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Voorwoord 

 
 

Ik kan me nog goed herinneren dat mijn scriptiebegeleider zei tijdens onze eerste ontmoeting:  

 

“Schrijven is een iteratief proces, dat mag je niet vergeten”. 

 

Een waardevolle zin, zo blijkt achteraf. Ik heb er moeite mee gehad, ondanks dat dit de tweede 

masterscriptie is die ik geschreven heb. Een scriptie schrijven in een half jaar is een prestatie. Voor mij 

duurde het twaalf maanden en daar heb ik geen spijt van gehad. In het afgelopen jaar heb ik de grenzen 

opgezocht van de vakgebieden die mijn oprechte interesse hebben: geografie, bestuurskunde en 

politicologie. Veel gelezen en opinies gevormd, maar ook vooral veel meegemaakt in de praktijk tijdens 

een afstudeerstage. Een waardevolle tijd waarin ik volop de kansen gegrepen heb om mijzelf te 

ontwikkelen en om kennis te vergaren over een thema dat mij al lange tijd bezig houdt. Het was een tijd 

waarin ik studeren soms best lastig vond, maar altijd uitdagend. Uiteindelijk ben ik daarom blij dat ik 

grotendeels zelfstandig het eindpunt bereikt heb: een prestatie zonder tegenslagen geeft mij te weinig 

voldoening. Om terug te keren naar de wijze raad: ook al blijft het onderzoeksthema mijn aandacht houden; 

een afronding van het iteratieve proces is op papier een feit. 

 

Het was de eerste keer dat ik toegepast onderzoek deed in een praktijksituatie. Erg leerzaam en daarom had 

ik mijn afstudeerstage absoluut niet willen missen. Ik wil daarom mijn stagebegeleiders Leonie 

Dennenberg en Hanneke Akse van de Gemeente Zwolle van harte bedanken. Zij hebben mij in hoog tempo 

wegwijs gemaakt in Zwolle en gaven mij veel verantwoordelijkheid om de evaluatie op mijn manier op te 

zetten. Daarnaast bedank ik Mirjam van Tilburg, mijn scriptiebegeleidster, voor de tijd die zij gestopt heeft 

in het lezen en corrigeren van mijn stukken.  

 

Mijn ouders bedank ik voor hun onvoorwaardelijke steun om een tweede studie te gaan volgen. Hen ben ik 

dan ook extra dankbaar voor de instelling: ga vooral iets doen wat je leuk vindt. Ik weet zeker dat dit gelukt 

is. Afsluiten wil ik met een woord van dank voor mijn lieve vriendin Sietske, voor haar opbeurende, 

vrolijke en relativerende levensinstelling. Ik denk dat je snapt wat ik bedoel met de rustgevende woorden 

‘het komt wel goed’. 

 

 

Tim Vredeveld 

Maart 2012 
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Inleiding 
 

Het vraagstuk over het besturen van een samenleving is zo oud als de oorsprong van de politieke filosofie 

met hoofdpersonen als Plato, Aristoteles en Machiavelli. Moet de ‘philosopher king’ het volk leiden zoals 

Plato voorstelde, of kunnen burgers zichzelf organiseren in de zoektocht naar het ‘juiste midden’? Een 

andere mogelijkheid: is een selecte bourgeoise groep staatsburgers de aangewezen groep met traditionele 

familiebanden als machtslegitimering? Deze vragen zijn slechts enkelen in het brede vraagstuk waarbij de 

relatie tussen burgers en bestuur centraal staat. In al deze ideeën zit een collectieve component: allen zijn 

op zoek naar de beste manier van besturen, ook al lijkt dat een utopie te zijn.  

     De laatste decennia is het besef opgekomen dat enkel besturen niet voldoende is en dat de verbinding 

met de samenleving herzocht moet worden, zowel op politiek als op ambtelijk niveau. Dit onderzoek begint 

met een beschouwing op de verschillende democratietheorieën en de plek die interactief beleid daarin 

inneemt. Als aanvulling op de democratische besluitvorming zijn vele vormen van burgerparticipatie een 

centraal begrip geworden in de het Nederlandse openbaar bestuur. Meerdere participatiegolven met elk een 

eigen rolverdeling zijn de revue gepasseerd in de laatste 40 jaar. Aansluitend is een wirwar aan 

verschillende participatietheorieën, methoden en instrumenten geïntroduceerd om burgers te betrekken bij 

publieke beleids- en planvorming.  

     Participatie lijkt de laatste tijd een modewoord te zijn. Een woord waarmee je als overheidsinstelling iets 

móet. Het woord participatie verwijst, naast interactieve plan- en beleidsvorming, echter ook naar andere 

domeinen waarbij het gaat om participatie van inwoners in het publieke domein in de vorm van arbeid en 

maatschappelijke betrokkenheid. Het begrip participatie lijkt door deze verschillende insteken een 

containerbegrip te zijn geworden. Verschillende vormen van participatie van burgers in de maatschappij 

wordt op een overzichtelijke manier aan elkaar gekoppeld in een recent verschenen participatiewiel van 

Movisie, gepubliceerd in van Houten en Winsemius (2010). Dit wiel probeert om vormen van 

maatschappelijke participatie aan elkaar te relateren met een integrale benadering.  

     De vorm van participatie die in dit onderzoek centraal staat gaat over het betrekken van inwoners bij 

planvorming door de overheid, en specifiek door de gemeente. Dit idee werd al in 1969 uitgewerkt in een 

beroemde lijst participatieniveaus die Arnstein samenvatte in de participatieladder. Arnstein richtte zich 

met haar model voornamelijk op de niet zichtbare groepen in planvorming. Door het betrekken van 

inwoners op een interactieve manier is de rol van zowel de burger als de gemeente sterk veranderd. Zowel 

de rol van de burger als die van de gemeente kan verschillende rollen aannemen (zie bijvoorbeeld Hiemstra 

in Presterende Gemeenten, 2003). Een gemeente is onder andere dienstverlener, beheerder en producent 

van beleid of collectieve goederen. Ook burgers worden als verschillende klanten behandeld. Een inwoner 

van een gemeente is soms klant bij het aanschaffen van producten zoals een rijbewijs of paspoort, maar ook 

gebruiker van collectieve voorzieningen die de gemeente produceert. Daarnaast is een duidelijke trend te 

zien in de ontwikkeling van een rol waarbij de burger gezien wordt als partner en coproducent van plannen 

en beleid in gemeentes. Door in wisselende arrangementen plannen te maken kunnen voordelen behaald 

worden voor alle belanghebbenden, zo is het idee. Maatschappelijk draagvlak zou toe kunnen nemen 

wanneer burgers intensief betrokken worden bij plannen die ingrijpen in hun fysieke en sociale 

leefomgeving. Naast draagvlak geeft een andere groep pleitbezorgers (zie het proefschrift van Van der 

Arend, 2007) andere motivaties voor het betrekken van burgers. Zij noemen inhoudelijke verrijking door 

burgers als ervaringsdeskundigen en een snellere afhandeling van plannen en projecten.  

     Bovenstaande ontwikkelingen hebben grote invloed gehad op het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van 

gemeentelijke plannen. Interactieve planvorming is het concept dat de samenwerking tussen de 

verschillende actoren in een arrangement moet vergroten. De inpassing van dit nieuwe concept in de 

praktijk is echter een proces van vallen en opstaan. De wens van inwoners staat centraal en wordt zoveel 

mogelijk meegenomen in de uiteindelijke besluitvorming door de gemeenteraad. Echter, bij interactieve 

planvorming zijn burgers geen klanten die hun wensen altijd ingewilligd zien. Door een interactieve 

werkwijze zou een deliberatief proces op gang kunnen komen waarbij zo veel mogelijk redelijke 

argumenten verzameld worden voordat een besluit wordt genomen. Dit zou leiden tot een resultaat waarin 

zo veel mogelijk betrokkenen zich kunnen herkennen. Het product van het proces kan verschillend zijn van 

aard. Zo kan het renoveren van een buurtgebouw een einddoel zijn, maar ook bijvoorbeeld het opstellen 

van een revitalisatieplan voor een wijk of een plan voor de lange termijn voor een specifiek beleidsveld. 

    Interactieve planvorming is geen nieuw fenomeen, zoals blijkt uit de vroege verkenning van Arnstein. 

Nagenoeg alle Nederlandse gemeentes hebben in de afgelopen jaren in meer of mindere mate 

geëxperimenteerd met nieuwe vormen en mate van interactiviteit. Dordrecht bijvoorbeeld heeft een 

uitgebreid programma opgezet om het vertrouwen te meten van burgers met betrekking tot de gemeente en 
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interactieve werkvormen die de gemeente gebruikt (Schalk, 2011). Uit dit meetprogramma blijkt dat 

participanten een selecte groep inwoners vertegenwoordigen, namelijk de hoogopgeleide, autochtone man 

van middelbare leeftijd. De meerderheid van deze participanten is tevreden over de organisatie van 

participatiebijeenkomsten en het proces van inspraak. Opvallend is echter de volgende uitspraak: “Zo’n 

60% vond het (nog) niet duidelijk dat hun inbreng zorgvuldig was meegewogen in de besluitvorming of dat 

de toezegging die de gemeente had gedaan ook echt was uitgevoerd. Volgens 60% had de inbreng (nog) 

niet tot resultaat (een wijziging van beleid) geleid” (Schalk, 2011, p. 13). Deze uitspraak geeft een van de 

knelpunten weer tussen interactieve voorbereiding van plannen en de uiteindelijke democratische 

besluitvorming.  

