name de inhoudelijke onzekerheid (substantive) naar voren. Het is voor de gemeente Den 

Haag immers niet duidelijk wat de juiste oplossing voor de Loosduinse Vaart zal zijn en wat voor effect 

de visie van de Commissie Loosduinen met zich mee zal brengen. waarbij actoren van inzicht over het 

gebied verschillen. Naast deze inhoudelijke onzekerheid stelt de gebiedsmanager van Loosduinen:  

 

“De gemeente is niet betrokken geweest bij het opstellen van de visie van de Commissie Loosduinen. 

Het is voor de gemeente dan ook lastig om de visie te beoordelen” (Respondent 11, Bijlage 1).  

 

Hieruit blijkt tevens een strategische onzekerheid vanuit de gemeente Den Haag. De 

gemeente heeft tijdens het opstellen van de visie niet de regie in handen gehad, waardoor zij het 

lastig vindt om de visie in te schatten. Maar het belangrijkste kritiekpunt vanuit de gemeente op de 

visie van de Commissie Loosduinen is het ontbreken van een financieel kader. Hierdoor is de visie 

volgens de gemeente niet verder gekomen dan enkel wat mooie luchtbellen. Om die reden noemt de 

stedenbouwkundige van de gemeente Den Haag de visie ook “geen concreet initiatief” (Respondent 

18 en 15, Bijlage 1).  

Doordat er geen financieel kader of uitvoeringsparagraaf is toegevoegd, wordt de 

haalbaarheid van de visie door de gemeente Den Haag in twijfel gebracht. Ook de voorzitter van de 

Commissie Loosduinen erkent, dat de visie misschien helemaal niet haalbaar is. Hij stelt, dat de 

Commissie Loosduinen ook nooit een financieel kader had kunnen geven, omdat zij de gegevens 

hiervoor niet tot hun beschikking hadden en ook niet van de gemeente kregen. De voorzitter van de 

Commissie Loosduinen geeft dan ook aan, dat “die mensen of kennis aan ons uitgeleend hadden 

moeten worden” (Respondent 14, Bijlage 1). Voldoende personele capaciteit en hulpmiddelen blijken 

dus ook een belangrijke kernvoorwaarde te zijn om een initiatief te kunnen realiseren. In het kader van 

zelforganisatie en de rol van de gemeente zou de gemeente Den Haag hier een faciliterende rol in 

gespeeld kunnen hebben. In de volgende paragraaf zal hier dieper op in worden gegaan. 

 

De gemeente Den Haag ervaart de discussie rondom de Loosduinse Vaart als een lastige 

situatie. Aan de ene kant heeft zij ingestemd met de ontwikkeling van de twee projecten van de 

belegger. Deze partij zou graag met beide projecten door willen gaan, maar is het niet eens met de 

visie van de Commissie Loosduinen. De belegger is van mening, dat de Commissie Loosduinen het 

gebied te “dorps” wilt houden waardoor de twee eerder vastgelegde projecten niet goed in het plaatje 

passen. Aan de andere kant heeft de gemeente met de status van de Commissie Loosduinen te 

maken, waardoor zij de visie niet zomaar in de la mag leggen (Respondent 18, bijlage 1). De situatie 

wordt nog eens bemoeilijkt, omdat de gemeente Den Haag niet over een eigen visie voor de 

Loosduinse Vaart beschikt, waarin staat waar ze met het gebied naar toe willen. Uiteraard zijn de 

vigerende bestemmingsplannen van toepassing, maar deze geven geen toekomstbeeld van het 

gebied. Ondanks de lastige situatie van de Loosduinse Vaart komen er vele aspecten van 

zelforganisatie naar voren. De rol van de gemeente Den Haag wordt in dit stadsdeel dus extra op de 
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proef gesteld. Dit gebied vormt dan ook een interessante ontwikkeling voor dit onderzoek. In de 

volgende paragrafen zal de casus van de Loosduinse Vaart ook vaker aan bod komen.  

 

Een belangrijk punt wat in deze paragraaf naar voren komt is, dat de verhouding tussen huur- 

en koopwoningen van invloed is op het initiëren van ruimtelijke functionele initiatieven. Dit wordt niet 

alleen bij het aantal en type ruimtelijke fysieke initiatieven duidelijk. Ook wat betreft initiatieven rondom 

leefbaarheid komt dit volgens Stichting BOOG veel vaker bij koopwoningen dan bij huurwoningen 

voor.  

 

“Mensen met koopwoningen organiseren met z’n allen een straatfeest. […] Dat regelt zichzelf allemaal 

wel” (Respondent 13, Bijlage 1).  

 

Naast het bezitten van een woning zijn er volgens Stichting BOOG ook andere factoren van 

invloed voor het opkomen van initiatieven. Zo stelt de wijkopbouwwerkster: “type mensen en inkomen 

is toch ook bepalend voor het ondernemen van initiatieven”. Hoewel de gemeente Den Haag zich 

meer op initiatieven van onderaf wil richten, is de wijkopbouwwerkster nogal sceptisch over het 

concept zelforganisatie.  

 

“Ze willen dat zo in één keer die wijk in gooien, maar dat gaat natuurlijk helemaal niet. Het wordt van 

bovenaf erin gepland” (Respondent 13, Bijlage 1).  

 

Hier wordt de normativiteit van het concept zelforganisatie benadrukt. In de praktijk wil het 

immers niet altijd lopen, zoals het in de theorie staat geschreven. De wijkopbouwwerkster ziet dan ook 

weinig aanleiding om sterk op het concept in te spelen. De mentaliteitsverandering die hiervoor nodig 

is moet vanzelf bij de burgers en ondernemers ontstaan. Echter, voordat dit gebeurt gaan er volgens 

de wijkopbouwwerkster wel een paar jaar overheen.  

 

Al met al blijkt, dat de mate van zelforganisatie in Loosduinen hoger ligt dan in Den Haag 

Zuidwest. Een oorzaak die hier aan kan worden gegeven is, dat burgers en ondernemers meer 

binding met de wijk hebben. Dit in tegenstelling tot Den Haag Zuidwest. Een kritisch punt blijft echter 

hoe de gemeente Den Haag met deze initiatieven om moet gaan. Dit wordt tevens door de 

gebiedsplanoloog bevestigd:  

 

“De slag om initiatieven echt verder te brengen naar realisatie, dat vraagt nogal wat” (Respondent 10, 

Bijlage 1).  

 

Hieruit blijkt, dat de gemeente nog erg zoekende is hoe zij initiatieven van onderaf moet 

behandelen. Het doel van deze analyse is om hier meer duidelijkheid in te scheppen. In de volgende 

paragraaf zal de rol van de gemeente Den Haag vanuit verschillende perspectieven benaderd worden. 

5.3.2  De rol van de gemeente Den Haag  

Het zoekproces van de gemeente Den Haag naar haar nieuwe rol wordt met name in de 

casus rondom de Loosduinse Vaart op de proef gesteld. Om meer inzicht te krijgen in wat voor rol de 

gemeente Den Haag in een stadsdeel als Loosduinen zou moeten spelen, wordt de rol in deze 

paragraaf vanuit verschillende partijen benaderd. Naast een gemeentelijk perspectief zal ook het 

perspectief van de Commissie Loosduinen, de belegger Van der Vorm Vastgoed en Stichting BOOG 

behandeld worden. Om de analyse wat concreter te maken zal voornamelijk de casus rondom de visie 

voor de Loosduinse Vaart besproken worden. Zoals al eerder is vermeld, past deze visie mooi in het 

kader van zelforganisatie en is daarom interessant voor dit onderzoek. Wederom staan allereerst de 

opvattingen over de rol van de gemeente Den Haag in tabelvorm weergegeven (Tabel 5.3). 
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Tabel 5.3: De rol van de gemeente Den Haag 

 

 Rol gemeente Den Haag 

Gemeente Den Haag - Faciliteren: mogelijk maken, ter 

beschikking stellen van de expertise 

- Verleiden / stimuleren 

- Verbinden van actoren / initiatieven 

 

Commissie Loosduinen - Beter communicatie en betere 

ondersteuning 

- Geef erkenning en toon vertrouwen 

 

Belegger 

 

 

- ‘Meerkoppig monster’ 

- Zorg voor een sterke procesmanager 

 

Stichting BOOG - Stimuleren 

- Betere communicatie over mogelijkheden 

- Ambtenaren zijn goed bij de wijk 

betrokken 

 

Perspectief gemeente Den Haag: faciliteren 

Tijdens de interviews met de gemeentelijke respondenten van Loosduinen komt naar voren, 

dat zij evenals in Den Haag Zuidwest een faciliterende rol voor de gemeente Den Haag zien 

weggelegd. “Wat dat dan ook mag zijn”, aldus de gebiedsplanoloog (Respondent 10, Bijlage 1). Hier 

wordt duidelijk, dat de gemeentelijke respondenten van Loosduinen ook niet goed weten wat die 

faciliterende rol nu precies inhoudt en hoe zij deze in moeten vullen. Als reden geven zij aan, dat dit 

grotendeels komt doordat de gemeente niet goed weet waar de initiatiefnemers nu precies behoefte 

aan hebben. Zo geeft de gebiedsplanoloog aan, dat zij het interessant zou vinden om te weten “waar 

mensen buiten de gemeente nou echt tegenaan lopen en wat ze nu echt nodig hebben om de sprong 

te durven maken” (Respondent 10, Bijlage 1). Hier wordt de maatschappelijke relevantie van dit 

onderzoek nogmaals benadrukt. Dit onderzoek bekijkt immers ook de rol van de gemeente vanuit het 

perspectief van de initiatiefnemers. 

 

Ondanks dat de gemeente Den Haag niet goed weet wat de initiatiefnemers in Loosduinen nu 

precies willen, komen de gemeentelijke respondenten wel met een bepaalde visie hoe zij de 

faciliterende rol in zouden kunnen vullen. Naast een omschrijving zoals ‘mogelijk maken’ en 

‘ondersteunen’, geeft een beleidsadviseur van de afdeling Onderwijs, Cultuur en Welzijn (OCW) een 

mooie definitie van wat een faciliterende rol in zijn ogen inhoudt, namelijk “het ter beschikking stellen 

van de expertise” (Respondent 12, Bijlage 1). Hoewel deze omschrijving niet hetzelfde is als de 

definitie welke in dit onderzoek wordt gehanteerd, komt de omschrijving wel sterk in de buurt. Zo zou 

een ruimtelijk initiatief volgens de definitie van de beleidsadviseur van OCW niet alleen via geld 

ondersteund behoeven te worden, maar zou een initiatiefnemer bijvoorbeeld een “facilitair 

medewerker van de gemeente” toegewezen kunnen krijgen om de nodige informatie en sturing te 

verlenen (Respondent 12, Bijlage1). Hierbij wordt het initiatief dus ondersteund met tijd, kennis en 

deskundigheid. Volgens de gemeente is dit tevens bevorderlijk voor het vertrouwen naar de 

initiatiefnemer toe (Respondent 11, 12 en 13, Bijlage 1).  

Daarnaast zou de faciliterende rol volgens de gemeentelijke respondenten ingevuld kunnen 

worden door het de initiatiefnemer zo gemakkelijk mogelijk te maken om van initiatief naar realisatie te 

komen. Hier kan het volgens de gebiedsplanoloog en de gebiedsmanager echter wel twee kanten op 

gaan. Aan de ene kant zou de gemeente veel sneller en adequater op initiatieven moeten kunnen 

reageren. Het wegnemen van planologische belemmeringen en het bieden van meer flexibiliteit in 

bestuurlijke beleidskaders is hier een onderdeel van. Aan de andere kant “moet er ook een manier 

gevonden worden om te kijken hoe serieus een initiatiefnemer is en hoe je ze het beste kunt helpen 



77 

 

om het initiatief te realiseren”. Hier wordt dus gedoeld op de vraag of een ruimtelijk initiatief wel een 

meerwaarde heeft en of het wel een geschikte oplossing voor de problematiek is. Om hier achter te 

komen heeft de gemeente door middel van een projectgroep ‘Plannen & Projecten anno nu’ een soort 

intakeprocedure ontworpen. Aan de hand van deze procedure tracht de gemeente meer duidelijkheid 

te scheppen en sneller een antwoord op de initiatiefnemer te kunnen geven (Respondent 10 en 11, 

Bijlage 1). Of dit in de praktijk ook werkt, moet nog blijken.  

 

Evenals in Den Haag Zuidwest realiseert de gemeente Den Haag zich, dat zij een meer 

faciliterende rol in plaats van een regisserende rol dient te vervullen. Echter, een aantal gemeentelijke 

respondenten (10, 11 en 18) geven aan, dat dit een cultuuromslag vereist. Zo stelt de 

gebiedsplanoloog van Loosduinen:  

 

“wij zijn als planologen en stedenbouwkundigen in tijden van groei opgeleid” (Respondent 10, 

Bijlage1).  

 

In die tijden heeft de gemeente heel veel via macht en geld geregeld. Tegenwoordig beschikt 

de gemeente niet meer over de nodige financiële middelen om het op die manier voor elkaar te 

krijgen. Desondanks blijft de gemeente regelmatig in haar regisserende rol hangen en houdt zij 

veelvuldig vast aan het gestructureerde.  

 

“Tot een jaar geleden is de gemeente blijven pamperen, overal tien keer over blijven praten en blijven 

kaderen” aldus een stedenbouwkundige van de gemeente Den Haag (Respondent 18, Bijlage 1).  

 

Aan de ene kant is de gemeente Den Haag van mening, dat zij de regisserende rol moet 

loslaten en is zij zich er van bewust, dat het niet meer mogelijk is om alles onder controle te hebben. 

Aan de andere kant lijkt het erop, dat de gemeente moeilijk afstand kan doen van haar regisserende 

rol en misschien zelfs bang is om een deel van haar macht af te staan, dus dingen uit handen te 

geven. “Dat is dus iets wat tussen de oren van de ambtenaren zelf zit”, zo stelt een 

beleidsmedewerker (Respondent 16, Bijlage 1). Dit wordt tevens in bepaalde interviews benadrukt. Zo 

zegt een stedenbouwkundige, dat de gemeente altijd in het belang van de stad werkt.  