     Spil in dit onderzoek is de organisatie van de gemeente Zwolle. Zij heeft interactieve planvorming 

omarmd met het concept beginspraak; een grondhouding die is gebaseerd op een ambitie van vergaande 

samenwerking tussen belanghebbenden bij het maken van plannen vanaf het allereerste moment waarbij 

actoren in een wederkerige relatie, op gelijke voet, met elkaar optrekken als partners. Sinds 2008 heeft de 

gemeente Zwolle gewerkt aan de ontwikkeling en toepassing van interactieve planvorming. Het college gaf 

in 2010 de opdracht om een tussentijdse balans op te maken in de vorm van een evaluatie. Vragen die 

daarbij onder andere aan de orde komen zijn: Welke ervaringen hebben Zwolse deskundigen, burgers en 

andere belanghebbenden met verschillende interactieve manieren van werken en hun doeltreffendheid? En 

welke procesvariabelen zijn van grote invloed op het verloop van een interactief proces? Antwoorden op 

deze vragen worden gezocht door een aantal interactieve projecten in de Gemeente Zwolle evaluatief te 

analyseren. Daarbij worden bestuurders en projectleiders geïnterviewd, maar ook inwoners die 

deelgenomen hebben aan verschillende interactieve ruimtelijke projecten worden benaderd met een 

vragenlijst. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen dienen als input voor een herbezinning en 

vernieuwing van interactieve planvorming in de Gemeente Zwolle en breder voor een kritische analyse van 

de waaier aan normatieve doelen van interactief beleid. 

 

      

 

Leeswijzer 
 

Het eerstvolgende hoofdstuk bespreekt de probleemstelling van dit onderzoek, inclusief onderzoeksvragen 

en doelstelling. In hoofdstuk twee worden verschillende democratietheorieën naast elkaar beschouwd en 

wordt getracht een synthese aan te brengen in de plek die interactieve planvorming heeft in deze politiek-

bestuurlijke discussie. Hoofdstuk drie bespreekt de gebruikte methodologie, onderzoeksinstrumenten en 

betrouwbaarheid en validiteit. Het vierde hoofdstuk geeft een beknopte omschrijving van het proces en de 

inhoud van de onderzochte projecten. De resultaten van de dataverzameling worden in hoofdstuk vijf 

geanalyseerd en het daarop volgende hoofdstuk bespreekt de conclusies. Het onderzoek sluit af met enkele 

praktische en theoretische aanbevelingen en aandachtspunten (hoofdstuk 7) en een terugkoppeling waarin 

de resultaten van dit onderzoek besproken binnen de theoretische kaders uit hoofdstuk twee. 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Als we op de verschillende niveaus van burgerbetrokkenheid etiketten zou moeten plakken, dan is het op 

het statistische niveau van de Wisdom of Crowds dat van het belanghebbend individualisme. En op het 

niveau van burgerfora dat van het communitarisme. Maar op alle niveaus is de ruil in dit 

bondgenootschap: wij nemen elkaar als mens serieus, en iedereen – van overheid, elites tot de gewone 

bestuursorganen – krijgt er waardering en medewerking voor terug.” 

 

Bron: H. Beunders, ROB lezing 2011 
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Hoofdstuk 1  Probleemstelling 

 

 
Participatie, in haar vele vormen, staat hoog op de agenda van de gemeente Zwolle, zo blijkt uit het 

collegeprogramma 2010-2014. In 2006 ontstond in Zwolle een eigen perspectief op het betrekken van 

inwoners bij gemeentelijke plannen. In Zwolle combineren ze de werkwijze van bestaande 

inspraakprocedures met een open planproces vanaf het begin van een project. Vanaf het allereerste moment 

doen belanghebbenden (inwoners, bedrijven en organisaties) mee in de vorming en/of uitvoering van 

gemeentelijke plannen. De ambitie is dat Zwollenaren meedenken, meedoen en/of meebeslissen over de 

vormgeving van hun stad, wijk, buurt of straat. Zwolle startte deze denkwijze met het programma ‘Samen 

Maken We De Stad’. De bijbehorende denk- en werkwijze staat bekend onder de term ‘beginspraak’. Om 

het begrip beginspraak handen en voeten te geven werd in 2008 de Notitie Beginspraak vastgesteld door de 

raad als startpunt voor de inpassing van de nieuwe denkwijze in de reguliere werkwijze van de gemeente. 

Met overwegend succes werd beginspraak volgens de gemeente Zwolle toegepast op projectmatige basis 

(onder andere in de projecten Wijkbudgetten, herplaatsing van dak- en thuislozenopvang ‘De Herberg’ en 

de ontwikkeling van een woon- en kantorengebied Prinsenpoort Veerallee). Verschillende 

voorbeeldprojecten en instrumenten werden verzamelend in een inspiratiebox. Doordat deze projecten 

volgens de gemeente een constructieve samenwerking waren tussen de verschillende betrokkenen wordt 

beginspraak het startpunt voor de werkwijze van de organisatie. Dit vraagt om een inpassing van 

beginspraak in het reguliere werkproces waarbij het belang van de Zwollenaren voorop staat en waarbij de 

gemeente een partner is van haar inwoners en bedrijven en organisaties van de gemeente. Voor de 

inpassing van beginspraak in de gemeentelijke organisatie is aanvullend onderzoek nodig. Aanleiding 

hiervoor is onder andere het in december 2010 verschenen rapport van de Zwolse rekenkamercommissie 

dat zich richt op de effectiviteit van beginspraak. In het onderzoek zijn twee casussen kwalitatief 

onderzocht. Uit het onderzoek van de Rekenkamercommissie blijkt dat verschillende aspecten van 

beginspraak nader onderzoek vereisen om tot een duidelijk inzicht te komen over de effectiviteit van 

dialogen. Het rapport geeft aan dat er op verschillende terreinen winst te behalen valt. Zo moet de 

effectiviteit van interactieve vormen van planvorming meetbaar worden door vooraf duidelijke 

doelstellingen en streefwaarden te hanteren. Daarnaast moeten dialogen zorgvuldig worden toegepast 

waarbij veel aandacht uit moet gaan naar communicatie en verwachtingsmanagement. Met betrekking op 

wijkplatforms stelt de commissie dat deze alleen wenselijk zijn wanneer zij aansluiten bij de behoefte van 

inwoners en bij het karakter van een wijk. De rekenkamercommissie doet de aanbeveling om breder 

onderzoek te doen naar de toepassing van het concept beginspraak om meer generieke conclusies te kunnen 

doen. 

     Het college van burgemeester en wethouders van Zwolle heeft opdracht gegeven om de ervaringen met 

de doeltreffendheid van beginspraak te evalueren. Om de ervaringen met doeltreffendheid van beginspraak 

in Zwolle te verkennen biedt de inspiratiebox een duidelijk kader. De meeste projecten in deze box (een 

kartonnen doosje met een boekje per project) bevinden zich in het ruimtelijke domein. De probleemstelling 

in dit onderzoek zal zich daarom richten op de manier waarop interactieve planvorming in het ruimtelijke 

domein ervaren wordt door verschillende doelgroepen. Door inzicht te krijgen in de manier waarop een 

interactief proces beleefd wordt door inwoners en door de gemeente kunnen randvoorwaarden opgesteld 

worden die bepalend zijn voor een effectieve uitvoering van interactieve planvorming.  

De hypothese die hieruit voortkomt, is dat het concept doeltreffendheid op verschillende manieren beleefd 

kan worden, afhankelijk van de doelen die vooraf gesteld worden en het verloop van het interactieve 

proces. Daarom worden de theoretische en praktische doelen van interactief beleid verkend en worden 

procesvariabelen onderzocht die bepalend zijn voor de doeltreffendheid van interactieve ruimtelijke 

projecten. De assumptie daarbij is dat voor zowel de ambtelijke organisatie, de gemeenteraad en het college 

evenals voor de inwoners van Zwolle de beoogde doelen van deelname aan interactieve processen kunnen 

verschillen en dat daarmee de doeltreffendheid van beginspraak voor deze groepen een verschillende 

betekenis kan hebben.  
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§1.1  Doelstelling 

 

Interactief beleid gaat over het proces waarin burgers, bedrijven of organisaties betrokken worden bij het 

nadenken over, ontwerpen of uitvoeren van beleidsprojecten. Er is al veel ervaring opgedaan door 

gemeenten met interactief beleid maken. Het blijft alleen lastig om interactiviteit vorm te geven op een 

manier waar alle actoren mee uit de voeten kunnen. Dit onderzoek beoogt daarom het inzicht te verdiepen 

in de ervaringen met interactief beleid voor de verschillende hoofdrolspelers van een gemeente: de 

inwoners, de Gemeenteraad, het college van B&W en het ambtelijk apparaat. Dit onderzoek zal zich 

richten op de doeltreffendheid van interactieve planvorming vanuit de perceptie van verschillende 

betrokken actoren. Het onderzoek kan hierdoor gezien worden als tweeledig: ten eerste is het onderzoek 

een bestuurlijke evaluatie over de werking, ontwikkeling en doeltreffendheid van beginspraak in de 

gemeente Zwolle. Ten tweede geeft het onderzoek op een wetenschappelijke manier inzicht in de beleving 

van interactieve planvorming onder verschillende groepen actoren. Uit het onderzoek kunnen vervolgens 

normatieve aanknopingspunten en aanbevelingen gedaan worden over de huidige en toekomstige inpassing 

van beginspraak in de reguliere werkwijze van Zwolle. Ook zouden de resultaten kunnen leiden tot 

herbezinning van het participatiedebat en specifiek tot dat van interactieve planvorming. De doelstelling 

van dit onderzoek kan als volgt weergegeven worden: 

 

 

Met dit onderzoek wordt inzicht verworven in de ervaringen die inwoners, bestuurders en 

ambtenaren van de Gemeente Zwolle hebben met de doeltreffendheid van interactieve 

planvorming, met als doel het interactieve proces binnen de gemeente beter te kunnen begrijpen en 

waar mogelijk te kunnen verbeteren. 

 

 

 

§1.2  Onderzoeksvragen 

 

Deze doelstelling kan worden uitgewerkt in de volgende vraagstelling die onderverdeeld is in een centrale 

vraag en enkele verdiepingsvragen: 

 

Centrale vraag 

 

Welke ervaringen hebben inwoners, bestuurders en ambtenaren met voorwaarden voor doeltreffendheid 

van interactieve planvorming bij ruimtelijke projecten in de gemeente Zwolle? 

 

Deelvragen 

 

De centrale onderzoeksvraag zal beantwoord worden door middel van zowel theoretisch als empirisch 

onderzoek. In het theoretisch onderzoek zal antwoord worden gegeven op de volgende deelvragen: 

 

1. Hoe verhoudt het concept interactieve planvorming zich tot verschillende 

democratietheorieën? 

 

2. Hoe wordt het concept interactieve planvorming academisch en praktisch geoperationaliseerd? 

 

3. Welke redenen zijn er voor de snelle opkomst van burgerparticipatie? 

 

Om inzicht te krijgen in de percepties van burgers met betrekking op interactieve planvorming zijn per 

onderzoekseenheid de volgende empirische deelvragen opgesteld: 

 

4. Op welke manier wordt interactieve planvorming ingevuld in de Gemeente Zwolle? 

 

5. Welke actoren vervullen een centrale rol binnen de invulling en uitvoering van interactieve 

planvorming in de gemeente Zwolle? 
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6. In welke mate is interactieve planvorming doeltreffend als we kijken naar verschillende 

variabelen op procesniveau? 

 

De antwoorden op de voorgaande deelvragen vormen de basis voor een normatieve deelvraag: 

 

7. Welke leerpunten zijn er voor een doeltreffend interactief procesverloop in Zwolle? 

 

 

 

§1.3  Relevantie 

 

 

Wetenschappelijk 

De wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek is gelegen in de vergelijking van percepties van 

doeltreffendheid tussen een gemeentelijke organisatie (politiek en ambtelijk) en de inwoners van de 

gemeente. Bestaand onderzoek richt zich voornamelijk op ervaringen van óf ambtenaren, óf inwoners, óf 

procesmanagers. De relaties in beleving van interactieve planvorming tussen deze groepen actoren is echter 

nauwelijks onderzocht. Hierdoor is het moeilijk om leerpunten en randvoorwaarden van interactief beleid 

te formuleren die voor alle betrokken groepen gelden. Onderzoeken die tot op heden hebben 

plaatsgevonden richten zich voornamelijk op een lijstje randvoorwaarden, die vooraf opgesteld worden om 

het proces goed te laten verlopen, meestal geredeneerd vanuit ervaringen en doelstellingen van de 

gemeente. Door de percepties en ervaringen van de verschillende groepen te vergelijken wordt meer inzicht 

verkregen in de manier waarop de relatie tussen de gemeente en haar inwoners tot stand komt tijdens een 

interactief planvormingsproces. In de vergelijking van percepties tussen verschillende groepen komen naar 

verwachting overeenkomsten en verschillen naar voren die het gedrag van actoren sturen in een interactief 

planvormingsproces. Met behulp van het inzicht in de verschillen en overeenkomsten in de percepties met 

betrekking op de doeltreffendheid van interactieve planvorming kunnen randvoorwaarden voor een 

doeltreffende interactieve planvorming gesteld worden die voor alle betrokkenen gelden. Daarnaast kunnen 

mogelijk verbeterpunten opgesteld worden voor de uitvoering van interactieve planvorming in het 

gemeentelijk domein en wellicht daarbuiten. 

 

 

Maatschappelijk 

Maatschappelijk is een onderzoek naar percepties van verschillende groepen betrokkenen interessant omdat 

het inzicht kan geven in de veronderstelde kloof tussen burgers en de overheid tijdens processen waarbij 

vertrouwen en communicatie van onmisbaar belang zijn. Wanneer percepties over onder andere vertrouwen 

en communicatie in interactieve processen met elkaar overlappen is het stereotype beeld van een kloof 

tussen inwoner en gemeente misschien minder zwart-wit dan gedacht. Het tegenovergestelde is ook 

mogelijk: wanneer percepties van verschillende groepen die deelnemen aan een interactief 

planvormingsproces van elkaar verschillen zou dit kunnen betekenen dat interactieve planvorming haar 

oorspronkelijke doelen op hoofdlijnen niet waar kan maken. Betrokken actoren blijven dan op een eigen 

eilandje steken waardoor het creëren van wederzijds begrip en respect nagenoeg onmogelijk wordt 

gemaakt. Daarnaast zou het onderzoek licht kunnen werpen op de constructie van de ruimte die zich 

bevindt tussen een gemeente, haar inwoners, bedrijven en organisaties. Als we begrijpen hoe deze ruimte in 

elkaar zit en hoe belangen en doelstellingen in deze ruimte bewegen kan de ruimte tussen de gemeente en 

haar inwoners op een positieve manier ingevuld worden. Het onderzoek kan bijdragen aan het verbeteren 

van de ingrediënten voor interactieve planvorming en kansen scheppen voor de manier waarop 

overheidsorganisaties met betrokkenen om kunnen gaan. 

     Ten slotte overlapt de hoofdlijn van dit onderzoek met maatschappelijke processen waar veel aandacht 

voor is. Sinds het kabinet Balkenende IV staan participatieprogramma’s hoog op het lijstje van Nederlandse 

overheidsambities. Het volgende citaat is afkomstig uit het coalitieakkoord Balkenende IV en verwoordt de 

ambities van de overheid op een treffende manier: “De overheid laat burgers ruimte om initiatief te nemen 

en rust hen toe om voluit mee te doen. Vertrouwen ligt aan de basis van een goed functionerende overheid. 

De overheid schenkt vertrouwen aan burgers en aan professionals en uitvoerders in de publieke sector, 

wier vakkennis van cruciaal belang is. De overheid verdient vertrouwen door een goede dienstverlening, 

dialoog met de burgers en een goed evenwicht tussen zorgvuldigheid en slagvaardigheid” 

(Coalitieakkoord, 2007, p.36). 
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Hoofdstuk 2  Theoretisch kader 
 

 
Burgerparticipatie lijkt een containerbegrip te zijn geworden dat meerdere vormen van participatie behuisd. 

Participatie betekent in essentie niets anders dan ‘deel nemen (aan) of deel hebben (in)’. Het begrip kan 

hierdoor opgevat worden als deelname aan arbeid, politiek, verenigingsleven, vrijwilligerswerk, 

beleidsvorming en vele andere domeinen, zowel maatschappelijk als politiek. Door deze verscheidenheid 

van het gebruik van het woord ‘participatie’ moge het duidelijk zijn dat het voor een onderzoek gericht op 

interactieve planvorming noodzakelijk is om het begrip participatie eenduidig af te bakenen. Dit onderzoek 

richt zich slechts op burgerparticipatie in de zin van samenwerking tussen burger en bestuur in het maken, 

beslissen over en uitvoeren van beleid en plannen die invloed hebben op het leven van inwoners. In het 

onderzoek zullen de woorden interactief beleid, interactieve planvorming en beginspraak doelen op 

hetzelfde verschijnsel. 