 

“Dus als ik dingen zie aankomen waarvan ik denk, dat is niet verantwoord, dan mag ik nee zeggen. 

[…] De gemeente is in dit geval de sterkste” (Respondent 18, Bijlage 1).  

 

Ook de gebiedsmanager van Loosduinen stelt: “ik vind, dat je als gemeente niet alle 

initiatieven hoeft te faciliteren” (Respondent 11, Bijlage 1). Hier wordt dan gebruik gemaakt van de 

zogenoemde ‘veto power’ (Respondent 14, Bijlage 1). Daarentegen stelt de gebiedsplanoloog van 

Loosduinen weer:  

 

“Als je wilt, dat andere mensen iets oppakken, het initiatief nemen, dan moet je er ook voor open 

staan, dat er andere geluiden komen dan dat de gemeente wil. Daar moet je maar mee dealen” 

(Respondent 10, Bijlage 1).  

 

Het blijft voor de gemeente dus een spanningsveld in hoeverre je als gemeente met ieder 

initiatief instemt en in hoeverre je het algemeen belang van de maatschappij in de gaten houdt. 

Daarnaast wordt de omgang met initiatieven nog eens bemoeilijkt omdat ieder initiatief anders is. Er 

zou dus per initiatief gekeken moeten worden naar wat mogelijk is. Dat vergt maatwerk (Respondent 

10, Bijlage 1) en adaptiviteit. Dus per initiatief de leermomenten eruit trekken.   

 

Stimuleren 

Behalve een faciliterende rol zien de gemeentelijke respondenten ook een meer stimulerende 

taak voor de gemeente weggelegd. Om meer invulling aan dit verleidingsoffensief te geven is de 
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afdeling OCW met een pilot in Loosduinen gestart om ervoor te zorgen, dat burgers actief bij 

gebiedsontwikkeling worden betrokken. Zo stelt de projecttrekker van deze pilot: 

 

“Het probleem is, dat burgers niet zo snel meedenken en nog erg vaak van de gemeente afhangen. 

Daarom probeert deze pilot te investeren in de betrokkenheid van de burgers” (Respondent 12, 

Bijlage 1).  

 

De pilot werkt aan de hand van zogenoemde schillen (Figuur 5.1). De gedachte achter deze 

strategie is, dat als je door middel van de schillen werkt, de betrokkenheid vanzelf komt. Allereerst 

wordt er met allerlei grote partijen in Loosduinen gesproken. Hierbij kan gedacht worden aan 

woningbouwcorporaties, Commissie Loosduinen, stadsdeelkantoor, etc. Dit is de eerste schil. Binnen 

deze partijen is het idee neergelegd om gezamenlijk een pilot te starten om de betrokkenheid van 

burgers te vergroten. Volgens de projecttrekker werd er door de meeste partijen positief op de pilot 

gereageerd. Vervolgens worden de professionals binnen deze partijen aangesproken. Dit worden ook 

wel de “oren en ogen” van de wijk genoemd. Zij weten beter wat er in de wijk of buurt speelt en zij 

hebben dus een grote rol in het geheel. Dit wordt ook wel als de tweede schil gezien. Ten slotte wordt 

de derde schil aangesproken, namelijk de burgers zelf. Al met al moet het werken met de schillen er 

voor zorgen, dat de gemeente beter contact met de mensen in de wijk krijgt en meer vertrouwen 

creëert. Tevens komt de gemeente door middel van de schillen dichter bij de kern terecht. De 

gemeente haalt namelijk als het ware de agenda van de burger op en komt dus beter achter de noden 

van de verschillende actoren. De projecttrekker is van mening, dat “als je niet op de noden 

participeert, dan kom je ook nergens” (Respondent 12, Bijlage 1). De pilot zit nog wel in de beginfase. 

Op dit moment wordt er vooral getracht om op gemeentelijk niveau alle sectorale afdelingen op één 

lijn te krijgen (multi-domein). Echter, er zitten vele afdelingen volgens de projecttrekker nog heel erg in 

hun eigen koker wat het lastig maakt om een gezamenlijke visie te creëren.  

 

Figuur 5.1: De drie schillen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewerkt door Tristan Ravestein 

 

In het kader van zelforganisatie en de faciliterende rol van de gemeente is dit een zeer goede 

pilot waar een hoop lering uit getrokken kan worden. Zo zijn er op voorhand al een aantal punten waar 

de gemeente meer op in zou willen springen. Eén van die punten is, dat de gemeente nog teveel met 

schil één (grote partijen) en te weinig met schil twee (oren en ogen) en drie (burgers) werkt. Het is dus 

belangrijk om de drie schillen beter met elkaar te verbinden. Daarnaast zou de gemeente door de 

zogenoemde institutionele barrières moeten breken. Binnen de verschillende partijen wordt er volgens 

de beleidsadviseur van OCW vanuit gegaan dat alles wat schil één zegt, goed is. Alles wat schil twee 
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en drie hebben te zeggen wordt niet overgenomen, want “schil één weet het toch wel beter”. Hieruit 

blijkt, dat er teveel van de grote partijen wordt afgehangen. Deze barrières moeten naar mening van 

de projecttrekker doorbroken worden. “Schil twee en drie zijn immers net zo belangrijk, misschien zelfs 

belangrijker”, aldus de projecttrekker (Respondent 12, Bijlage 1).  

 

Verbinden 

Als laatste zien de gemeentelijke respondenten van Loosduinen ook een meer verbindende 

rol voor de gemeente weggelegd. Het bieden van een sterke procesmanager past tevens binnen het 

ter beschikking stellen van de expertise door de gemeente. Zo zouden initiatiefnemers tijdens het 

proces geholpen kunnen worden of zouden bepaalde ruimtelijke initiatieven of initiatiefnemers aan 

elkaar gekoppeld kunnen worden.  “De 1 + 1 = 3 gedachte”, zo stelt de gebiedsplanoloog 

(Respondent 10, Bijlage 1). Het belangrijkste is, dat de gemeente goed luistert naar wat de 

initiatiefnemer wilt. De gebiedsplanoloog gaf als voorbeeld, dat de bewoners bij het winkelcentrum 

Loosduinen het dorpse karakter waarderen en willen behouden, terwijl de gemeente juist een heel 

ander idee met het winkelcentrum heeft (Respondent 10, Bijlage 1). Op zulke momenten zou de 

gemeente ervoor kunnen kiezen om naar de mensen in de wijk te luisteren en eventueel haar eigen 

idee te laten varen. Een andere optie zou het inzetten van een procesmanager kunnen zijn om de 

verschillende visies aan elkaar te kunnen koppelen. 

 

Commissie Loosduinen 

Zoals in paragraaf 5.3.1 al naar voren is gekomen, vormt de Commissie Loosduinen een 

belangrijke partij binnen het stadsdeel Loosduinen. Hoewel dit orgaan subsidie vanuit de gemeente 

Den Haag krijgt, weet de gemeente niet altijd wat ze met de Commissie Loosduinen aanmoet. 

Andersom ziet de Commissie een belangrijke waarde voor zichzelf weggelegd. Zo zouden zij volgens 

de voorzitter juist op een positieve manier een “luis in de pels” kunnen zijn om de gemeente scherp te 

houden. Echter, dit wordt door de gemeente Den Haag “eerder als lastig dan behulpzaam” gezien, 

aldus de voorzitter (Respondent 14, Bijlage 1). Desondanks wordt de verstandhouding tussen de 

Commissie Loosduinen en de gemeente niet als negatief omschreven. De Commissie is zich er 

immers van bewust, dat zij de gemeente nodig heeft om eventuele projecten of initiatieven te 

realiseren. Hier komt wederom de kernvoorwaarde van een constructieve relatie naar voren. Tevens 

hebben zij begrip voor het feit, dat de financiële middelen niet meer in overvloed aanwezig zijn en dat 

er niet altijd met geld ondersteund kan worden. Desalniettemin blijft de Commissie veel waarde aan de 

subsidies hechten. Ofschoon de verstandhouding niet als heel slecht bestempeld wordt, zijn er 

volgens de Commissie Loosduinen toch een aantal punten waarin de gemeente te kort schiet. 

Allereerst heeft de Commissie Loosduinen meer behoefte aan voldoende en sneller 

beschikbaar gestelde informatie vanuit de gemeente Den Haag.  

 

“Ze willen transparant zijn en helder en snel reageren, maar als ik heel eerlijk ben dan moeten ze hun 

hand in eigen boezem steken. Want het valt wel mee met die transparantie”, aldus de voorzitter 

(Respondent 14, Bijlage 1).  

 

Er wordt vanuit de Commissie Loosduinen meer openheid van de gemeente verwacht. In het 

voorbeeld van de visie van de Loosduinse Vaart zijn er vanuit de gemeente immers geen gegevens 

wat betreft eventuele financiële haalbaarheid verstrekt. Wat het daarnaast volgens de voorzitter nog 

lastiger maakt is, dat het niet altijd duidelijk is wie er vanuit de gemeente het aanspreekpunt is of 

welke persoon benaderd moet worden om de juiste informatie te verkrijgen. “Je wordt ook altijd maar 

doorverwezen”, aldus de voorzitter. Ook dit punt heeft betrekking op de transparantie van de 

gemeente. Een oorzaak waarom de gemeente niet zo vrijgevig zou zijn in het verstrekken van 

informatie is volgens de voorzitter namelijk dat ondersteuning kan leiden tot een project of visie wat 

tegenover de visie van de gemeente staat (inhoudelijke onzekerheid). Hieruit kan gesteld worden, dat 

de gemeente nog zoveel mogelijk aan haar eigen plannen en kaders probeert vast te houden en 

misschien zelfs bang is om andere plannen toe te laten. Dit is echter een kritisch punt, want in 

hoeverre kan de gemeente in deze tijd nog steeds alles afwijzen wat niet binnen de ideeën van de 
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gemeente valt? In het kader van de faciliterende rol van de gemeente Den Haag zou hier dus meer 

aandacht aan besteed moeten worden. 

Ten tweede zou er volgens de voorzitter op het gebied van communicatie een 

schoonheidsprijs behaald kunnen worden. Van belang hierbij is, dat je als gelijke met elkaar aan tafel 

zit. Hierdoor kan er beter over bepaalde ideeën gediscussieerd worden, wat tevens bevorderlijk voor 

het proces moet zijn. Desondanks komt het volgens de Commissie Loosduinen nog wel eens voor, dat 

de gemeente zo snel door een project heen loopt, waardoor de Commissie te laat op de hoogte is van 

wat er allemaal gaande is (Respondent 14, Bijlage 1). Het geven van advies wordt hierdoor onmogelijk 

gemaakt. Dit kan eventueel ook als een vorm van governmentality worden beschouwd. De gemeente 

kiest dan bewust voor een dergelijke aanpak, omdat zij niet altijd gebaat zou zijn bij een advies van de 

Commissie Loosduinen. De voorzitter van de Commissie Loosduinen ziet daarentegen een grote 

waarde in een betere communicatie en meer betrokkenheid. In het voorbeeld van de Loosduinse 

Vaart heeft de Commissie ervoor gezorgd om in samenwerking met diverse mensen uit verschillende 

wijken een visie op tafel te leggen. De voorzitter stelt dan ook:  

 

“De gemeente hoeft natuurlijk niet altijd dezelfde visie te hebben. maar daarover kunnen we 

discussiëren en communiceren. […] Versterk elkaar, vul elkaar aan, accepteer elkaar. Dat zit allemaal 

in het woord vertrouwen” (Respondent 14, Bijlage 1).  

 

Hoewel er volgens de voorzitter van de Commissie Loosduinen een kleine verbetering in lijkt 

te komen, zijn er toch nog een hoop momenten waarbij er volgens de voorzitter door de gemeente niet 

wordt geluisterd en er niks wordt afgesproken. Ook op dit punt zou de gemeente in het kader van de 

faciliterende rol een slag kunnen slaan.   

 

Van der Vorm Vastgoed 

In het kader van de Loosduinse Vaart heeft ook de belegger een belangrijke stem in het 

geheel. Het project ‘de twee villa’s’ en het project rondom de Gammalocatie passen tevens goed in 

het kader van zelforganisatie. Beide projecten zijn immers initiatieven, welke in eerste instantie 

autonoom van overheidsinstanties zijn georganiseerd. Een dergelijke partij kan dan ook een 

interessante kijk op zowel de rol van de gemeente Den Haag als op de visie van de Commissie 

Loosduinen hebben. 

Wat de ontwikkelingsmanager van Van der Vorm Vastgoed heel goed schetst is het multi-

actor aspect waar je als initiatiefnemer mee te maken hebt, wil je een plan tot realisatie brengen. 

Allereerst heb je altijd met de gemeente te maken. De ontwikkelingsmanager omschrijft de gemeente 

als een soort “meerkoppig monster” (Respondent 15, Bijlage 1). Hiermee doelt hij op het feit, dat aan 

de ene kant het gehele ambtelijke apparaat uit verschillende afdelingen en disciplines bestaat. Deze 

mensen zitten er voor de lange termijn. Terwijl aan de andere kant ook het hele politieke gedeelte met 

wethouders en iedereen die daar aan rapporteert aanwezig is. De wethouders worden om de vier jaar 

opnieuw gekozen en willen volgens de ontwikkelingsmanager dus hun stempel ergens op drukken. 

Iedere vier jaar kan er dus weer een andere stempel op de Loosduinse Vaart gedrukt worden. Dit kan 

bij de belegger tot inhoudelijke en strategische onzekerheden leiden.  

Vervolgens heeft een initiatiefnemer ook nog met andere partijen zoals 

woningbouwcorporaties, welstand en bewonersorganisaties te maken. Bovendien streeft iedereen zijn 

eigen doelen na (ambiguïteit) en gebruikt iedereen een andere strategie in het samenwerkingsproces 

(strategische onzekerheid). Als initiatiefnemer beschik je dus over zeer weinig macht en moet je overal 

doorheen laveren. Een partij als Van der Vorm Vastgoed stelt dan ook:  

 

“Wij kunnen het niet zonder een centrale coördinatie als de gemeente” […] “Want als er straks 

allemaal visies vanuit de verschillende partijen worden gepresenteerd, dan kan overal klein Manhattan 

ontwikkeld worden” (Respondent 15, Bijlage 1).  