   Dit hoofdstuk is er op gericht om de theoretische onderzoeksvragen uit dit onderzoek te beantwoorden. 

Zo zal paragraaf één zich richten op de ontwikkeling van de relatie tussen burger en bestuur, bezien vanuit 

de ontwikkeling van verschillende vormen van democratie. Paragraaf twee gaat op zoek naar 

maatschappelijke verklaringen voor de opkomst van burgerparticipatie. Daarna zal in paragraaf drie 

uitgebreid worden stilgestaan bij een specifieke vorm van participatie, namelijk interactieve planvorming. 

Ten slotte zal paragraaf vier inzicht bieden in verschillende procesvariabelen die de doeltreffendheid van, 

en ervaringen met, interactieve planvorming bepalen. 

 

 

§ 2.1 Participatie in een meervoudige democratie 

 
In de inleiding is gesteld dat samenlevingen hun bestuur op verschillende manieren in kunnen richten. Een 

van de verschijningsvormen van staatsinrichting is de democratie. De inhoud van dit begrip is echter 

dynamisch gebleken doordat democratie door een veelvoud aan factoren gedefinieerd kan worden. 

Stellingen als ‘die werkwijze is niet democratisch’ of ‘we leven toch in een democratie?’ worden met 

regelmaat ingenomen en wellicht betrapt u uzelf ook op het gebruik van het woord in verschillende 

contexten. Het gebruik van het woord is niet zo moeilijk, maar eenduidige uitleg is een tweede. 

     Democratie kent verschillende verschijningsvormen waarvan er géén volmaakt is. Zo is de specifieke 

invulling van een democratie onder andere afhankelijk van de padafhankelijkheid van een land, van het 

type mensen dat het ordent en de samenstelling van traditie, normen en waarden in een samenleving. 

‘Besturen door burgers’ is een omschrijving die de basale gedachte achter het democratieconcept het 

duidelijkst benaderd. De etymologie herleidt het woord tot de delen ‘demos’ en ‘kratos’, wat respectievelijk 

‘volk’ en ‘macht’ of ‘regeren’ betekend. Omdat er verschillende theoretische aspecten zijn die kunnen 

leiden tot verschillende constructies van staatsinrichting die allen ‘democratie’ genoemd worden zal 

paragraaf 2.1.1 een onderscheid maken tussen de hoofdvormen. Leyenaar verwoordt de verhouding tussen 

de verschillende soorten democratieën krachtig: “In al die eeuwen is er sprake van een soort continuüm 

met als uitersten enerzijds de directe democratie en anderzijds de representatieve democratie, met 

daartussen vele mengvormen. In gewoon Nederlands: nemen de burgers zelf de beslissingen of laten zij dat 

over aan de door hen gekozen vertegenwoordigers? Gaat het om besluitvorming ‘door henzelf, voor 

henzelf’ of ‘door anderen, namens henzelf’?” (Leyenaar, 2007, p.6). 

     De aansluitende subparagrafen zullen zich richten op de vraag hoe democratische staatsinrichting plaats 

kan vinden en welke plaats inwoners in dit geheel in kunnen nemen. Tevens zal het historisch-theoretisch 

inzicht geven in de relatie tussen inwoners van een staat en haar verschillende bestuurslagen. Met behulp 

van deze kennis kan de inpassing van interactieve planvorming beter begrepen worden in haar context. 

 

 

§2.1.1  Klassieke opvattingen 

 

“Als er een volk van goden bestond, zou het demokratisch geregeerd worden. Een zo volmaakte regering 

past bij mensen niet” (Rousseau, 1977/1762).  

 

Zoals eerder gesteld is er geen enkelvoudige opvatting van het concept democratie. Omdat de ontwikkeling 

van de democratie voldoende aspecten bevat om een volledig onderzoek uit te voeren beperk ik me hier tot 
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enkele sleutelfiguren die bepalend zijn geweest voor de democratievormen die bepalend zijn geweest voor 

de ontwikkeling van het systeem zoals we die tegenwoordig in Nederland kennen. 

     Fennema (1995) stelt dat de democratische bewegingen in de 17
e
 en 18

e
 eeuw de democratie als centraal 

begrip gemaakt hebben in de politieke theorie. De belangen van burgers stonden in deze ontwikkelingen 

voorop. Fennema noemt onder andere de roep om vrijheid en gelijkheid in Frankrijk en Engeland die geleid 

hebben tot een sterke bloei in de ontwikkeling van het democratiebegrip.  

Tegengeluiden van conservatieve filosofen waren echter ook van belang voor het uiteindelijke vormen van 

democratie zoals die tegenwoordig bestaan. Te denken valt hier aan Alexis de Tocqueville, Edmund Burke, 

Robert Michels en Oswald Spengler (Fennema, 1995). De volgende paragrafen beperken zich tot de 

theorieën van Rousseau, Michels, Dahl en Dewey als vertegenwoordigers van de democratische 

hoofdstromingen. Voor een overzichtelijke en uitgebreide historische analyse van de ontwikkeling van de 

moderne democratie zou ik willen verwijzen naar het werk van Fennema (1995): De moderne democratie; 

geschiedenis van een politieke theorie.  

     Zoals Leyenaar het in de inleiding van dit onderzoek al mooi verwoordde: centraal in de ontwikkeling 

van het democratiebegrip staat de tweedeling tussen een directe en een vertegenwoordigende democratie: 

kan een staat geregeerd worden door het gehele volk of moet een selecte groep optreden als 

vertegenwoordiging van de gehele populatie? Om inzicht te bieden in de theorieën betreffende deze 

discussie zal ten eerste het gedachtegoed besproken worden aan de hand van de werken van Jean-Jacques 

Rousseau al voorstander van de directe democratie (massademocratie) en Robert Michels als conservatief 

filosoof, en voorstander van een representatieve democratie. 

 

 

§2.1.2  Democratie als directe stem van het volk: Jean-Jacques Rousseau 

 

Jean-Jacques Rousseau verwoordt de probleemstelling uit de inleiding als volgt: “Er moet een vorm van 

samenleven gevonden worden die met alle gemeenschappelijke kracht de persoon en de goederen van 

iedere deelgenoot verdedigd en beschermt, en waardoor ieder, hoewel hij zich verenigt met allen, toch 

slechts aan zichzelf gehoorzaamt en even vrij blijft als tevoren” (1977, p.24). Het gaat bij Rousseau dus 

enerzijds over individuele vrijheid en anderzijds over gemeenschappelijke gelijkheid. Om deze idealen te 

verwezenlijken ziet Rousseau een oplossing in wat hij noemt ‘het maatschappelijk contract’. Dit contract is 

een relatie tussen elk individu dat zich voegt tot het collectief lichaam, een publieke persoon. Rousseau is 

een voorstander van de leiding van de algemene wil van het volk. Hij zegt hierover: “In de eerste plaats 

kan de soeverein de zorg voor de regering toevertrouwen aan het volk of aan het grootste deel van het volk, 

zodat er meer burgers overheidspersoon dan gewoon privaat persoon zijn” (1977, p.66). De soeverein in 

het werk van Rousseau is het gemeenschappelijke, geconstrueerde, deel van de staat. De situatie waarbij de 

regering in handen is van het (grootste deel van het) volk is volgens Rousseau een pure democratie omdat 

het de algemene wil centraal stelt. Als practicus erkent Rousseau echter direct de tekortkoming van deze 

insteek omdat het in werkelijkheid praktisch onhaalbaar is om elk individu ‘mee te laten praten’. Dit 

beargumenteerd hij op de volgende manier: “Wie de wet maakt, weet beter dan wie ook hoe zij moet 

worden uitgevoerd en uitgelegd. Het schijnt dus dat er geen betere staatsinrichting zou kunnen zijn dan die 

waarin de uitvoerende macht verenigd is met de wetgevende. Maar juist dat is de oorzaak dat de regering 

in bepaalde opzichten tekortschiet, omdat dan zaken die onderscheiden moeten worden, het niet zijn, en de 

vorst en de soeverein als één en dezelfde persoon bij wijze van spreken slechts een regering zonder 

regering vormen” (1977, p.67) Een échte democratie zal daardoor nooit bestaan omdat het idee van een 

regerende minderheid tegen de natuurlijke orde van de mens ingaat. Echter, Rousseau erkent de 

onmogelijkheid van een continue vergadering van burgers omdat er drie problemen bestaan. Ten eerste is 

regeren in continue samenspraak alleen mogelijk in een land dat klein genoeg is om alle burgers bij het 

debat te betrekken. Daarnaast zouden de debatten gestoeld moeten zijn op de eenvoud van het leven omdat 

complexe problemen zich onmogelijk laten oplossen in één gedragen oplossing. Ten slotte meent Rousseau 

dat gelijkheid van burgers een voorwaarde is voor een gelijkwaardige deelname aan het publieke debat 

(Rousseau, 1977: Hoofdstuk 4: De Democratie). Centraal in het werk van Rousseau staat een alomvattende 

algemene wil die voor ieder individu gelijk is. Robert Michels is één van de filosofische auteurs die kritisch 

staat tegenover het idealistisch getinte werk van Rousseau. 
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§2.1.3  Representatieve democratie: John Stuart Mill en Robert Michels   

 

Een directe democratie is volgens Rousseau een échte democratie en daarmee de first-best oplossing. 

Echter, door de praktische bezwaren die Rousseau zelf onderkend lijkt een systeem van een representatieve 

volksvertegenwoordiging aantrekkelijk. Een systeem waarbij de volksvertegenwoordiging in handen is van 

een selecte groep individuen staat bekend als een representatieve democratie of als een parlementaire 

democratie. Een parlementaire democratie waarin partijen belast zijn met de taak van 

volksvertegenwoordiging leidt tot de selectie van slechts enkele individuen. Fennema zegt hierover het 

volgende: “Een parlementaire democratie schiep de mogelijkheid om de besten uit het volk te belasten met 

de politieke besluitvorming. Door de meest ontwikkelde, de meest ervaren en de meest deugdzame burgers 

tot volksvertegenwoordigers te kiezen was de formulering van het algemeen belang in goede handen” 

(Fennema, 1995, p.9). Deze gedachtegang impliceert dat een intellectuele elite besluiten kan nemen die het 

algemeen belang dienen. De oorsprong van dit argument is terug te vinden in het werk van John Stuart 

Mill.  

     Mill publiceerde in 1861 het werk Considerations on representative democracy waarin hij pleit voor de 

representatieve democratie als de beste vorm van democratie. Good government wordt volgens Mill 

gevormd door de aanwezigheid van verschillende aspecten. Mill stelt ten eerste dat: “ The first element of 

good government, therefore, being the virtue and intelligence of the human beings composing the 

community, the most important point of excellence which any form of government can possess is to promote 

the virtue and intelligence of the people themselves” (1865, p. 12). Good government gaat dus over het 

geven van ruimte aan de deugden van de samenleving waarbij de ervaringskennis van de meerderheid 

centraal staat. De vertegenwoordiging van dat collectieve intellect is in handen van een selecte groep 

representatieven. Of de intelligentie en deugden van de gehele samenleving vertegenwoordigd wordt valt te 

betwijfelen. Volgens Mill is dit wel het geval wanneer het bestuur is in handen van een selecte intellectuele 

groep: “ A representative constitution is a means of bringing the general standard of intelligence and 

honesty existing in the community, and the individual intellect and virtue of its wisest members, more 

directly to bear upon the government, and investing them with greater influence in it, than they would in 

general have under any other mode of organisation; though, under any, such influence as they do have is 

the source of all good that there is in the government, and the hindrance of every evil that there is 

not”(1865, p.13).  

     Eenzelfde pleidooi voor de representatieve democratie is te vinden in het werk van Robert Michels 

(1876-1935). Michels verkondigde dat een democratie, in haar klassieke vorm, zou leiden tot een 

oligarchie, een situatie waarbij de macht in handen is van een kleine bevoorrechte klasse. De oligarchie was 

een van de drie staatvormen die Aristoteles beschreef. De machtige elite zou zich verenigen in de politieke 

partij, wat zou leiden tot een selecte groep bestuurders die hun wil aan de massa op zouden leggen. Aldus 

Michels:   

 

“De sociale, politieke en culturele geschiedenis van de afgelopen eeuw heeft naast de oeroude 

factoren individu en staat fatoren van nieuwe aard geplaatst. Minder dan ooit vecht het individu nu 

zijn eeuwige strijd tegen de geconstitueerde macht geïsoleerd. Een nieuw, derde element heeft zijn 

intrede gedaan in de arena van de politieke, sociale en culturele strijd; het is geboren uit de 

belangen en belevingen van individuen, maar het vertoont in zijn structuur en doel in menig 

opzicht een gelijkenis met de staat. […] Dit derde element, dat in ieder geval een belangrijke 

constante factor in de moderne geschiedenis betekent, is nu de politieke partij” (Michels, 

1969/1925, p.45). 

 

Volgens Michels zijn er twee krachten van belang in het ontstaan van een oligarchie. Allereerst is er sprake 

van een drang naar het erven van de macht door de bourgeoisie. De macht blijft daardoor in handen van een 

erfelijke groep selecte individuen. Daarnaast is elke politieke partij gericht op expansie: “In de tweede 

plaats is er de drang naar het grote aantal: als politieke machtsfactor […] en als morele claim – waardoor 

iedere politicus wordt geacht uit naam van allen te spreken” (Michels, 1969/1925, p.51). Een partij zal 

haar invloedssfeer te allen tijde proberen te vergroten wat zal leiden tot versterking van de oligarchische 

situatie.  

     Michels start zijn betoog met de stelling dat een vorm van leiderschap in elke vorm van maatschappelijk 

leven onmisbaar is. Leiderschap is echter niet per definitie verbonden aan de vooronderstellingen die 

essentieel worden geacht voor het bestaan van een democratie (1969/1925, p.172). Het ontstaan van een 

oligarchie is dan ook in geen situatie tegen te gaan volgens Michels en “het idee van 
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vertegenwoordigbaarheid van de volksbelangen, waar de grote meerderheid er democraten [..] nog altijd 

vasthoudend en met oprecht geloof aan is gehecht, is een waanidee, veroorzaakt door een vals licht effect, 

een ‘effet de mirage’ “ (Michels, 1969/1925, p.173). De machtige elite wordt volgens Michels 

voornamelijk veroorzaakt door het economisch overwicht dat deze groep heeft in de samenleving. Zoals 

gesteld is het bestaan van een machtige elite echter onmogelijk te voorkom. Een oplossing ziet Michel in 

het afzwakken van de dominante positie door collectieve actie van de massa die zich tegen de elite keert. 

     Michels’ maakt in zijn werk ‘Democratie en organisatie’ korte metten met zowel de directe- als de 

representatieve democratie en hij komt tot de conclusie dat een volmaakte democratie nooit zal bestaan. In 

Michels’ opvattingen zal de representatieve democratie meer aansluiten bij het algemeen belang dan dat dit 

het geval zal zijn bij de directe democratie van Rousseau omdat er altijd sprake moet zijn van een vorm van 

leiderschap. Of dit leiderschap in handen moet zijn van een groep individuen die de macht toegeschoven 

krijgt valt te betwisten. Dit is ook het tegenargument wat Robert Dahl maakt in zijn werk Democracy and 

its critics (1989). De volgende paragraaf geeft een beknopte beschrijving van het werk van Dahl. 

 

 

§2.1.4 Participatieve democratie: Robert Dahl  

 

Robert Dahl bestrijdt het beeld van Michels dat er sprake is van een selecte groep machtshebbers zoals het 

geval is in een oligarchie. Volgens Dahl is er sprake van meerdere groepen machtshebbers die elkaar 

beïnvloeden en hierdoor elkaar concurrenten vormen. Het openbaar bestuur wordt daardoor gevormd door 

een plurale verzameling van actoren die elk een collectief belang vertegenwoordigen. Een democratie zoals 

Dahl die voor ogen ziet voldoet minstens aan de volgende  eisen: “I assume further that in order for a 

government to continue over a period of time to be responsive to the preferences of its citizens, considered 

as political equals, all full citizens must have unimpaired opportunities: 

 

1. To formulate their preferences 

2. To signify their preferences to their fellow citizens and the government by individual and 

collective action 

3. To have their preferences weighted equally in the conduct of the government, that is, weighted 

with no discrimination cause of the content or source of the preference”. 

(Dahl, 1971, p.2). 

Samengevat: inwoners van een land moeten hun belangen kunnen formuleren, collectief kunnen delen en 

(deels) tot uitvoering kunnen brengen. De stem van het volk kan op deze manier het beste geuit worden, 

zowel individueel als collectief. Dahl stelt dat hier sprake is van een polyarchie. Hij spreekt niet langer van 

een democratie. Een polyarchie is een staatsvorm “in which opportunities for public contestation are 

available to the great bulk of the population” (Dahl, 1971, p.202). Een staatvorm die deels aansluit bij de 

directe democratie van Rousseau waarin (de meerderheid van) een volk haar stem direct kan laten horen. 

Tevens is er sprake van een representatieve democratie omdat het openbaar bestuur gevormd wordt door 

meerdere groepen machtshebbers. Macht is verdeeld over meerdere kernen (poly). Het beeld dat Dahl 

schept lijkt enigszins ideologisch en wellicht utopisch omdat het een combinatie is tussen een directe en 

een vertegenwoordigende democratie. In zijn werk geeft Dahl uitgebreide aandacht aan de voorwaarden 

voor de totstandkoming van een polyarchie. Zo zijn er zeven aspecten van belang bij de ontwikkeling van 

een staatssysteem: historical sequences, the socioeconomic order, the level of socioeconomic development, 

equalities and inequalities, subcultural pluralism, domination by a foreign power en beliefs of political 

activists (1971, p.203). Tabel 10.1 op pagina 203 in het werk van Dahl geeft een uitgebreide schematische 

weergave van deze verschillende condities. Door het gebruik van deze condities kan de ontwikkeling – en 

de huidige staat - van een democratie volgens Dahl beschreven en begrepen worden. Ten slotte is het van 

belang om Dahl’s visie op de directe democratie te bezien. Dahl is geen voorstander van de 

massademocratie zoals Rousseau die voorstaat. Dahl omschrijft zijn standpunt als volgt:  

 

“On the other hand, direct citizen participation is viewed with skepticism and even wariness. 