 

Waar de ontwikkelingsmanager voornamelijk op doelt is, dat een sterke procesmanager vanuit 

de gemeente van groot belang is om de scheve machtsverhoudingen weg te nemen en een initiatief te 
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doen slagen. Zeker bij een initiatief waarbij veel actoren betrokken zijn, is een goede leiding van groot 

belang. Daarnaast zorgt de bureaucratie, dus alle regels en wetten, voor veel verwarring. Ook hierin 

zou een goede procesmanager volgens de ontwikkelingsmanager kunnen ondersteunen.  

 

“Een centrale procesmanager is iemand die een goede verstandhouding met de politiek en wethouder 

heeft, die dingen voorbereidt voor de juiste besluitvorming en die vervolgens iedereen op één lijn kan 

houden”, (Respondent 15, Bijlage 1).   

 

Het leveren van een sterke procesmanager zou dus volgens de belegger binnen de 

faciliterende rol van de gemeente passen. Zoals Spit & Zoete (2006) in het theoretisch kader stelden, 

zou een planoloog deze rol op zich kunnen nemen. Op die manier zou er gezamenlijk naar een 

gemeenschappelijk doel of visie gestreefd kunnen worden. Belangrijk is echter wel, dat wanneer de 

gemeente besluit om te gaan faciliteren, dat zij zich dan ook volledig inzet. Dat wil zeggen, dat de 

gemeente duidelijkheid schept over de stand van zaken hoe een proces verloopt, goed communiceert 

en dus niet faciliteert om het faciliteren zelf (Respondent 15, Bijlage 1).   

 

Stichting BOOG 

Ten slotte wordt er ook vanuit stichting BOOG gesteld, dat er door de gemeente met name op 

het gebied van communicatie veel winst behaald zou kunnen worden. Als het beleid van de gemeente 

zich echt meer op het faciliteren van initiatieven wil richten, dan moet dat naar de wijk 

gecommuniceerd worden.  

 

“Zo zou de gemeente meer gebruik kunnen maken van wijkberaden, berichten in de lokale krantjes 

plaatsen of het internet gebruiken” (Respondent 13, Bijlage 1).  

Het schrijven in krantjes gebeurt volgens de wijkopbouwwerkster van Stichting BOOG wel 

mondjesmaat, maar het moet meer benadrukt worden en de gemeente moet blijven herhalen. Uit de 

praktijk merkt zij namelijk, dat het ingewikkeld is om mensen gemotiveerd te houden. Als het mogelijk 

maken van initiatieven dus niet genoeg benadrukt wordt, komt het bijna niet van de grond.  

Daarnaast hebben veel mensen volgens de wijkopbouwwerkster nog nooit zelf een initiatief 

ondernomen en zijn ook niet zelfverzekerd genoeg om dat te doen. Stichting BOOG probeert deze 

mensen te ondersteunen. Hieruit blijkt, dat een dergelijke organisatie van grote waarde is, wil de 

gemeente zich meer op initiatieven van onderaf richten. Echter, vanwege bezuinigingen ziet het er 

naar uit, dat Stichting BOOG met andere partijen moet fuseren en minder mensen tot haar 

beschikking krijgt. Dit betekent, dat het onderhouden van contacten met de mensen in de wijk meer bij 

de gemeente komt te liggen zodat zij meer signalen binnen krijgt.  

 

“Je moet immers wel met de voeten in de klei blijven, anders gaat het niet werken” (Respondent 13, 

Bijlage 1).  

 

Volgens de wijkopbouwwerkster wordt er door de gemeente in Loosduinen redelijk wat 

aandacht besteed aan het onderhouden van contacten en netwerken. Met name de ambtenaren 

vanuit het stadsdeelkantoor zijn hier goed mee bezig door bijvoorbeeld op activiteiten aanwezig te 

zijn. Desondanks zouden de desbetreffende ambtenaren vanuit het stadhuis ook meer de wijk in 

mogen komen. Naar de mening van de wijkopbouwwerkster hebben bewoners nu eenmaal het idee, 

dat zij nog teveel op kantoor zitten en dat er een te grote afstand tussen de gemeente en de 

samenleving bestaat (Respondent 13, Bijlage 1). Dit wordt door de voorzitter van de Commissie 

Loosduinen en de teamcoördinator van Slinger Jongeren beaamd (Respondent 14 en 19, Bijlage 1). 

Door als gemeente meer de wijk in te gaan, zou er een betere samenwerking tussen de verschillende 

partijen kunnen ontstaan. De wijkopbouwwerkster van Stichting BOOG stelt dan ook:  

 

“Als de samenwerking goed is, dan kan je elkaar vertrouwen en dan kunnen de initiatieven veel 

sneller aangepakt worden” (Respondent 13, Bijlage 1). 
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Al met al zijn er nog een hoop punten waar de gemeente Den Haag volgens de partijen in 

Loosduinen aan kan werken. Desalniettemin moet het geen eenzijdige verandering worden. Ook de 

gemeente Den Haag heeft, net als in Den Haag Zuidwest, de hoop en de verwachting, dat de actoren 

in Loosduinen met de tijd meegaan.  

 

“Als wij iets gaan veranderen en ons terug gaan trekken op een kleiner gebied, dan verwacht ik ook 

wel een tegenzet van de maatschappij”, aldus de gebiedsplanoloog (Respondent 10, Bijlage 1).  

 

De gebiedsmanager is daarentegen van mening, dat er al enige verandering plaats heeft 

gevonden. Anderhalf jaar geleden, toen de gebiedsmanager aan de functie begon, werden er ook al 

initiatieven door bewoners van Loosduinen geïnitieerd. Ook in die tijd waren de financiële middelen 

van de gemeente erg beperkt. Echter, initiatiefnemers konden dit moeilijk begrijpen, waardoor zij 

eerder van hun initiatief afhaakten. Tegenwoordig schijnt dit volgens de gebiedsmanager anders te 

zijn.  

 

“Nu lijkt er een omslagpunt te zijn waarbij initiatiefnemers begrijpen, dat de gemeente geen financiële 

steun kan bieden. Mensen die een grondpositie in het gebied hebben kijken nu veel meer naar de 

mogelijkheden in hoeverre de gemeente het initiatief kan ondersteunen” (Respondent 11, Bijlage 1).  

 

Volgens de gebiedsmanager schijnt er dus al een ontwikkeling van boosheid, naar begrip, 

naar acceptatie vanuit de initiatiefnemer te hebben plaatsgevonden. De gebiedsplanoloog heeft zelfs 

het gevoel, dat in deze tijd waarbij minder geld beschikbaar is, er meer ruimtelijke  initiatieven van 

onderaf worden ondernomen (Respondent 10, Bijlage 1). 

 

De wijkopbouwwerkster van Stichting BOOG blijft echter sceptisch en ziet een ontwikkeling 

waarbij burgers meer verantwoordelijkheid nemen nog lang niet gebeuren.  

 

“Wij hebben er denk ik de afgelopen dertig jaar goed voor gezorgd dat mensen niet meer zelfstandig 

zijn. Als je dat in één jaar wilt omdraaien, dan heb je wel echt een probleem. Dat gaat gewoon niet. 

Het is een mentaliteitsverandering” (Respondent 13, Bijlage 1).  

 

De rol van de gemeente Den Haag is nu vanuit verschillende perspectieven benaderd. De 

gemeentelijke respondenten zien evenals in Den Haag Zuidwest een meer faciliterende -, 

stimulerende – en verbindende rol voor henzelf weggelegd. Ook de partijen uit het stadsdeel 

verwachten meer ondersteuning van de gemeente. Dit kan volgens hen op verschillende manieren 

zoals het ter beschikking stellen van informatie of het aanbieden van een procesmanager. Tevens is 

naar voren gekomen, dat onderling vertrouwen een zeer belangrijk onderdeel is om zowel ruimtelijke 

initiatieven als initiatieven op het gebied van leefbaarheid tot een succes te brengen. In de volgende 

paragraaf zal tenslotte naar de invloed van bestuurlijke beleidskaders op zelforganisatie gekeken 

worden.  

5.3.3  De invloed van bestuurlijke beleidskaders op ruimtelijke initiatieven 

In deze paragraaf zal tenslotte de invloed van bestuurlijke beleidskaders op ruimtelijke 

initiatieven in Loosduinen behandeld worden. Zoals in paragraaf 5.2 naar voren is gekomen, heeft het 

stadsdeel op de bestemmingsplannen, het Masterplan voor Kijkduin en de structuurvisie Den Haag 

2020 ‘Wereldstad aan Zee’ na, geen ruimtelijke gebiedsvisie. Dit maakt de analyse omtrent 

beleidskaders in Loosduinen iets beperkt. Tevens is al eerder duidelijk geworden, dat de gemeente de 

aanpak van de Masterplannen niet meer ziet zitten. Datgene wat overblijft zijn dus de 

bestemmingsplannen. Hier zal dan ook dieper op in worden gegaan. Daarnaast zal er wederom de 

casus van de Loosduinse Vaart behandeld worden. Hoewel de gemeente Den Haag geen ruimtelijke 

visie voor het gebied heeft, is het interessant om te analyseren of dit juist een voordeel of een nadeel 
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is als het gaat om zelforganisatie. Ook in deze paragraaf staan de opvattingen van de verschillende 

respondenten in tabelvorm weergegeven (Tabel 5.4). 

 

Tabel 5.4: Opvattingen over beleidskaders in Loosduinen 

 

 Beleidskaders 

Gemeente Den Haag - Geen integraal beleidskader 

(structuurvisie) 

- Masterplan Kijkduin 

- Bestemmingsplannen: flexibiliteit vs. 

rechtszekerheid 

- Geen visie voor de Loosduinse Vaart 

 

Commissie Loosduinen 

 

 

 

Belegger 

 

 

 

Stichting BOOG 

- Visie Loosduinse Vaart 

- Bestemmingsplannen: weinig flexibiliteit 

en weinig ruimte voor initiatieven 

 

- Weinig flexibiliteit in 

bestemmingsplannen 

- ‘Krimpfolie’ over de plannen 

 

- Weinig ruimtelijke initiatieven in conflict 

met bestemmingsplannen 

 

 

Perspectief gemeente Den Haag 

Het is geen punt van discussie, dat bestemmingsplannen één van de belangrijkste ruimtelijke 

kaders binnen een gebied zijn. De belangrijkste vraag is echter of de huidige bestemmingsplannen in 

deze tijd nog wel voldoen. Het lastige aan deze vraag is, dat er een enorme verscheidenheid in de 

plannen kan zitten. Het ene bestemmingsplan betreft een groter gebied dan het andere. Daarnaast zit 

er volgens de gebiedsplanoloog nog verschil in bestemmingsplannen. Zo zijn er bestemmingsplannen 

gericht op het beheer van het gebied. Dit zijn de meer strakke inflexibele beleidskaders. Daarnaast 

zijn er ook dynamische bestemmingsplannen. Dus de meer globale - en flexibele beleidskaders 

(Respondent 10, Bijlage 1). Het type bestemmingsplan wordt grotendeels bepaald door de 

doelstellingen waar de gemeente met het gebied naar toe wil.  

 

Wat betreft de bestemmingsplannen binnen het stadsdeel Loosduinen heerst er binnen de 

gemeente verdeeldheid hoe met de vigerende beleidskaders om te gaan. Zo zijn de gebiedsplanoloog 

en de stedenbouwkundige van mening, dat bestemmingsplannen flexibeler opgesteld moeten worden. 

“Maak het zo ruim als mogelijk”, aldus de stedenbouwkundige (Respondent 18, Bijlage 1). De 

gebiedsplanoloog maakt de vergelijking met de ‘zoning plans’ uit Amerika. Volgens haar zit hier een 

soort systeem van ‘voor wat, hoort wat’, in. Dat wil zeggen: 

 

“We geven je de ruimte om eruit te halen wat je eruit wilt halen, maar er zitten wel een paar 

voorwaarden aan verbonden. Zo’n manier van flexibeler omgaan met bestemmingsplannen is 

misschien wel interessant” (Respondent 10, Bijlage 1).  

 

Daarentegen is de gebiedsmanager van Loosduinen helemaal geen voorstander van globale 

bestemmingsplannen. Zo stelt zij:  

 

“Globale bestemmingsplannen zijn naar mijn idee alleen handig als je aan iets nieuws begint zoals 

een Vinex-wijk en zelf actief aan de slag gaat. In Loosduinen is dat niet het geval” (Respondent 11, 

Bijlage 1). 
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Zij is dus vooral van mening, dat de huidige bestemmingsplannen behouden moeten blijven 

en dat er per initiatief bekeken moet worden of het binnen het bestemmingsplan past of, dat er een 

wijziging aan te pas moet komen (Respondent 11, Bijlage 1). Dit komt overeen met het pragmatisch te 

werk gaan zoals in de analyse van Den Haag Zuidwest ook al naar voren kwam. Beleidsmedewerkers 

van de gemeente Den Haag verschillen dus van mening wat er precies met de bestemmingsplannen 

moet gebeuren. Eenzelfde discussie kwam ook al in de casus van Den Haag Zuidwest naar voren.  

 

Perspectief van partijen binnen het stadsdeel Loosduinen 

De Commissie Loosduinen en de belegger Van der Vorm Vastgoed zijn evenals de 

gebiedsplanoloog van mening, dat bestemmingsplannen flexibeler opgesteld moeten worden. Volgens 

de voorzitter van de Commissie Loosduinen blijft de gemeente Den Haag dan ook te strak aan haar 

beleidskaders vasthouden (Respondent 14, Bijlage 1). Ook de belegger benadrukt de inflexibiliteit van 

bestemmingsplannen:  

 

“De gemeente heeft altijd de neiging gehad om alles dicht te spijkeren. Ze doet er een soort krimpfolie 

overheen. Daar moet dus meer vrijheid voor andere ontwikkelingen kunnen zijn. Er moet meer 

flexibiliteit komen”, aldus de ontwikkelingsmanager van Van der Vorm Vastgoed (Respondent 15, 

Bijlage 1). 