Representative democracy, or indirect citizen participation, has its advantages. It protects 

citizens from the dangers of direct involvement. It buffers them from uninformed public 

opinion, it prevents the tyranny of the majority, and it serves as a check on corruption. It also 

meets the needs of a complex, postindustrial society that requires technical, political, and 
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administrative expertise to function. Unlike public officials, citizens do not have the time or 

the interest to deliberate for the purpose of developing informed public judgment. Given the 

size and complexity of the modern nation state, direct citizen participation is not a realistic or 

feasible expectation” (Dahl, 1989, p.62). 

 

 

§ 2.1.5 De relatie tussen de Nederlandse democratie en interactieve beleidsvorming op lokaal niveau 

 

Nederland is een parlementaire democratie. Dat wil zeggen dat het gebruikmaakt van het representatieve 

model waar beslissingen gemaakt worden door een volksvertegenwoordiging die door de burger gekozen 

is. Daarnaast zorgt het parlementaire stelsel voor een evenwichtige relatie tussen regering en parlement. 

Beide moeten elkaar vertrouwen om constructief samen te kunnen besturen (Neelen, 2005). In de 

Nederlandse Gemeentewet is vastgelegd dat de Gemeenteraad aan het hoofd van het gemeentebestuur staat. 

Als hoofd heeft zij meerdere functies. De Gemeenteraad heeft ten eerste de rol van 

volksvertegenwoordiging op zich te nemen. Daarnaast houdt de Raad zich bezig met het lokale 

beleidsproces. Zij moet dus zowel het perspectief vertalen dat vanuit de samenleving leeft en daarnaast het 

lokale beleidsproces in de gaten houden (Tops et al., 1991).  

     Idealiter zou volgens Rousseau iedere inwoner van Zwolle een stem hebben in alle beslissingen die in de 

gemeente gemaakt moeten worden. In de vorige paragrafen hebben we gezien dat dit praktisch onhaalbaar 

is. Niet elk individu van de 130.000 inwoners kan zich immers overal over uitspreken. Het 

vertegenwoordigende karakter van de Gemeenteraad wordt daarom vormgegeven door een representatieve 

groep individuen aan het hoofd van het gemeentebestuur te plaatsen. De Raad wordt rechtstreeks gekozen 

door de inwoners van de gemeente en vormen voor vier jaar een coalitie. Omdat, zoals Dahl (1989) 

voorstelt, iedere inwoner zijn of haar stem moet kunnen laten horen bij belangrijke beslissingen kunnen 

inwoners in toenemende mate deelnemen in het beleidsproces van gemeenten. Interactieve planvorming 

wordt daarom vaak omschreven als een oplossing voor een aantal democratische tekorten. Deze tekorten en 

de oorsprong van interactief beleid worden in de volgende paragrafen verkend. 

 

 

§2.2  Maatschappelijke veranderingen: de opkomst van samenwerking? 

 

De ontwikkeling van een spectrum met democratische theorieën heeft zich ontwikkeld doordat 

samenlevingen veranderen. Maatschappelijke veranderingen hebben grote invloed gehad op de relatie 

tussen inwoners en het openbaar bestuur, en daarmee op de inrichting van dat bestuur. 

Lijphart schrijft in 1984 het werk Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse politiek. Met dit 

werk analyseert Lijphart het algemene patroon van de pacificatie-politiek tussen 1917 en ongeveer 1970. 

     Volgens Lijphart (1984) is er al in de jaren 70 van de vorige eeuw sprake van een afwenteling in de 

politiek van vier essentiële kenmerken van de pacificatie-politiek. Het gaat hierbij ten eerste over het 

vervagen van de scheidslijnen tussen de katholieke, protestants-christelijke, socialistische en liberale zuil. 

De zuilen hebben niet langer een sterke politieke eigenheid wat tevens versterkt wordt door samenwerking 

tussen partijen en zelfs het oprichten van gemeenschappelijke organisaties (Lijphart, 1984, p.12). Ten 

tweede zwakt de aanhang voor de politieke leiders van de zuilen af en verschuift de nadruk naar de 

scheidslijn tussen regering en oppositie. De regering is niet langer de hiërarchisch sturende actor doordat de 

Tweede Kamer in toenemende mate gebruikt maakt van haar bevoegdheden. Als derde argument draagt 

Lijphart (1984) de politieke activering aan waardoor de politiek leiders een minder sterke positie hebben en 

beperkt worden in hun vrijheid. Er is niet langer sprake van een automatisch mandaat voor politiek leiders. 

De politieke activering van de bevolking is terug te zien in de stijging van opkomstpercentages bij Tweede 

Kamerverkiezingen. Ten slotte meent Lijphart dat er in toenemende mate sprake is van politieke 

onstabiliteit en wettelijke ongehoorzaamheid (Lijphart, 1984).  

     Na de verzuiling in 1917, welke op dat moment een oplossing was voor onoverkomelijke barrières 

tussen partijen, werden de zuilen na ongeveer 50 jaar afgebroken. Daarnaast verliezen de politieke partijen 

voor een groot deel de ideologische lading die zij bij zich droegen. De partijkarakters werden afgevlakt 

waardoor er meer sprake was van samenwerking en overeenkomsten. Deze ontideologisering heeft geleid 

tot een stem van het volk dat eenvormiger geworden is. Samenvattend staat het proces dat Lijphart 

omschrijft tegenwoordig bekend als ontzuiling. 

     Naast politieke veranderingen vinden er op maatschappelijk vlak minstens even belangrijke 

veranderingen plaats in Nederland en de rest van de wereld. Door de opkomst van uitgebreide 
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communicatiesystemen, met eerst radio en televisie en daarna de opkomst van Internet, raakt de wereld 

meer en meer met elkaar verbonden. Afstand en kosten worden door deze technologische ontwikkelingen 

sterk gedrukt en veranderen de inter-persoonlijke relaties in samenlevingen.  

     Een auteur die een belangrijke rol heeft gespeeld in de kennisontwikkeling rondom globale 

veranderingen is Anthony Giddens. Zo beschrijft Giddens in Runaway World de ontwikkeling van de 

wereld aan de hand van verschillende gevolgen van het interconnectiviteitsproces dat bekend is geworden 

met het begrip globalisering. Doordat inwoners, waar ook ter wereld, met elkaar kunnen communiceren 

door middel van verhalen, foto’s en vele andere middelen, breidt de belevingswereld van mensen zich uit. 

Mensen zien hoe zaken zich ontwikkelen in andere delen van de wereld. Door de uitbreiding van het 

individuele – en collectieve- beoordelingsspectrum zijn individuen kritischer over hun directe en indirecte 

leefomgeving. Globalisering leidt echter niet alleen tot opschaling en organisatie in bredere netwerken. 

Giddens (2000) zegt hierover het volgende: “Globalisation not only pulls upwards, but also pushes 

downwards, creating new pressures for local autonomy. [..] Globalisation is the reason for the revival of 

local cultural identities in different parts of the world [..] Local nationalisms spring up as a response to 

globalising tendencies, as the hold of older nationstates weakens” (Giddens, 2000, p.31). 

     Globalisering leidt dus tot verschuivingen in sociale patronen in de samenleving. Paul Frissen (1996) 

spreekt bijvoorbeeld over de postmoderne netwerksamenleving waarin individualisering een logisch gevolg 

is van de economische ruilmarkt. Zo is de economische markt gebaseerd op het autonome individu dat 

relatief anoniem te werk gaat. Daarnaast speelt de rationele-keuze theorie hierbij een belangrijke rol 

waardoor actoren beslissingen maken die losstaan van culturele of sociale kaders. Naast individualisering 

noemt Frissen enkele andere effecten zoals een onder druk staande maatschappelijke solidariteit (1996, 

p.178), geavanceerdere technologieën en veranderende leefstijlen (1996, p.181). Veel auteurs 

onderschrijven de trend dat westerse samenlevingen individualiseren. Echter, een tegengeluid als reactie op 

de veronderstelde fragmentatie en versplintering is ook aanwezig. Kees Schuyt beweert dat elk individu 

verschillend is maar dezelfde basale kenmerken heeft als het gaat om de meest ondernomen activiteiten. 

Ook al zijn we allemaal verschillend, we doen in essentie toch hetzelfde, is zijn opmerking (Schuyt, 2007). 

Het leven van mensen balanceert tussen deze twee gedachten: aan de ene kant streeft men naar vrijheid en 

individualisme, tegelijkertijd zoekt men enige binding in het lokale. De door Frissen beschreven 

individualisering van de samenleving wordt onder andere ook beschreven door Francis Fukuyama in zijn 

werken ‘End of history’ en ‘Trust’.  

     De hiervoor beschreven maatschappelijk effecten hebben ook hun invloed op de relatie tussen burgers 

en het openbaar bestuur. Frissen spreekt van constante processen van reorganisaties en het verfijnen van het 

beleidsinstrumentarium. Naast de maatschappelijke invloeden is er ook sprake van een veranderende 

organisatiecultuur: “Bedrijfsmatigheid is een belangrijke waarde die richting geeft aan deze 

veranderingsprocessen. Efficiëntie en effectiviteit zijn oriëntaties die in zekere zin komen te concurreren 

met de klassieke rationaliteiten van macht en recht” (Frissen, 1996, p.198-199). Het openbaar bestuur is 

daardoor in de afgelopen twee decennia gaan functioneren volgens een meer bedrijfskundig model dat 

bekend is onder de term New Public Management (NPM).  

 

 

§2.3  De roep om participatie: herkomst en ontwikkeling 

 
§2.3.1  Tekortkomingen in de hedendaagse moderne democratie 

 

De vorige paragraaf heeft inzicht geboden in de maatschappelijke veranderingen die tornen aan de 

bestaande structuren van het Nederlandse openbaar bestuur. Verschillende auteurs menen dat het 

oorspronkelijke systeem van stemrecht en een representatieve volksvertegenwoordiging niet langer 

voldoende lijkt te zijn doordat er zich enkele fundamentele problemen voordoen. De Raad voor Openbaar 

Bestuur (ROB) presenteerde in 2010 het onderzoek ‘Vertrouwen op democratie’ waarin zij stelt dat er 

sprake is van een veranderende samenleving waarin het openbaar bestuur nagenoeg statisch is gebleven. In 

de Nederlandse samenleving is volgens de ROB sprake van individualisering, technologisering, 

ontideologisering en mondialisering. Dezelfde oorzaken die in de vorige paragraaf genoemd werden door 

Frissen en Giddens. De conclusie van het ROB richt zich op de taak om het verticaal georiënteerde bestuur 

te verbinden met de horizontale samenleving. Een van de verbindingspunten die zij hierbij formuleert richt 

zich op het belang van toenemende invloed van burgers op overheidsbeleid- en besluitvorming. Door extra 

aandacht te geven aan de publieke ruimte kan een participatieve aanvulling zo goed mogelijk benut 

worden: “De nieuwe realiteit van de gehorizontaliseerde samenleving is dat mensen bij verkiezingen niet 
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meer voor vier jaar hun mandaat afgeven, maar dat zij hun voorlopige vertrouwen schenken aan een partij 

of politicus. Die moeten handelen in het besef dat dit vertrouwen steeds opnieuw moet worden bevochten in 

die publieke ruimte. Het gaat er in essentie dus om een nieuwe aansluiting te realiseren tussen de verticale 

sturing en de horizontale processen en bewegingen in de samenleving” (ROB, 2010, p.46). De Raad ziet 

deze oplossing in een verdere uitbreiding van interactieve planvorming waarbij mensen betrokken worden, 

en zich daardoor betrokken voelen, bij het reilen en zeilen van de overheid. Volgens het ROB gaat het dus 

voornamelijk over een continu proces om te werken aan vertrouwen in de politiek. 

     Ook andere auteurs herkennen knelpunten in de huidige situatie van het openbaar bestuur. Hajer en 

Versteeg (2006) beargumenteren dat er sprake is van (1) een implementatietekort, (2) een leertekort en (3) 

een legitimiteitstekort. Het implementatietekort richt zich op de onzekerheid van effectiviteit van de 

uitvoering van genomen beslissingen door de volksvertegenwoordiging. Vertalen we dit naar een gemeente 

dan houdt het implementatietekort in dat de gemeenteraad moeilijk kan overzien of het ambtelijke apparaat 

genomen beslissingen uitvoert op de manier zoals zij dit graag zou zien. De doelmatigheid van beslissingen 

is hierdoor onduidelijk, wellicht ook doordat processen en producten door verschillende partijen ander 

geïnterpreteerd worden. Het tweede probleem, het leertekort, is gelegen in de gedachte dat beleidsvorming 

plaatsvindt in een cyclus. Naast de aspecten van het opstellen, implementeren en evalueren van beleid moet 

er meer aandacht zijn voor het leertraject in planvorming. Het legitimiteitsprobleem ten slotte wordt 

gevormd doordat (gemeentelijke) planvorming met regelmaat plaatsvindt buiten haar eigen territoriale 

huishouding. In deze gevallen is het volgens Hajer en Versteeg (2006) lastig om te bepalen waar het 

politiek primaat ligt. Hajer en Versteeg (2006) vatten bovenstaande discussies samen in een treffend citaat:  

 

“In feite is de overheid een stelsel van instituties dat is gevormd voor de problemen van gisteren, 

en de vitaliteit van de overheid blijkt uit de mate waarin zij zichzelf voortdurend opnieuw weet uit 

te vinden” (Hajer & Versteeg., 2006, p.13).  

 

De verandering van de samenleving voltrekt zich sneller, ondanks dat het bestuurlijke apparaat zich continu 

aanpast. Hierdoor moet vernieuwing gestimuleerd blijven worden. Naast dat het bestuurlijk apparaat intern 

kan veranderen zal ook aandacht geschonken moeten worden aan relaties tussen verschillende 

bestuursonderdelen en het systeem als geheel bezien in externe relaties. Hajer en Versteeg (2006) stellen 

hierdoor dat er bij bestuurlijke vernieuwing anders gedacht moet worden: “Beter dan de aandacht te 

richten op bestaande democratische instituties en daarin veranderingen aan te brengen waarop slechts een 

enkeling zit te wachten (bijvoorbeeld de verkozen burgemeester [..]), is het om te kiezen voor een radicaler 

alternatief: het democratiseren van maatschappelijke en bestuurlijke praktijken waar burgers en 

organisaties werken aan de problemen die hen bezig houden” (Hajer & Versteeg, 2006, p.7). Ook Roobeek 

(1995) stelt dat voornamelijk bestuurlijke reorganisatie veel aandacht heeft gekregen. Zij stelt dat 

verschillende pogingen zijn ondernomen om het openbaar bestuur zo dicht mogelijk bij de burgers te 

brengen om handelingen op het lokale niveau te versterken. Roobeek is echter niet volledig overtuigd van 

de positieve uitkomsten van deze ontwikkeling: “Het feit dat de ambtelijke dienstverlening dichterbij is 

gekomen, wordt positief door de burger gewaardeerd. Maar of de politieke participatie van burgers nu zo 

dramatisch is toegenomen, valt nog te bezien” (1995, p.21). Het participatieve element dat de Raad voor 

het Openbaar Bestuur benadrukt komt in dit citaat duidelijk naar voren. De democratie zal dan ruwweg 

vormgegeven worden volgens het gedachtegoed van Dahl en Dewey. Hajer en Versteeg stellen ook dat er 

meer toenadering gezocht moet worden tussen burger en bestuur buiten de formele democratische 

legitimiteit. Er is volgens hen dan sprake van een “effectiviteit van arrangementen zonder de formele 

democratische legitimiteit”(Hajer & Versteeg, 2006, p.10). Deze opvatting gaat een stapje verder dan die 

van de Raad voor Openbaar Bestuur die voorstaat. Zij focust zich voornamelijk op formele participatie-

instrumenten zoals het vormen van een burgerjury (ROB, 2010). De ROB omschrijft haar standpunt als 

volgt: “Binnen het representatiemodel moet de stem van kiezers meer gaan tellen door hen tussen de 

verkiezingen door ook op andere momenten invloed te geven” (Rob, 2010, p.46). Hierbij ligt de nadruk te 

veel op de rol van de burger als kiezer en als politieke actor. Burgers zijn meer dan alleen kiezer, zij 

vervullen meerdere rollen waaronder die als partner van de gemeente. Bezien in dit licht lijkt interactieve 

planvorming wellicht een gepast alternatief. 

     In deze paragraaf wil ik niet alleen wijzen op tekortkomingen van het hedendaagse openbaar bestuur. De 

relatie tussen lokale besturen en haar inwoners werd de laatste decennia veelvuldig onderzocht en daar zijn 

ook positieve resultaten uit voort gekomen. Een bekend voorbeeld hiervan is een onderzoek van 

Hoogerwerf uit 1971 wat zich focust op het democratisch functioneren in gemeenten in die periode van de 

vorige eeuw. Een ander voorbeeld is een groot onderzoek onder leiding van Pieter Tops, genaamd ‘Lokale 
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democratie en bestuurlijke vernieuwing’. Het laatstgenoemde onderzoek komt tot een bevestiging van een 

bestaande kloof tussen burgers en politiek die zich uit in een afnemend vertrouwen van burgers in lokale 

politiek en een negatieve gezichtsvorming over de gemeentelijke organisatie. Hetzelfde onderzoek toont 

echter ook aan dat ruim de helft van de respondenten (57 procent) zich interesseert voor lokale politiek en 

kennis hebben over heersende vraagstukken (Roobeek, 1995; Tops et al., 1991). Het is dus niet zo dat 

inwoners van gemeenten niet geïnteresseerd zijn in wat er in hun gemeente voor plannen en processen 

plaatsvinden.  