 

Op het moment, dat een bestemmingsplan wordt gemaakt is het vaak nog een schetsontwerp. 

Vervolgens gaat hier volgens de belegger één á twee jaar overheen om het plan verder uit te 

schrijven, de zogenoemde krimpfolie en om de gehele procedure met inspraak te doorlopen.  

 

“Dan ga je jezelf zo vastleggen in een fase waarin je eigenlijk nog niet alles weet” (Respondent 15, 

Bijlage 1).  

 

Naar de mening van de ontwikkelingsmanager van Van der Vorm Vastgoed zou de markt of 

maatschappij tijdens die periode dusdanig kunnen veranderen, waardoor het bestemmingsplan waar 

op dat moment aan gewerkt wordt, niet meer met de praktijk overeenkomt. Dit kan volgens de 

belegger ertoe leiden, dat er goede initiatieven binnen kunnen komen maar dat de gemeente hier niet 

op ingaat, omdat zij dan anders het hele proces van het bestemmingsplan opnieuw moet doorlopen. 

Daarentegen is de belegger ook van mening, dat bestemmingsplannen niet te globaal opgesteld 

moeten worden. Dan kan er geen rechtszekerheid geboden worden en zal er tijdens de 

inspraakprocedure weerstand tegen het plan komen (Respondent 15, Bijlage 1). Het spanningsveld 

tussen flexibiliteit en rechtszekerheid komt hier dus duidelijk naar voren. Het is dus constant zoeken 

naar een soort gulden middenweg. 

Hoewel de Commissie Loosduinen en Van der Vorm Vastgoed vóór ruimere 

bestemmingsplannen zijn, stelt Stichting BOOG, dat zij weinig problemen met bestemmingsplannen 

ondervindt (Respondent 13, Bijlage 1). Het verschil zit hem hierin, dat Stichting BOOG zich 

voornamelijk met initiatieven rondom leefbaarheid, zoals straatfeesten bezighoudt. Dergelijke 

initiatieven hebben dan ook weinig betrekking op bestemmingsplannen. 

 

Loosduinse Vaart 

Ook in het geval van de Loosduinse Vaart is het vinden van een gulden middenweg van 

belang. Hoewel de gemeente Den Haag geen algemene visie voor het gebied heeft, gelden er 

uiteraard wel de vigerende bestemmingsplannen. Echter, wanneer er volgens de Commissie 

Loosduinen met de visie over de Loosduinse Vaart in detail moet worden getreden, brengt dit veel 

moeilijkheden met zich mee (Respondent 14, Bijlage 1). Hier komt wederom het argument naar voren, 

dat de gemeente te strak aan haar kaders vasthoudt en dat er te weinig ruimte is om de visie 

toepasbaar te maken. Daarentegen valt er nog weinig toe te passen, omdat er geen financieel kader 

is en er grote twijfel over de haalbaarheid van de visie bestaat (Respondent 18, Bijlage 1). 

Desalniettemin zit de gemeente Den Haag er over na te denken om toch een kleine visie voor 

de Loosduinse Vaart op te stellen. Op die manier kan er door de gemeente toch meer rechtszekerheid 
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voor de omwonenden geboden worden. Een stedenbouwkundige van de gemeente Den Haag geeft 

als voorbeeld:  

 

Als een persoon met een initiatief aan komt zetten, waarbij je als gemeente door middel van 

een projectbesluit of een wijzigingsbevoegdheid een afwijking van het bestemmingsplan wilt toestaan, 

“dan kun je er tegenwoordig vergif op innemen, dat er altijd een buurman begint te klagen. Je hebt als 

gemeente domweg geen verhaal waar je op terug kunt vallen” (Respondent 18, Bijlage 1). 

 

De gemeente heeft hierdoor dus geen onderbouwing waarom zij van het vigerende 

bestemmingsplan wil afwijken. Ook de belegger is van mening, dat de gemeente met een soort visie 

op tafel moet komen. Belangrijk hierbij vindt hij wel, dat dit gezamenlijk dus vanuit goede 

communicatie en goed overleg gedaan zal worden. Als dit niet gebeurt kan het zich dus voordoen, dat 

er een gemeentelijke visie op tafel komt te liggen waar de belegger het bijvoorbeeld helemaal niet 

mee eens is. Een sterke procesmanager zou er volgens de belegger dus voor moeten zorgen, dat een 

gemeenschappelijke visie ontwikkeld wordt (Respondent 15, Bijlage 1). 

Wat betreft de ingediende visie over de Loosduinse Vaart wacht de Commissie Loosduinen 

nog steeds op een antwoord van de gemeente Den Haag wat er met de visie gaat gebeuren. In ieder 

geval heeft de voorzitter al aangegeven, dat zij openstaan voor discussie. Of de gemeente 

daadwerkelijk iets met de visie gaat doen moet in de praktijk nog blijken. In het kader van de 

faciliterende rol die de gemeente Den Haag in zou willen vullen, zou zij de visie niet zozeer via geld 

hoeven te ondersteunen. Het beschikbaar stellen van kennis of menskracht zou al een goed begin zijn 

om de visie eventueel tot een daadwerkelijk plan te laten leiden. Desalniettemin past de visie heel 

goed binnen het concept zelforganisatie en staat het tevens op één lijn met de doelstelling van het 

coalitieakkoord. Er zou dus verwacht kunnen worden, dat de gemeente Den Haag de visie over de 

Loosduinse Vaart niet zomaar links laat liggen.  

 

Over het algemeen zijn de respondenten, op Stichting BOOG en de gebiedsmanager van 

Loosduinen na, het er dus over eens, dat er iets met de bestemmingsplannen moet gebeuren. De 

krimpfolie moet er vanaf en er zou meer flexibiliteit in de bestemmingsplannen moeten komen. Hoewel 

dit makkelijk is gezegd blijkt, dat de gemeente in Loosduinen, net als in Den Haag Zuidwest, nog heel 

erg zoekende is hoe deze flexibiliteit toegepast kan worden.  

5.3.4  Conclusie 

Uit de analyse kan opgemaakt worden, dat er redelijk wat initiatieven in Loosduinen uit een 

netwerk van burgers of ondernemers voortkomen die onafhankelijk van overheidsinstanties en –

processen georganiseerd zijn. Het idee van zelforganisatie is dan ook veel meer in dit stadsdeel 

aanwezig dan in Den Haag Zuidwest. Een belangrijke reden hiervoor is de binding van burgers en 

ondernemers met het stadsdeel. Deze buurtbinding heeft er immers voor gezorgd dat de inwoners een 

visie voor Loosduinse Vaart hebben ontwikkeld. Hiermee kan gesteld worden, dat buurtbinding een 

zeer belangrijke factor voor zelforganisatie vormt. Bovendien zou de mate van zelforganisatie volgens 

de burgers in Loosduinen bevorderd kunnen worden als er meer vertrouwen tussen de initiatiefnemers 

en de gemeente bestaat. In sommige situaties blijkt dit namelijk niet echt naar voren te komen. Naast 

dat burgers en ondernemers bereid zijn om in hun stadsdeel te investeren, zijn er ook meer partijen 

van buitenaf zoals een belegger, bereid om projecten in Loosduinen te realiseren. Hieruit kan 

opgemaakt worden, dat het imago van Loosduinen ook veel beter is dan Den Haag Zuidwest.  

Een andere factor welke in de analyse van Loosduinen duidelijk naar voren is gekomen, is het 

spanningsveld tussen flexibiliteit en rechtszekerheid. De gemeentelijke respondenten zitten immers in 

dubio in hoeverre je als gemeente ondersteunend en flexibel kunt zijn, terwijl je aan de andere kant 

ook een bepaalde zekerheid aan omwonenden moet afgeven. Vanuit de burgers en ondernemers 

wordt er gesteld, dat er meer flexibiliteit in de bestemmingsplannen moet komen. Zij vinden het 

begrijpelijk dat er bepaalde hoofdlijnen gesteld moeten worden. Echter, zien zij een verdere invulling 

het liefst op een gezamenlijke manier gebeuren. Tevens hebben burgers en ondernemers meer aan 
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meer betrokkenheid bij het opstellen van nieuwe kaders. Dus het gezamenlijk opstellen van 

beleidskaders (beleidsflexibiliteit) en het gezamenlijk naar één doel streven (procesflexibiliteit). 

 

Een andere conclusie welke uit de analyse getrokken kan worden is, dat er vanuit de 

gemeente en de initiatiefnemers een grote behoefte naar de kernvoorwaarden openheid, duidelijke 

rolverdeling, constructieve relatie en voldoende personele capaciteit en hulpmiddelen bestaat om 

zelforganisatie in Loosduinen mogelijk te maken. Zo blijkt uit de analyse, dat de communicatie tussen 

de gemeente en de initiatiefnemers niet optimaal is. Aan de ene kant is het voor de gemeente 

onduidelijk, wat de partijen binnen Loosduinen nu van de gemeente Den Haag verwachten. Aan de 

andere kant hebben de partijen in de wijk behoefte aan meer transparantie en communicatie vanuit de 

gemeente Den Haag. Hierbij doelen zij op een aantal punten. Ten eerste zou de gemeente beter moet 

aangeven waar zij allemaal mee bezig is en wat de mogelijkheden zijn. Ten tweede zouden 

initiatiefnemers op een snellere manier de juiste persoon binnen de gemeente willen bereiken. Ten 

derde is een luisterend oor en meer erkenning vanuit de gemeente naar de partijen in de wijk toe erg 

gewenst. Hiermee zou, zoals de voorzitter van de Commissie Loosduinen al stelde, het onderlinge 

vertrouwen vergroot kunnen worden waardoor er betere plannen naar voren zouden kunnen komen. 

Evenals in Den Haag Zuidwest, blijkt in Loosduinen, dat onderling vertrouwen een cruciale factor is 

om een initiatief tot een succes te brengen. 

 

Wat betreft de rol van de gemeente Den Haag is de gemeente van mening, dat zij ook in 

Loosduinen een meer faciliterende rol zou moeten vervullen. Een probleem is echter, dat zij niet goed 

weet wat deze rol precies inhoudt. Het ontbreekt bij de gemeente aan een gemeenschappelijke 

definitie waardoor niet altijd duidelijk is wat de faciliterende rol volgens de gemeente nu precies 

betekent en hoe zij deze tot uitvoer wil brengen.  

Behalve dat er behoefte is aan een betere communicatie onderling, wordt er met name vanuit 

de belegger Van der Vorm Vastgoed grote waarde aan een sterke procesmanager gehecht. Deze rol 

zou volgens de belegger juist door een gemeente ingevuld moeten worden. Hoewel er aan de 

onafhankelijkheid van een dergelijke procesmanager getwijfeld kan worden, zou ook hier de 

gemeente Den Haag door middel van een faciliterende rol op in kunnen spelen. De relatie dat een 

procesmanager van groot belang is om het interactieproces tussen actoren te begeleiden wordt 

hiermee dus bevestigd.  
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6.  Conclusie en aanbevelingen 

In dit laatste hoofdstuk wordt de hoofdvraag van dit onderzoek beantwoord. Aanleiding tot dit 

onderzoek was, dat gemeenten met een top-down structuur een te grote invloed in de beleidsvoering 

hadden. Dit in tijden waarin de maatschappij is veranderd, de burger steeds mondiger is geworden en 

er een financiële crisis is opgetreden. Hierdoor wordt de regisserende rol van gemeenten, zoals zij die 

de afgelopen decennia hebben vervuld, op de proef gesteld. In de wetenschappelijke literatuur wordt 

het concept zelforganisatie als een antwoord op deze ontwikkelingen gezien. Zelforganisatie kan 

omschreven worden als initiatieven, afkomstig van een netwerk van burgers of ondernemers, die 

onafhankelijk van overheidsinstanties en –processen georganiseerd zijn. Om dit concept mogelijk te 

maken, zal de rol van gemeenten aan enige verandering onderhevig zijn. In hoeverre deze rol moet 

veranderen, zal in dit slothoofdstuk geconcludeerd worden. Echter, voordat de centrale vraag aan bod 

komt, zullen allereerst de vier onderzoeksvragen behandeld worden. De beantwoording van deze 

onderzoeksvragen komt voort uit de analyse van de twee onderzoeksgebieden Den Haag Zuidwest en 

Loosduinen.  

 

Wat voor rol ziet de gemeente Den Haag voor zichzelf weggelegd om zelforganisatie binnen Den 

Haag Zuidwest en Loosduinen mogelijk te maken? 

Wat uit beide casussen duidelijk naar voren is gekomen, is dat de gemeente Den Haag zich 

realiseert, dat zij een meer faciliterende rol in plaats van een regisserende rol moet spelen om 

zelforganisatie binnen de onderzoeksgebieden mogelijk te maken. Wanneer zij immers aan een 

regisserende rol blijft vasthouden, zullen initiatiefnemers eerder afhaken en zal zelforganisatie nooit 

echt van de grond komen. Dit bevestigt de relatie zoals in het conceptueel model staat weergegeven, 

namelijk dat de rol van gemeenten van invloed is op de mate van zelforganisatie in een gebied.  

Doordat de grootschalige gebiedsontwikkelingen middels een top-down structuur dankzij de 

financiële crisis niet meer mogelijk zijn, wil de gemeente Den Haag zich daarom meer gaan richten op 

het faciliteren van bottom-up georganiseerde initiatieven. Door sneller op initiatieven te reageren, 

planologische belemmeringen weg te nemen en meer flexibiliteit in bestemmingsplannen te brengen, 

denkt de gemeente Den Haag het concept zelforganisatie beter te kunnen ondersteunen. Wat echter 

een kritisch punt is, is dat de gemeente Den Haag niet over een gemeenschappelijke definitie van een 

faciliterende rol beschikt. Hierdoor bestaat er geen overeenstemming tussen de beleidsmedewerkers 

van de gemeente Den Haag, waardoor het enigszins onduidelijk is wat de gemeente Den Haag nu 

precies met een faciliterende rol bedoelt en hoe zij dit tot uitvoer wil brengen.  

Naast het faciliteren van ruimtelijke initiatieven zien de gemeentelijke respondenten ook een 

belangrijke taak op het gebied van het stimuleren van initiatieven (empowerment) (Newman, 2007) en 

het verbinden van initiatieven of actoren weggelegd. Dit kwam zowel in Den Haag Zuidwest als in 

Loosduinen naar voren. Door pro-actief te werk te gaan, procedures te verkorten en helderheid te 

geven in wat wel en niet mogelijk is, kunnen burgers of ondernemers sneller verleid worden om een 

initiatief te ondernemen. Openheid vormt dus een belangrijke kernvoorwaarde om deze stimulerende 

rol te kunnen vervullen (Pröpper & Steenbeek, 1999). Bovendien moeten initiatieven, door het bieden 

van een sterke procesmanager, sneller tot een succes leiden.  

In de praktijk ziet de gemeente Den Haag dus een aantal belangrijke veranderingen voor 

haarzelf weggelegd. Desondanks is zij van mening, dat het mogelijk maken van zelforganisatie niet 

van één kant moet komen. Ook de partijen in de onderzoeksgebieden zouden volgens de gemeente 

met de tijd mee moeten veranderen. Zo zouden woningbouwcorporaties als achtervang voor 

initiatieven vanuit de maatschappij kunnen dienen. Woningbouwcorporaties zouden volgens de 

gemeente dus vaker een bewonerscoöperatie aan moeten gaan (Brandsen & Helderman, 2009b). 

Daarnaast zouden initiatiefnemers beter naar de gemeente toe moeten communiceren en tevens 

minder van de gemeente afhankelijk moeten zijn. Hieruit kan geconcludeerd worden, dat een 

constructieve relatie en een duidelijke rolverdeling tussen de overheid en die van de participanten een 

belangrijke voorwaarde is om zelforganisatie mogelijk te maken (Pröpper & Steenbeek, 1999).  
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Wat verwachten de initiatiefnemers, dus burgers en ondernemers, binnen Den Haag Zuidwest en 

Loosduinen van de gemeente Den Haag, zodat zij meer zelforganiserend te werk kunnen gaan?  

Om zelforganisatie in binnenstedelijke gebiedsontwikkeling mogelijk te maken ziet de 

gemeente Den Haag dus een meer faciliterende rol voor haar weggelegd. Wat echter opvallend is, is 

dat zij niet goed weet wat de initiatiefnemers nu precies van de gemeente Den Haag verwachten. 

Vanuit de gemeente is meer behoefte aan dergelijke informatie. Hier wordt normaals de 

maatschappelijke relevantie van dit onderzoek benadrukt. 

De partijen vanuit de onderzoeksgebieden zijn het er over eens, dat de regisserende rol van 

de gemeente in deze tijden niet meer van toepassing is en dat de gemeente anders zou moeten 

optreden. Het punt waarover deze partijen met de gemeente Den Haag verschillen is de invulling van 

deze nieuwe rol. Waar de gemeente Den Haag sneller op initiatieven probeert te reageren en meer 

flexibiliteit in bestemmingsplannen tracht te creëren, gaat het bij de initiatiefnemers met name om het 

verbeteren van de verstandhouding tussen de partijen in de wijk en de gemeente. Hierbij doelt men 

voornamelijk op het verbeteren en herstellen van het onderlinge vertrouwen. Zoals in het theoretisch 

kader naar voren is gekomen vormt vertrouwen een cruciale factor om tot een gezamenlijke oplossing 

te komen (Rhodes, 1996; Van Gunsteren, 2006). Burgers en ondernemers zijn van mening, dat er 

vanuit de gemeente te weinig vertrouwen naar de partijen in de wijk toe wordt gegeven. Als gevolg 

hiervan haken partijen, met name in Den Haag Zuidwest, af met het initiëren van initiatieven.  

Om het vertrouwen te herstellen wordt er vanuit beide onderzoeksgebieden aangegeven, dat 

de gemeente Den Haag zich meer in de wensen van de initiatiefnemers moet verplaatsen om te laten 

blijken dat zij serieus genomen worden. Hierbij speelt het beter en sneller communiceren over wat wél 

en niet mogelijk is ook een belangrijke rol. Ten slotte zou het vertrouwen hersteld kunnen worden door 

die ondersteuning te bieden waar vanuit de initiatiefnemers om gevraagd wordt. Uit de analyse blijkt, 

dat dit niet altijd op financieel gebied hoeft te zijn, maar ook op het gebied van informatie en 

menskracht (deskundigheid). Deze manier van faciliteren sluit goed aan bij de omschrijving van de 

faciliterende rol zoals die in het theoretisch kader staat omschreven (Westbroek, 2009).  

 “Versterk elkaar, vul elkaar aan, accepteer elkaar”, dat zijn de woorden van de voorzitter van 

de Commissie Loosduinen. Dit krachtige citaat geeft goed weer, waar de partijen in de wijk behoefte 

aan hebben en op welke manier zelforganisatie in binnenstedelijke gebiedsontwikkeling mogelijk 

gemaakt kan worden.  

 

In hoeverre speelt procesmanagement een rol in de realisatie van zelforganisatie? 

Vanuit het theoretisch kader is gesteld, dat wetenschappers zoals Klijn en collega’s (2010) en 

Van Rooy en collega’s (2004) een steeds belangrijkere rol voor een procesmanager zien weggelegd. 

Ook bij zelforganisatie zou een procesmanager in theoretisch opzicht van grote waarde kunnen zijn. 

Bij dit concept zijn immers vele actoren betrokken (multi-actor), die ieder hun eigen doelen willen 

nastreven (ambiguïteit). Door middel van het opstellen van regels (rules) en het in acht nemen van de 

rollen (roles) die actoren vervullen, zou een procesmanager het initiatief gemakkelijker tot een succes 

kunnen leiden. Echter, in de praktijk wordt de waarde van een procesmanager niet altijd op eenzelfde 

manier opgevat. Uit de analyse van de twee onderzoeksgebieden blijkt namelijk, dat 

procesmanagement zowel op een positieve – als op negatieve manier een rol in de realisatie van 

ruimtelijke initiatieven zou kunnen spelen.  

Van de verschillende respondenten staat de gemeente Den Haag positief tegenover de rol 

van een procesmanager. Zij ziet dit dan ook als één van haar taken die binnen haar faciliterende rol 

past. In feite vervullen de gebiedsmanagers van de gemeente al een dergelijke rol. Daarnaast zou een 

planoloog deze taak eventueel op zich kunnen nemen (Spit & Zoete, 2006). In de visie van de 

gemeente zouden zij deze rol kunnen versterken om te proberen de juiste actoren rondom de tafel te 

krijgen (selectieve activering) en initiatiefnemers eventueel met elkaar te verbinden. Het doel is 

uiteindelijk om een gezamenlijke visie te creëren. Ook de belegger Van der Vorm Vastgoed in 

Loosduinen is een groot voorstander van een sterke procesmanager vanuit de gemeente. Hij ziet dit 

als een stimulans voor het proces. De gemeente Den Haag en Van der Vorm Vastgoed bevestigen 

hiermee dus het verband tussen een procesmanager en zelforganisatie zoals in het conceptueel 

model is opgesteld.  
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Waar de gemeente Den Haag en de belegger in Loosduinen positief tegenover het betrekken 

van een procesmanager staan, staan andere partijen binnen de onderzoeksgebieden, zoals 

bewonersplatforms en woningbouwcorporaties, juist negatief tegenover de rol van een 

procesmanager. Doordat de gemeente in de meeste gevallen de partij is die een procesmanager 

aanbiedt, wordt de onafhankelijkheid van deze persoon in twijfel getrokken. Een procesmanager zou 

immers subjectief, en dus in het voordeel van de gemeente, kunnen handelen. Een gemeente 

beschikt daardoor nog steeds over een bepaalde mate van macht en kan hierdoor alsnog haar eigen 

doelen nastreven. Dit terwijl een procesmanager juist een scheve machtsverhouding moet 

tegenwerken. Door dit wantrouwen zou een proces juist stroef kunnen verlopen.  

 

Wat voor invloed hebben vigerende bestuurlijke beleidskaders op de realisatie van zelforganisatie in 

Den Haag Zuidwest en Loosduinen? 

De beleidskaders die de grootste rol bij zelforganisatie spelen zijn bestemmingsplannen. Dit is 

het enige bindende instrument en ruimtelijke initiatieven worden immers aan deze plannen getoetst 

(Van Buuren, e.a., 2006). Desondanks is door het multi-level eigenschap (Rotmans, 2003) gesteld, dat 

beleidskaders met een hoger schaalniveau ook van invloed op de realisatie van ruimtelijke initiatieven 

kunnen zijn. Uit de analyse van Den Haag Zuidwest is gebleken, dat de terugbouwpercentage welke 

in de Structuurvisie Den Haag Zuidwest staat opgesteld, voor de woningbouwcorporaties als een 

negatieve factor wordt beschouwd. De gemeente Den Haag is zich hier van bewust en is van mening 

dat hier meer flexibiliteit in gebracht mag worden. Vanuit de burgers in Den Haag Zuidwest en de 

ondernemers rondom het winkelcentrum de Leyweg zijn er geen voorbeelden naar voren gekomen, 

waarbij beleidskaders met een hoger schaalniveau een groot opstakel vormen. Ook in Loosduinen zijn 

er geen voorbeelden van ruimtelijke initiatieven benoemd waarbij het multi-level eigenschap een 

invloedrijke rol speelt. 

Het belangrijkste bestuurlijke beleidskader zijn dus het bestemmingsplannen. De gemeente 

Den Haag beschouwt het flexibel maken van bestemmingsplannen als een belangrijk onderdeel van 

haar faciliterende rol. Daarnaast is er vanuit de burgers en ondernemers in de twee 

onderzoeksgebieden ook meer behoefte aan flexibelere bestemmingsplannen. Dat wil zeggen, meer 

ruimte voor het indienen van ruimtelijke initiatieven. Deze opvattingen passen goed binnen het kader 

van zelforganisatie, omdat flexibiliteit volgens de theorie een belangrijke eigenschap van het concept 

is (Machielse, 2010). Wat betreft de huidige bestemmingsplannen probeert de gemeente door middel 

van projectbesluiten en wijzigingsbevoegdheden meer ruimte aan initiatiefnemers te bieden en flexibel 

met haar kaders om te gaan. Echter, wanneer het gaat om het opstellen van nieuwe 

bestemmingsplannen, is de gemeente nog heel erg zoekende in hoeverre deze plannen flexibel 

opgesteld kunnen worden. Dit komt door het altijd terugkerende spanningsveld tussen flexibiliteit en 

rechtszekerheid waar een gemeente mee te maken heeft. Vanuit de analyse is gebleken, dat 

initiatiefnemers het begrijpelijk vinden, dat er minstens een aantal randvoorwaarden door de 

gemeente gesteld moeten worden. Echter, zij zouden een verdere invulling graag in samenwerking 

met de verscheidene actoren willen zien. Het door de gemeente dichtspijkeren van de 

bestemmingsplannen, zou volgens burgers en ondernemers moeten verdwijnen. Theoretisch gezien 

zou dit bevorderlijk voor de onderlinge verstandhouding moeten zijn en zou de mate van 

zelforganisatie verbeterd moeten worden. Een sterke procesmanager zou hier van grote waarde 

kunnen zijn. Echter, de gemeente staat nog niet volledig open om gezamenlijk de 

bestemmingsplannen op te stellen. Hierin behoudt zij toch liever een bepaalde regisserende rol.  

Of het gezamenlijk opstellen van bestemmingsplannen in de praktijk ook gaat gebeuren, moet 

nog blijken. Echter, voordat dit daadwerkelijk van toepassing is, zal er een lang proces aan vooraf 

gaan.  

 

Nu de vier onderzoeksvragen zijn beantwoord, zal de centrale vraag van dit onderzoek aan de 

orde komen. Zoals in de inleiding van dit onderzoek staat vermeld, zal deze vraag in een breder 

perspectief geplaatst worden. Het literatuuronderzoek, het conceptueel model en de empirische 

resultaten van de twee ‘maximaal gevarieerde’ casussen zullen aan de basis van de beantwoording 

van de centrale vraag staan. De vraag waar het in dit onderzoek om gaat, luidt:  
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In hoeverre moet de rol van gemeenten veranderen om zelforganisatie in binnenstedelijke 

gebiedsontwikkeling mogelijk te maken en wat betekent dit voor de gemeente Den Haag? 

 

Uit de analyse kan geconcludeerd worden, dat de grootste verandering die gemeenten 

moeten doormaken, de verandering van een regisserende rol naar een faciliterende rol is. Dat wil 

zeggen, dat gemeenten van een top-down structuur naar bottom-up structuur overgaan (Machielse, 

2010), van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie (Van der Heijden, e.a., 2007), van een 

participatieve bestuursstijl naar een faciliterende bestuursstijl (Pröpper & Steenbeek, 1999) en van 

inside-out naar outside-in (Boelens, 2009).  

Dus om zelforganisatie in binnenstedelijke gebiedsontwikkeling mogelijk te maken, is het voor 

gemeenten van belang, dat zij meer open staan voor initiatieven van onderaf, dat zij zich beter in de 

wensen van de initiatiefnemer verplaatsen en dat zij ondersteuning geven aan datgene waar de 

initiatiefnemer behoefte aan heeft. Uit de analyse van de onderzoeksgebieden blijkt, dat 

ondersteuning niet altijd in financiële zin hoeft te zijn. Door het aanbieden van tijd, menskracht of 

informatie kan er ook al een hoop succes geboekt worden. Om er achter te komen waar de noden van 

de initiatiefnemers nu precies liggen, zouden gemeente daarom beter in contact moeten staan met de 

initiatiefnemers. Door sneller en beter te communiceren over wat wél en niet mogelijk is, meer de wijk 

in te gaan en te laten blijken dat initiatiefnemers serieus worden genomen, wordt tevens het 

onderlinge vertrouwen versterkt. Uit het onderzoek blijkt immers, dat vertrouwen tussen gemeenten en 

initiatiefnemers een cruciale factor voor zelforganisatie is. Als het onderling vertrouwen erg beperkt is, 

zullen partijen eerder afhaken waardoor zelforganisatie niet verder komt dan enkel een mooi idee.  

Een aanscherping op deze conclusie is, dat niet alleen de rol van gemeenten aan verandering 

onderhevig is. Ook de partijen vanuit de maatschappij, de initiatiefnemers, zouden met de tijd mee 

moeten bewegen. Het is voor gemeenten immers niet mogelijk om in deze tijd alle plannen en 

ontwikkelingen voort te zetten. Daarentegen zouden andere partijen, zoals een bewonersplatform, een 

woningbouwcorporatie of een belegger wél de mogelijkheid, het netwerk en de middelen kunnen 

hebben om een initiatief te ondernemen. Op zulke momenten zouden zij niet moeten wachten tot de 

gemeente de eerste stap neemt, maar zouden zij zelf de wilskracht en bereidheid moeten tonen om 

zich voor het initiatief in te zetten. In theorie zouden gemeenten immers een faciliterende rol moeten 

vervullen, waardoor het initiatief niet bij voorbaat al afgeketst wordt. Daarentegen zouden deze 

initiatiefnemers ook niet te halsstarrig aan hun eigen plannen vast moeten blijven houden. Sommige 

initiatieven zouden bijvoorbeeld door bepaalde beleidskaders immers niet voor 100% realiseerbaar 

kunnen zijn. Initiatiefnemers zouden zich dus bewust moeten zijn, dat het initiatief enigszins 

aangepast moet worden. Om er voor te zorgen dat initiatiefnemers niet direct afhaken, zou een sterke 

procesmanager van grote invloed kunnen zijn om het initiatief tot een succes te leiden. 

 

Er kan dus gesteld worden, dat het mogelijk maken van zelforganisatie in binnenstedelijke 

gebiedsontwikkeling van twee kanten dient te komen. Dit bevestigt de relatie zoals in het conceptueel 

model staat weergegeven. Zowel gemeenten als initiatiefnemers zouden op bepaalde vlakken moeten 

veranderen. Waar het bij de initiatiefnemers met name een mentaliteitsverandering is, dus zelf de 

eerste stap nemen in plaats van afwachten op de gemeente, zal het bij gemeenten vooral een 

cultuuromslag zijn. Gemeenten hebben de afgelopen decennia, vanaf het intreden van de 

netwerkbenadering, vooral een regisserende rol op zich gekregen. Met de cultuuromslag naar een 

faciliterende rol zullen gemeenten een bepaalde mate van macht en regie verliezen. De 

padafhankelijkheid van het Nederlandse ruimtelijke ordeningssysteem maakt de cultuuromslag echter 

zeer lastig (Newman, 2001). Het moet in de praktijk dus nog blijken of gemeenten hier ook mee om 

kunnen gaan. 

Bovendien komt hier ook de normativiteit van het concept zelforganisatie naar voren. 

Zelforganisatie is in dit onderzoek als analytisch model gebruikt. Dit onderzoek geeft een beschrijving 

van het concept zelforganisatie en hoe het in de praktijk eventueel mogelijk gemaakt kan worden. Dit 

wil echter niet zeggen, dat het concept zelforganisatie in de praktijk altijd op eenzelfde manier wordt 

toegepast. Omdat er uit de voorgaande benaderingen, zoals de netwerkbenadering, communicatieve 

benadering en het interactieve beleid, is gebleken dat er altijd een bepaalde mate van normativiteit in 
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verborgen lag, kan er gesteld worden, dat dit ook voor zelforganisatie geldt. Maatschappelijk gezien 

betekent dit ook, dat de theorieën over de verschillende benaderingen geen handboek zijn, maar 

eerder een soort leidraad waaraan verschillende actoren zich in de praktijk aan kunnen vasthouden. 

 

Gemeente Den Haag 

Wat betekent bovenstaande conclusie nu precies voor de gemeente Den Haag? Om hier 

antwoord op te geven is, zoals in het methodologisch hoofdstuk is beargumenteerd, gebruik gemaakt 

van twee ‘maximaal gevarieerde’ casussen’ oftewel Den Haag Zuidwest en Loosduinen. Allereerst kan 

geconcludeerd worden, dat de gemeente Den Haag als geheel de genoemde cultuuromslag van een 

regisserende – naar een faciliterende rol zou moeten maken. Gebeurt dat niet, dan zal het 

zelforganiserend vermogen in de gebieden ook niet toenemen.  

Wat betreft Den Haag Zuidwest is uit de analyse gebleken, dat de mate van zelforganisatie 

niet heel hoog is. De belangrijkste redenen hiervoor zijn het gebrek aan onderling vertrouwen, het 

gebrek aan betrokkenheid en de binding met de buurt. Uiteraard valt niet te ontkennen, dat Den Haag 

Zuidwest met een hoop problemen kampt en dat het een krachtwijk is. Echter, een onderlinge 

negatieve sfeer heeft ook geen stimulerend effect om samen de problemen aan te pakken. Dus om 

zelforganisatie in Den Haag Zuidwest meer mogelijk te maken, moet allereerst het vertrouwen 

verbeterd worden. Voor de gemeente betekent dit, dat zij vooral pro-actief te werk moet gaan. Dus 

meer in contact komen met de initiatiefnemers, beter communiceren wat wél en niet mogelijk is en 

open staan voor andere geluiden. Burgers en ondernemers zouden daarentegen minder van de 

gemeente afhankelijk moeten zijn en trachten om in gezamenlijk verband zich meer voor de wijk in te 

zetten.  

In het geval van Loosduinen ligt de mate van zelforganisatie hoger dan in Den Haag Zuidwest. 

Uit de analyse van Loosduinen is dan ook gebleken, dat burgers en ondernemers veel meer binding 

met het stadsdeel hebben. De algehele investeringsbereidheid van verschillende actoren in 

Loosduinen is veel groter dan die in Den Haag Zuidwest. In de case van de Loosduinse Vaart zijn 

burgers immers zelf met het initiatief gekomen om een ruimtelijke visie voor het gebied op te stellen. 

Dat de visie misschien niet financieel haalbaar is, komt door een tekort aan informatie, maar de 

bereidheid van de burgers is er in ieder geval. Als gemeente zou je dit toe moeten juichen, zeker als 

dit ook de doelstelling van de regerende coalitie is. De gemeente Den Haag zou in dit stadsdeel haar 

faciliterende rol veel beter toe kunnen passen. Ondersteun als overheid datgene waar naar gevraagd 

wordt en tracht met de initiatiefnemer mee te denken. Hier kan de omslag van burgerparticipatie naar 

overheidsparticipatie dus goed toegepast worden. 

 

Wetenschappelijke betekenis 

In dit onderzoek is het concept zelforganisatie als beleidsdoel geconfronteerd met het concept 

als analytisch model. Hiermee is getracht om de mogelijkheden en beperkingen rondom het 

toepassen van zelforganisatie in de werkelijkheid in kaart te brengen.  

Uit het onderzoek is gebleken, dat de mogelijkheden om zelforganisatie in de werkelijkheid toe 

te passen met name door het onderling vertrouwen wordt beïnvloed. In de wetenschappelijke 

literatuur over de netwerkbenadering wordt het belang van vertrouwen al benadrukt (Rhodes, 1996; 

Van Gunsteren, 2006). Echter, deze eigenschap wordt in de wetenschappelijke literatuur over 

zelforganisatie enigszins achtergesteld. Hier zou dus meer aandacht aan besteed moeten worden.  

Daarnaast is naar voren gekomen, dat de kernvoorwaarden openheid, een duidelijke 

rolverdeling, een constructieve relatie en voldoende personele capaciteit en hulpmiddelen ook als 

belangrijke factoren voor het mogelijk maken van zelforganisatie kunnen worden beschouwd. De 

overige twee kernvoorwaarden namelijk, dat een initiatief een meerwaarde heeft en dat zelforganisatie 

een geschikte oplossing voor de problematiek is, worden in de praktijk nog steeds door de gemeente 

bepaald. Hierdoor behoudt de gemeente een bepaalde regie en macht in handen, waardoor deze 

twee kernvoorwaarden het concept zelforganisatie eerder kunnen tegenwerken in plaats van dat zij 

een positief effect op het concept hebben. Een procesmanager zou overigens op deze 

kernvoorwaarden in kunnen spelen, waardoor de rol van een procesmanager ook als een 

mogelijkheid omtrent het concept zelforganisatie worden gezien. 
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Een andere positieve factor welke in de praktijk naar voren is gekomen, maar niet in het 

conceptueel model is opgenomen, is de binding van de burgers en ondernemers met de buurt. In 

Loosduinen is immers gebleken, dat wanneer bewoners erg betrokken zijn met de buurt, de 

initiatieven vanzelf komen. Deze binding met de buurt kwam in Den Haag Zuidwest in mindere mate 

voor, waardoor er ook minder initiatieven werden ondernomen. Het belangrijkste punt wat vanuit de 

twee ‘maximaal gevarieerde’ casussen geconcludeerd kan worden is, dat de context van de wijk, dus 

het type wijk en het type mensen welke er in wonen, van grote invloed zijn op het concept 

zelforganisatie.  

 

De beperkingen omtrent het toepassen van zelforganisatie in de praktijk worden voornamelijk 

bepaald door een ongelijke machtsverhouding en het wantrouwen naar elkaar toe. Deze factoren 

hebben immers een negatieve invloed op het interactieproces tussen de betrokken actoren. De 

ongelijke machtsverhouding en het wantrouwen worden bovendien versterkt door de ambiguïteit, dus 

de wijze waarop de betrokken actoren naar een ruimtelijk initiatief kijken. Uit de praktijk is namelijk 

naar voren gekomen, dat de ambiguïteit een inhoudelijke - en strategische onzekerheid met zich mee 

brengt. Deze onzekerheden zijn dan ook niet bevorderlijk voor het verloop van het proces. 

Ook het creëren van meer flexibiliteit in bestuurlijke beleidskaders en beleid- en 

besluitvormingsprocessen kan als een beperking op mogelijk maken van zelforganisatie worden 

gezien. Dit komt met name door het spanningsveld tussen flexibiliteit en rechtszekerheid.  

Tenslotte is de terughoudendheid van woningbouwcorporaties op het aangaan van een 

bewonerscoöperatie een beperking op zelforganisatie. Hiermee wordt de prikkel voor burgers om 

zelforganiserend te werk te gaan afgenomen. Ook het feit, dat woningbouwcorporaties de regie in 

handen willen houden, heeft een negatieve invloed op zelforganisatie.  

Uit deze beperkingen kan opgemaakt worden,  dat het mogelijk maken van zelforganisatie in 

de praktijk niet zo gemakkelijk is zoals in de theorie staat omschreven. Hierdoor kan het concept 

zelforganisatie, evenals de eerder behandelde theorieën zoals de netwerkbenadering en het 

interactieve beleid, als normatief worden beschouwd.  

 

Aanbevelingen 

Naar aanleiding van de analyse en de bovenstaande conclusies kunnen er een aantal 

aanbevelingen worden gegeven: 

 

1. Zorg als gemeente, dat er een eenduidige definitie van een faciliterende rol bestaat. Hierdoor 

ontstaat er ten eerste meer overeenstemming tussen de afdelingen en beleidsmedewerkers 

binnen de gemeente. Ten tweede is het voor initiatiefnemers direct duidelijk wat zij van de 

gemeente kunnen verwachten. De definitie welke in dit onderzoek is gehanteerd, namelijk het 

ondersteunen van een ruimtelijk initiatief door middel van tijd, geld, kennis, deskundigheid en 

materiële hulpmiddelen (Westbroek, 2009), zou een goede toevoeging op het beleidsdoel van 

de gemeente kunnen zijn.   

2. Gemeenten zouden open moeten staan voor geluiden van onderaf. Zoals een 

stedenbouwkundige verwoordde: “ambtenaren moeten niet teveel tegenwerken en ook niet 

denken dat zij alles kunnen controleren”. Probeer als gemeente de zogenoemde 

cultuuromslag  te maken.  

3. Tracht als gemeente het vertrouwen met de initiatiefnemers te verbeteren. Ga pro-actief te 

werk, laat blijken dat de initiatiefnemer serieus wordt genomen. Probeer daarnaast zo duidelijk 

mogelijk naar de initiatiefnemer toe te communiceren over wat wél en niet mogelijk is en zorg 

tevens voor een duidelijk aanspreekpunt. De kernvoorwaarden openheid, een duidelijke 

rolverdeling, een constructieve relatie en voldoende personele capaciteit en hulpmiddelen 

spelen hierbij een belangrijke rol. 

4. Maatschappelijke partijen, zoals Stichting BOOG zijn van grote waarde bij het activeren en 

ondersteunen van burgers en ondernemers. Zij zouden dus ook een belangrijke rol in het 

herstellen van het onderlinge vertrouwen kunnen spelen. Gemeenten zouden het belang van 

dergelijke partijen dus niet uit het oog moeten verliezen.  
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Toekomstig onderzoek 

In dit onderzoek heeft het concept zelforganisatie en de rol van gemeenten centraal gestaan. 

Aan de hand van deze analyse zijn er bepaalde conclusies omtrent het mogelijk maken van 

zelforganisatie in binnenstedelijke gebiedsontwikkeling getrokken. Deze conclusies zijn hierboven 

uiteengezet. In het methodologisch hoofdstuk stelde Flyvbjerg (2006), dat de generaliseerbaarheid 

van een casestudie wordt vergroot als de juiste strategische keuze wordt gemaakt. Desondanks kan 

er afgevraagd worden in hoeverre de uitkomsten van dit onderzoek ook voor andere casestudies 

gelden. Dit onderzoek is immers maar in twee gebieden uitgevoerd. Het zou de generaliseerbaarheid 

dus ten goede komen als eenzelfde soort onderzoek in meerdere steden en in verschillende type 

wijken zal worden uitgevoerd.  

Daarnaast bevindt de gemeente Den Haag zich in een fase waarin zij aan het aftasten is hoe 

de nieuwe rolverdeling van de gemeente eruit komt te zien. Hierdoor kan de gemeente Den Haag wel 

als model gebruikt worden en zouden andere gemeenten bepaalde leermomenten uit deze casestudie 

kunnen trekken. Echter, op dit moment zou de gemeente Den Haag nog niet als voorbeeldfunctie 

beschouwd kunnen worden. Daarvoor is de gemeente Den Haag nog teveel naar haar eigen nieuwe 

rol op zoek. 

 

Andere manieren waarop de generaliseerbaarheid van dit onderzoek bevorderd kan worden is 

om meer onderzoek naar de rol van burgers en ondernemers te doen in het mogelijk maken van 

zelforganisatie. Dit onderzoek heeft zich voornamelijk op de rol van gemeenten gericht. Eenzelfde 

soort onderzoek zou uitgevoerd kunnen worden, maar dan met de burgers en ondernemers centraal. 

Ook de rol van de woningbouwcorporaties zou hierin dieper onderzocht kunnen worden.  

Tenslotte zou er meer onderzoek verricht kunnen worden naar het sociale aspect van 

zelforganisatie. Binding met de buurt en onderling vertrouwen bleken uiteindelijk twee zeer belangrijke 

factoren voor het concept zelforganisatie te zijn. Voornamelijk het vertrouwelijke aspect binnen een 

netwerk wordt vanuit de wetenschappelijke literatuur en vanuit de praktijk als een zeer belangrijke 

eigenschap beschouwd. Daarom zou er meer onderzoek gedaan moeten worden hoe dit vertrouwen 

gestimuleerd, verbeterd en vooral behouden kan worden. Want zoals het spreekwoord luidt: 

 

 

“Vertrouwen komt te voet, maar gaat te paard” 
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Bijlage 1.  Respondenten 
 

Den Haag Zuidwest 

1. Gebiedsplanoloog, Gemeente Den Haag 

2. Gebiedsmanager, Gemeente Den Haag 

3. Sr. Stedenbouwkundige, Gemeente Den Haag 

4. Projectleider en teamcoördinator van stadsdeel Escamp, Stichting BOOG 

5. Ontwikkelingsmanager, Vestia Den Haag Zuidwest 

6. Vastgoedmanager Winkels Den Haag Zuidwest, GrontMij 

7. Directeur, Staedion Escamp 

8. Voorzitter, Bewonersplatform Morgenstond 

9. Voorzitter, Bewonersplatform Bouwlust-Vredenrust 

 

Loosduinen  

10. Gebiedsplanoloog, Gemeente Den Haag 

11. Gebiedsmanager, Gemeente Den Haag 

12. Beleidsadviseur afdeling Onderwijs, Cultuur en Welzijn, Gemeente Den Haag 

13. Wijkopbouwwerkster Loosduinen, Stichting BOOG 

14. Voorzitter, Commissie Loosduinen 

15. Ontwikkelingsmanager, Van der Vorm Vastgoed 

 

Algemene respondenten 

16. Beleidsmedewerker afdeling Planologie, Gemeente Den Haag 

17. Projectleider Bijzondere Projecten afdeling Dienst Stadsbeheer, Gemeente Den Haag 

18. Expert Stedenbouwkundige, Gemeente Den Haag 

19. Projectleider en teamcoördinator Slinger Jongeren, Den Haag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage 2.  Analysekader interviews Den Haag Zuidwest 

Labels Dimensie 1 Dimensie 2 Dimensie 3 

Functieomschrijving - Gemeente 
 
 
 

- Stichting BOOG 
 
 
 
 
 

- Woningbouwcorporaties 
 
 

- Burgers en ondernemers 

- Afdeling 
 
 
 

- Projectleider/wijkopbouwwerker 
 
 
 
 
 

- Ontwikkelingsmanager 
- Directeur 

 
- Voorzitters bewonersplatforms 
- Vastgoedmanager winkels 

- Planologie 
- Stedenbouw 
- PmDH 

 
- Ondersteunen, motiveren, 

activeren van 
bewonersinitiatieven 

- Ogen en oren in de wijk 
- Initiatieven stimuleren 

 
 

Problemen DHZW - Gemeente 
 
 
 
 
 
 

- Stichting BOOG 
 
 
 
 

- Woningbouwcorporaties 
 
 
 
 
 
 

- Eenzijdige woningvoorraad 
- Eenzijdige bevolkingssamenstelling 

 
- Instroom kansarmen 
- Uitstroom kansrijken 
- Negatief imago 

 
- Bewoners kunnen geen wooncarrière 

maken 
- Anonimiteit in de wijk 

 
 

- Instroom kansarmen 
- Uitstroom kansrijken 
- Verloedering binnentuinen 
- Weinig scholen 

 
 
 

- Weinig dynamiek 
- Weinig investeringen in het 

gebied 
- Inkomen; opleidingsniveau; 

arbeidsparticipatie 
 
 

- Uitstroom kansrijken 
 

- Geen buurtgevoel; weinig 
sociale cohesie 

 
- Geen buurtgevoel 
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- Burgers en ondernemers - Instroom kansarmen 
- Uitstroom kansrijken 
- Geen wooncarrière 
- Weinig sociale cohesie 

Doelstelling DHZW - Gemeente 
 
 
 
 
 
 

- Stichting BOOG 
 
 

- Woningbouwcorporaties 
 
 
 
 

- Burgers en ondernemers 
 
 
 

- Erasmusveld 
 
 

- Leyweg 

- Voorzieningen geconcentreerd 
- Woningdifferentiatie 
- Groenstructuur opener 
- Negatieve imago verbeteren 
- Grote projecten doorzetten 
- Sociale cohesie 
 
- Sociale cohesie bevorderen 
- Anonimiteit wegnemen 

 
- Stedenbouwkundig plan behouden 
- Groen opknappen en behouden 
- Meer architectuur 
- Leyweg upgraden 

 
- Meer koopkracht toevoegen 
- Betere scholen en voorzieningen 
- Meer sociale cohesie 

 
- PO 
- Duurzaamheid hot item 

 
- Voortgang project 
 
 
 
 
 
- Branchering niet goed 
- Leyweg + omgeving upgraden 

- Leyweg 
 
 
 

- Zuiderpark; Leyweg; Haga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Leyweg upgraden 
 
 
 

- Beginfase 
 
 

- Projectleider PmDH in gesprek 
met initiatiefnemers 

- Draagvlak creëren 
- Groot deel van het plan ligt stil 

 
- Meer koopkracht toevoegen 

Beleidskaders - Gemeente  
 
 
 
 

- Krachtwijkenprogramma 
 
- IpSO 

 
 

- Geen invloed op 
 

- Prioriteit DHZW 
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- Stichting BOOG 
 
 

- Woningbouwcorporaties 
 
 
 
 
 
 

- Burgers en ondernemers 

- Structuurvisie DHZW 
 
 
 
 

- Bestemmingsplannen 
 
 
 
- Sectorale nota’s 

 
 
 
 
 
 

- Bestemmingsplannen 
 
 

- Krachtwijkenprogramma 
- Structuurvisie DHZW 

 
- Bestemmingsplannen 

 
 
 

- Bestemmingsplannen 
 

- Ambities behouden 
- Terugbouwpercentage 

aanpassen 
- Geen nieuwe structuurvisie 

 
- Globaal (flexibel) 
- Gedetailleerd 
- Flexibiliteit vs. rechtszekerheid 

 
- Voorzieningenbeleid 
- Groenstructuur 
- Woonvisie 
- OCW 
- Maatschappelijk beleid Werk 

en Welzijn 
 

- Weinig initiatieven in conflict 
met BP 
 

- Geen invloed op 
- Helder en duidelijk, maar 

achterhaald 
- Te strak vasthouden aan 

normen beleidskaders 
- Meer flexibiliteit 

 
- Te strak vast blijven houden 

aan eerder gestelde normen 
Meer flexibiliteit gewenst 

Financiën gemeente - Financiële crisis 
 

- Bezuinigingen 
 

- Gemeente koopt geen grond 
meer 

- Minder subsidie Stichting 
BOOG 

- Minder subsidie 
bewonersplatforms 

Jaren tachtig/negentig - Wijkplan Bouwlust - Toen 
 
 
 

- Er was ruimte voor initiatieven 
- Informatie werd door 

gemeente verstrekt 
- Goede samenwerking tussen 
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- Nu 

partijen 
- Plan is ontwikkeld 

 
- Weinig ruimte voor initiatieven 
- Weinig communicatie en 

informatie 
- Weinig onderling vertrouwen 

Vergelijking Amerika - Amerika 
 
 
 

- Den Haag Zuidwest 

- RO gericht op volledige zelforganisatie 
- Zoningplans 
- Kleine rol gemeenten 

 
- Gemeente verwacht geen Amerikaans 

stelsel 

 
 
 
 

- Padafhankelijkheid 
 

Zelforganisatie - Type initiatieven 
 
 
 
- Gemeente 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Stichting BOOG 
 
 
 
 
 

- Ruimtelijk fysiek 
- Ruimtelijk functioneel 
- Leefbaarheid 
 
- Frequentie is laag 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Geen grote verwachtingen van 
zelforganisatie in DHZW 
 

- Aantal initiatieven op het gebied van 
leefbaarheid 

- Culturele verschillen beperkt mate van 
zelforganisatie 
 
 

 
 
 
 

- Hoog percentage 
huurwoningen / laag 
percentage koopwoningen 

- Weinig particulier eigendom 
- Grond in bezit van 

woningcorporaties 
- Culturele verschillen beperkt 

mate van zelforganisatie 
- Onbekendheid bij particulieren 
- Regisserende rol gemeenten 

 
 
 

- Straatfeesten e.d. 
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- Woningbouwcorporaties 
 
 

- Burgers en ondernemers 

- Initiatieven zijn welkom 
- Ondersteunen waar mogelijk 

 
- Geen risico willen/kunnen lopen 
- Niet genoeg geld ter beschikking 
- Weinig betrokkenheid met de buurt 
- Te grote afstand gemeente en samenleving 
- Niet de juiste personen weten te bereiken 

Rol gemeente - Gemeente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Stichting BOOG 
 
 
 
 
 
 

- Faciliteren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Verleiden/stimuleren 
 
 
 
 
 
 
- Verbinden van actoren / initiatieven 
 
 
 
- Huidige rol 

 
 
 

- Toekomstige rol 
 
 

- Geen eenduidige definitie 
- Mogelijk maken 
- Sneller reageren op initiatieven 
- Planologische belemmeringen 

wegnemen 
- Sturing in vergunningen en 

regelingen 
- Pro-actief 
- Functieveranderingen toestaan 
- Flexibiliteit beleidskaders 
- Randvoorwaarden stellen 
- Cultuuromslag nodig 

 
- Bieden deskundigheid 
- Verkorten procedures 
- Empowerment 
- Verhalen vertellen (convincing 

narratives) 
- Meer duidelijkheid scheppen 
 
- Procesmanager  
- Pragmatisch te werk gaan 

 
 

- Geen helderheid 
- Denkt niet met initiatiefnemer 

mee 
 

- Stimuleren 
 

- Actief meedenken 
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- Woningbouwcorporaties 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Burgers en ondernemers 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- Flexibiliteit beleidskaders 
- Meer doen met reacties 
- Te strak aan eerder gestelde normen 

vasthouden 
- Onderhouden publieke ruimte 
- Pro-actief 

 
 
 

- De sfeer is veranderd 
 

- Beter luisteren naar de wensen van de 
burgers 

- Teveel bemoeienis procesmanagers 
- Te strak aan eigen normen blijven 

vasthouden 
- Meer de wijk in 
- Verplaatsen in de burgers 

(klantvriendelijker) 
- Vertrouwen creëren 

- Ondersteuning voor realisatie 
- Betere communicatie over 

mogelijkheden 
- Ontkokering 

 
 
 
 
 
 
 

- Meer naar buiten 
- Beter luisteren 
- Weet wat er gaande is 

 
- Politiek  
- Weinig vertrouwen 

Rol 
woningbouwcorporatie 

- Gemeente 
 
 
 
 
- Stichting BOOG 
 
 
- Woningbouwcorporaties 

 
 
 
 

- Stimuleren initiatiefnemers 
- Als achtervang dienen 
- Van beheer naar onderhoud 
- Investeren en risico’s nemen 

 
- Door financiële crisis kunnen 

woningbouwcorporaties moeilijk faciliteren 
 

- Wil eventueel ondersteunen, maar ziet 
geen sterke stimulerende functie 

- Regie in handen blijven houden 
- Zien weinig succes in een coöperatie 

 

 
- Bewonerscoöperatie 

 
 
 
 
 
 

- Niet hun taak 
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- Burgers en ondernemers 
 

- Corporaties doen het goed 

Rol burgers - Gemeente 
 

- Stichting BOOG 
 

 
 
 

- Woningbouwcorporaties 
 
 
 
 
 
 
 

- Bewonersplatform Morgenstond 
 
 

- Bewonersplatform Bouwlust 
 
 

- Teveel op overheid gebouwd 
 

- Omslag van klagen naar gezamenlijk 
ondernemen 

- Teveel eigen belang 
- Bewoners willen meer dan inspraak 

 
- Actieve bewonersplatforms is goed 

 
 
 

- Weinig betrokkenheid burgers met de wijk 
- Mindset waarbij burgers meer initiatief 

nemen 
 

- Grote culturele verschillen 
- Bewonersplatform te laat ingeschakeld 

 
- Bezuinigingen is groot probleem voor 

bewonersplatforms 
- Vertrouwen is er niet meer 
- Politiek gaat zijn eigen gang 

 
 

- Geen sociale cohesie 
 
 
 
 

- Enkel inspraak behouden, 
geen volledige zeggenschap 

Rol ondernemers - Gemeente 
 

- Andere partijen 
 

- Investeren en risico’s nemen 
 
- Ondernemers klagen teveel 
- Nemen teveel eigen belang 
- Winkeliersvereniging doet haar taak, maar 

weinig ondernemers actief betrokken 
- Zouden meer initiatief kunnen tonen 

 

Procesmanager - Gemeente 
 
 
 
 

- Stichting BOOG 
 
 

- Verbinden actoren 
 

- Juiste actoren om de tafel krijgen 
- Ondersteunen, motiveren, activeren 

 
- Ondersteunen, motiveren, activeren 

 
 

- Met elkaar eens worden over 
dezelfde visie 

- Selective activation 
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- Woningbouwcorporaties 
 

 
 

- Burgers en ondernemers 
 

- Vertrouwen creëren 
- Twijfel rondom onafhankelijkheid 
- Plannen op elkaar afstemmen 

 
- Trachten op één lijn te komen 
- Teveel bemoeienis procesmanagers 
- Stichting BOOG als procesmanager 

Omgang initiatieven - Gemeente  
 
 
 
 
 

- Stichting BOOG 
 
 

- Woningbouwcorporaties 
 
 
 

- Burgers en ondernemers 

- Wabo 
- Van grootschalig naar kleinschalig 
- Stapje voor stapje op initiatief reageren 
- Niet faciliteren om het faciliteren zelf 

 
 

- Leefruim projecten 
- Ondersteuning van groot belang 

 
- Meer flexibiliteit 
- Proces duurt te lang 
- Meer naar mening bewoners luisteren 

 
- Initiatieven honoreren 
- Bewoners eerder bij het proces betrekken 
- Proces duurt te lang 
- Betere communicatie 
- Gemeente bepaalt uiteindelijk 

 
- Flexibiliteit beleidskaders 
- Projectbesluit 

 
 
 

- Campagne blijven voeren 
- Rol Stichting BOOG zeer 

belangrijk 
 
 

- Initiatieven honoreren 
 
 
 
 
 

- Macht 
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Bijlage 3.  Analysekader interviews Loosduinen 

 
Labels Dimensie 1 Dimensie 2 Dimensie 3 

Functieomschrijving - Gemeente 
 
 
 
 

- Stichting BOOG 
 
 
 
 
 

- Commissie Loosduinen 
 

- Belegger 

- Afdeling 
 
 
 
 

- Wijkopbouwwerkster 
 
 
 
 
 

- Voorzitter 
 

- Ontwikkelingsmanager  

- Planologie 
- Stedenbouw 
- PmDH 
- OCW 

 
- Ondersteunen, motiveren, activeren 

van bewonersinitiatieven 
- Ogen en oren in de wijk 
- Initiatieven stimuleren 

 

Problemen Loosduinen - Gemeente 
 
 
 
 

- Stichting BOOG 
 
 

- Commissie Loosduinen 
 

- Belegger 

- Weinig problemen 
- Attentie op bloemkoolwijken 
- Vergrijzing 
- Huizen enigszins gedateerd 

 
- Een groter wordend verschil tussen 

huur- en koopwoningen 
 

- Attentie op bloemkoolwijken 
 

- Vele actoren rondom Loosduinse Vaart 

 
- Overlast jongeren 

 
 
 

- Sociale cohesie 
- Mate van zelforganisatie 

 
- Isolatie 

 
- Gemeente 
- Belegger 
- Projectontwikkelaar 
- Commissie Loosduinen 

 
 

 

Doelstelling Loosduinen - Gemeente 
 
 
 

- 30% sociale woningbouw realiseren 
- Versterken kwaliteiten 
- Burgers en ondernemers actief in 

gebiedsontwikkeling maken 

- Sectoraal beleid 
- Vroondaal en Kijkduin 
- Pilot OCW 
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- Stichting BOOG 

 
 
 

- Commissie Loosduinen 
 
 

- Belegger 

 
- Meer aandacht naar wijken met sociale 

huurwoningen 
- Bevorderen van bewonersactiviteiten 

 
- Grotere invloed in gebiedsontwikkeling 

Loosduinen 
 

- Geplande projecten rondom Loosduinse 
Vaart ontwikkelen 

 
 
 
 
 

- Loosduinse Vaart 
 
 

- Sterke procesmanager 

Beleidskaders - Gemeente  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- Stichting BOOG 
 

- Commissie Loosduinen 
 
 

- Belegger 
 

- Geen integraal beleidskader 
(structuurvisie) 
 

- Masterplan Kijkduin 
- Vroondaal 

 
- Bestemmingsplannen 
 
 
 
- Sectorale nota’s 

 
 
 
 
 
 
 

- Loosduinse Vaart 
 

- Bestemmingsplannen 
 

- Bestemmingsplannen 
 
 

- Bestemmingsplannen  

- Loosduinen geen prioriteit in IpSO 
 
 

- Specifieke aandacht 
- PO 

 
- Globaal (flexibel) 
- Gedetailleerd 
- Flexibiliteit vs. rechtszekerheid 

 
- Stadsdeelplan (leefbaarheid) 
- Groenstructuur 
- Detailhandel 
- Woonvisie 
- OCW 
- Maatschappelijk beleid Werk en 

Welzijn 
 

- Geen gemeentelijke visie 
 

- Weinig initiatieven in conflict met BP 
 

- Te strak aan vast blijven houden 
- Weinig ruimte voor initiatieven 

 
- Weinig flexibiliteit  
- Krimpfolie 
- Proces duurt lang 
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Financiën gemeente - Financiële crisis 
 

- Bezuinigingen 
 

- Gemeente koop geen grond meer 
aan 

- Geen financiële ondersteuning 
- Minder subsidie Stichting BOOG 
- Minder subsidie naar Commissie 

Loosduinen 

Vergelijking Amerika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Amerika 
 
 
 

- Loosduinen 

- RO gericht op volledige zelforganisatie 
- Zoningplans 
- Kleine rol gemeenten 

 
- Gemeente ziet interessante leerpunten 

 
 
 

- Als gemeente zich meer terugtrekt, 
wordt er een tegenzet van de 
maatschappij verwacht 
 

- Belegger is fel tegen een Amerikaans 
systeem 

 
 
 
 

- ‘Voor wat, hoort wat’-systeem  
- Uitkijken voor zeer lelijke plannen 

 
 

- Maatschappij moet niet meer op de 
gemeente afwachten 
 
 

- Er moet regie in handen worden 
gehouden 

Zelforganisatie - Type initiatieven 
 
 
 
- Gemeente 
 
 
 
 
 
 
- Stichting BOOG 

 
 
 

- Ruimtelijk fysiek 
- Ruimtelijk functioneel 
- Leefbaarheid 
 
- Frequentie is hoog 

 
- Initiatieven komen vooral vanuit partijen 

met geld en grondbezit 
- Initiatieven in Kijkduin zijn welkom 
- De stap naar realisatie is moeilijk 
 
- Initiatieven komen vooral vanuit de 

koopwoningen 
- Aanleiding tot meer zelforganisatie heel 

klein (governmentality) 

 
 
 
 

- Met name (kleine) ondernemers en 
beleggers 
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- Commissie Loosduinen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Belegger 

 

- Type mensen en inkomen bepalend 
voor ondernemen van initiatieven 

 
- Loosduinse Vaart (gebiedsvisie) 

 
 
 
 
 
 
 

- Krijgt vanuit de wijkberaden 
verscheidene initiatieven binnen 

 
 
 
- Project de ‘twee villa’s’ 
- Gammalocatie 

 
 
 

- Autonoom van overheid geïnitieerd 
(zelforganisatie) 

- Is een andere stedenbouwkundige 
invulling dan de gemeente zou 
willen 

- Geen financieel plaatje inbegrepen 
 
 

- Veiligheid 
- Groen 
- Duurzaamheid 
- Iets voor jongeren 

 
- Beide projecten vallen in het gebied 

van de Loosduinse Vaart 

Rol gemeente - Gemeente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Faciliteren 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Verleiden/stimuleren 
 
 
 
 
 
 
 

- Geen eenduidige definitie 
- Mogelijk maken / dienend 

vakmanschap / ter beschikking 
stellen van de expertise 

- Sneller en adequater op initiatieven 
reageren 

- Planologische belemmeringen 
wegnemen 

- Flexibiliteit beleidskaders 
- Randvoorwaarden stellen 
- Open staan voor andere geluiden 
- Dingen uit handen durven geven 

 
- OCW pilot 
- Bieden deskundigheid 
- Sturing in vergunningen en 

regelingen 
- Pro-actief 
- Empowerment 
- Beleidskaders leesbaar en 

begrijpelijker maken 
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- Stichting BOOG 
 
 
 
 
 
 
 

- Commissie Loosduinen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Belegger 
 
 
 
 

 
- Verbinden van initiatieven/actoren 
 
- Betere communicatie over 

mogelijkheden / stimuleren 
 
 
 

- Ambtenaren zijn bij de wijk betrokken 
 
 

- Wacht nog op reactie van gemeente op 
visie Loosduinse Vaart 
 

- Betere informatie verstrekking 
 
 

- Betere communicatie  
 
 
 
 

- Beter ondersteunen 
 
 
 
 

- Gemeente moet transparanter, 
helderder en sneller met reageren zijn 

- Geef erkenning en vertrouwen 
 
 

- ‘Meerkoppig monster’ 
 

- Zorg voor een sterke procesmanager 
- Meer flexibiliteit in beleidskaders 
- Gemeente weet niet goed hoe zij met de 

Commissie Loosduinen om moet gaan 
 

 
- Sterke procesmanager  

 
- Gaat goed, maar kan beter 
- Advertenties in wijkkranten 
- Internet 
- Wijkberaden bijwonen 

 
- Behouden contact met mensen in 

de wijk 
- Wonen activiteiten bij 

 
 
 

- Gemeente heeft de kennis en 
deskundigheid 
 

- Er wordt te laat gecommuniceerd 
 
 
 
 

- Hoeft niet altijd op financieel gebied 
- Uitlenen kennis en kunde 

 
 
 
 
 

- Versterk elkaar, vul elkaar aan en 
accepteer elkaar 

 
- Teveel bestuurslagen/disciplines 
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Rol burgers + Commissie 
Loosduinen 
 
 
 
 

- Gemeente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Stichting BOOG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Commissie Loosduinen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Belegger 

- Waar lopen burgers nu precies 
tegenaan? 

- Burgers en ondernemers moeten meer 
risico nemen 

- Er is een verandering gaande van 
boosheid, naar acceptatie, naar begrip 

- Commissie Loosduinen heeft een status 
aparte 

 
 
 

- Mentaliteitsverandering nodig 
 
 

- Burgers moeten zelfstandig op hun 
leefomgeving letten 

- Veel mensen zijn nog nooit 
zelforganiserend te werk gegaan 

- Niet zelfverzekerd genoeg 
 

- Goede contacten met de Commissie 
Loosduinen 

 
 

- Geeft gevraagd en ongevraagd advies 
aan gemeente 

- Koepelorgaan van de wijken in 
Loosduinen 

- Groep vrijwilligers 
 

- Tracht zoveel mogelijk contact met 
woningbouwcorporaties te houden 

- Wil meer zeggenschap op 
gebiedsontwikkeling Loosduinen 

 
- Betrokkenheid Commissie Loosduinen 

vertraagt proces  
- Verlangt meer samenwerking vanuit de 

Commissie Loosduinen 

 
 

- Niet af blijven hangen van de 
gemeente 

 
 
 

- Gevraagd en ongevraagd advies 
geven 

- Convenant 
 

- Burgers steunen nog teveel op 
gemeente 

- Heeft zijn tijd nodig 
 
 

- Ondersteuning enorm belangrijk 
 

 
 

- Commissie is erg kritisch 
- Soms onredelijk 
- Voornamelijk een adviesorgaan 

 
 
 
 
 

- Erg afhankelijk van hulp gemeente 
 
 

- Luis in de pels 
 
 

- Goede procesmanager van belang 
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Procesmanager - Gemeente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Stichting BOOG 
 
 
- Commissie Loosduinen 

 
 
 
 

- Belegger 

- Procesmanager wordt steeds 
belangrijker 
 
 

- Verbinden actoren 
 
 
 

- Juiste actoren om de tafel krijgen 
 

- Belangrijke taak om initiatief tot 
realisatie te brengen 
 

- Plannen op elkaar afstemmen 
- Tijdig informatie leveren 
- Goede communicatie 
- Vertrouwen creëren 

 
- Een sterke procesmanager is enorm 

belangrijk 
 
 
 
 
 

- Moet een goede verstandhouding met 
de politiek en de wethouder hebben 

- Trachten op één lijn te komen 
- Zorgt voor een evenwichtige verdeling 

van actoren 
- Mediator is te eenzijdig 

 

- Discussie rondom onafhankelijkheid 
- Kostbaar 

 
- Met elkaar eens worden over 

dezelfde visie 
- Onderlinge verhoudingen 

verbeteren 
- Selectieve activering  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Maakt beslissingen en hakt knopen 
door 

- Houdt regels en rollen goed in de 
gaten 

- Zorgt voor een goede voorbereiding 
voor de juiste besluitvorming  

 
 
 
 
 
 

- Procesmanager komt ook met 
oplossingen 

 
 

Omgang initiatieven - Gemeente  
 
 
 
 

- Kijken of het binnen de kaders past 
- Toetsen aan beleid van andere 

afdelingen 
- Ligt het in relatie met één van de 

ambities van Den Haag? 

- Bestemmingsplan 
- Wonen/Verkeer 
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- Stichting BOOG 
 
 
 
 
 
 

- Commissie Loosduinen 
 

 
 
 
 

- Belegger 

- Pilot OCW 
- Niet teveel tegenwerken 
- Niet denken dat je als ambtenaar alles 

kunt controleren 
- Stel enkel hoofdlijnen 
- Wabo 

 
- Blijf als gemeente communiceren dat 

het mogelijk is om initiatieven in te 
dienen 

- Ondersteuning van groot belang 
- Meer vrijheid voor initiatieven 
- Maak het proces makkelijker/sneller 

 
- Stel ondersteuning beschikbaar als daar 

behoefte aan is 
- Zorg dat je als gelijke partijen aan tafel 

zit 
- Zorg voor 1 contactpersoon 

 
- Teveel disciplines/afdelingen binnen de 

gemeente die hun zegje over een 
plan/initiatief moeten doen  

- Houdt de regie strak 

- 3 Schillen 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- Vertrouwen creëren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Proces duurt te lang 
- Stapeling van eisen 

 
- Sterke procesmanager 



 