     Ondanks deze positieve eindnoot is het de vraag hoe eerder genoemde tekortkomingen overwonnen - of 

in ieder geval verkleind - kunnen worden. Door de historie van burgerparticipatie bij planvorming te 

bezien, wordt het antwoord op deze vraag misschien iets helderder. De volgende paragraaf zal daarom 

dieper ingaan op de herkomst van interactief beleid maken. 

 

 

§2.3.2 Historische noot: de opkomst van burgerparticipatie 

 

“If we are honest, we will have to admit that citizen participation is similar to most other complex social 

phenomena, it is not ‘obvious and unproblematic’ and assumptions to the contrary are misleading” 

(Rosener, 1978, p.460). 

 

Jurgen Habermas is één van de filosofen die een belangrijke bijdrage geleverd hebben aan het debat over 

sociologische ontwikkelingen, waaronder burgerparticipatie. Kernpunt van Habermas’ argument was zijn 

kritiek op de instrumentele rationaliteit die zegevierde tijdens het modernisme van de jaren 60 van de 

vorige eeuw (Habermas, 1981; Kunneman, 1983). Planvorming vond plaats in die jaren overwegend plaats 

volgens een objectieve conceptie van de werkelijkheid waarbij plannenmakers de illusie hadden dat zij alle 

benodigde kennis konden verzamelen zonder de samenleving daarbij te betrekken. Het bekrompen 

gedachtegoed van verheerlijking van wetenschappelijke principes en universeel toepasbare kennis wordt 

uitvoerig beschreven het werk ‘Seeing like a state’ van James C. Scott. 

     De wetenschappelijke instrumentele rationaliteit zoals die tijdens het modernisme bestond bevatte geen 

ruimte voor beleving van plannen, common sense, ervaringen uit het verleden of praktische kennis. 

Wetenschappelijke kwantificeerbaarheid van gegevens was de enige juiste gedachte. Toepassing van de 

modernistische rationaliteit is onder andere te zien in de nieuwbouw van de hoofdstad van Brazilie, Brasilia 

(Scott, 2000). Habermas was een groot criticus wat betreft het modernistische gedachtegoed dat top-down 

gestuurd was. De wetenschappelijke waarheid zoals die in de instrumentele rationaliteit verkondigd werd 

ging uit van het alwetende individu met een onbeperkte informatieverwerkingscapaciteit. Habermas stelde 

dat sociale processen en culturele interactie van groot belang waren in het al dan niet slagen van 

planprocessen (Kunneman, 1983). Deze gedachtegang bood ruimte voor het sociaal-constructivisme dat 

stelde dat de werkelijkheid een sociale constructie is die het resultaat is van intensieve sociale interacties. 

Kennis is daardoor niet een objectief element dat op afroep ingezet kan worden maar iets dat gevormd 

wordt door interactie tussen individuen en dat aan verandering onderhevig is. Vanuit dit gezichtspunt is 

burgerparticipatie een antwoord op de tekortkomingen op het modernisme en een aanvulling van kennis 

door intersubjectieve communicatie (Pennington, 2004). 

     Naast Habermas is ook Charles Lindblom van grote invloed geweest op het denken over participatieve 

modellen. Lindblom bekritiseerde de alomvattende ‘superplanning’ van het modernisme door te stellen dat 

een individu slechts een beperkte rationaliteit kan toepassen en een beperkte hoeveelheid kennis en 

informatie kan bezitten en verwerken. Lindblom ziet ruimtelijke planning daardoor als een proces waarbij 

kleine stapjes gezet worden in de richting van het gewenste eindresultaat. Na elk stapje wordt gekeken naar 

de effecten van dat stapje en welke aanpassingen eventueel gedaan moeten worden. Deze manier van 

werken staat bekend onder de naam ‘incrementele planning’. Het rationele, alwetende, individu wordt in dit 

perspectief de deur gewezen en het individu met een bounded rationality erkend. Door de samenspraak van 

verschillende actoren kan in een proces van trial en error bewogen worden naar het gewenste eindresultaat, 

rekening houdende met het feit dat ook het eindresultaat kan veranderen. Afstemming van de verschillende 

actoren geschiedt tussen de stapjes door (Lindblom, 1965). 

     In de jaren 90 vond er een snelle vermarkting van de overheid plaats. De positie van de burger 

transformeerde van een object-subject relatie tot een aanbieder-consument relatie. De opkomst van New 

Public Management, publieke administratie volgens bedrijfsmatige principes, maakt deze omslag duidelijk. 

Habermas’ kritiek op de opkomst van de markt vertaald zich in een pleidooi voor planvorming die 

holistisch plaatsvindt, dat wil zeggen, op een deliberatieve manier gericht op het uitdiepen van een 
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planproces in samenspraak met burgers. Pennington (2004) zegt hierover: ”In order to ‘reconnect’ 

individuals with their communities it is argued, land use decisions should be based on ‘voice’ mechanisms 

that can transform peoples’ values through a process of democratic deliberation in which the virtue of 

different ends is judged according to the articulation of the ‘best reasons’ ” (2004, p.216). Het atomistische 

individu wordt door Habermas geplaatst in een netwerk van sociale relaties. Door een redelijke discussie 

aan te gaan kunnen elkaars standpunten verkend worden en kan wederzijds begrip gekweekt worden die als 

basis gebruikt worden voor besluitvorming op basis van sterkste argumenten. Het bereiken van consensus 

en het aanspreken van mensen op burgerschap is hierbij noodzakelijk in plaats van te focussen op 

competitie en consumentengedrag (Healey, 1997; Pennington, 2004). 

     Voordat we dieper in  gaan op de theoretische betekenissen en eigenschappen van interactief beleid is 

het van belang om het begrip eenduidig te gaan gebruiken. Nagenoeg alle definities van interactief beleid 

richten zich op de woorden samenwerking, communicatie, rolverdeling, kloof, kwaliteit en draagvlak. Deze 

opsomming van woorden is slechts een selectie van de aspecten van interactief beleid die in de literatuur 

langs komen. Pröpper en Steenbeek omschrijven interactief beleid als: “een wijze van beleid voeren 

waarbij een overheid in een zo vroeg mogelijk stadium burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven 

en/of andere overheden bij het beleid betrekt om in open wisselwerking met hen tot de voorbereiding, 

bepaling, de uitvoering en/of de evaluatie van beleid te komen” (2001, p.15).  

     Een andere treffende definitie wordt gegeven door Sonja van der Arend, die tracht alle aspecten van 

interactief beleid te belichten, het zij op een vrij algemeen niveau: 

 

“Interactief beleid is de idee, methode en praktijk om te proberen de rolverdeling tussen overheid 

en burgers te veranderen, door burgers (en andere derden) uit te nodigen om te participeren bij 

het maken van een beleid of plan van de overheid, het participatieproces te laten ontwerpen, 

organiseren en begeleiden door een procesmanager, en de kwaliteit van beleid en plannen af te 

meten aan het draagvlak ervoor bij de participanten (overheid, burgers en andere betrokkenen)” 

(Van der Arend, 2007, p.2). 

 

Doordat van der Arend interactief beleid definieert als een idee, methode en praktijk geeft zij een verdeling 

aan die wezenlijk is voor de conceptualisering van interactief beleid. Praktische toepassingen vragen 

namelijk om een andere focus dan het ontwikkelen van ideeën en methoden. De definitie zoals van der 

Arend die hanteert zal leidend zijn in dit onderzoek.  

     De ontwikkeling van participatie van burgers in planvorming wordt in de literatuur veelal ingedeeld in 

verschillende generaties. De eerste generatie die in de jaren 70 van de vorige eeuw opkwam richtte zich op 

het verkrijgen van advies van inwoners door verschillende vormen van inspraak. Op verschillende 

maatschappelijke domeinen werden adviesraden in het leven geroepen die mee mochten praten over 

plannen. Te denken valt aan raden voor senioren en culturele groeperingen. De maakbaarheidsgedachte 

staat in deze participatiegolf in grote belangstelling en de overheid is initiatiefnemer in planvorming. 

Rosener (1978) stelt in deze periode dat de onbekendheid met de effectiviteit van burgerparticipatie 

waarschijnlijk gerelateerd is aan de omvangrijkheid van het begrip. Burgerparticipatie was beperkt tot 

meepraten, maar de effecten daarvan waren onduidelijk. Daar komt bij dat het fenomeen burgerparticipatie 

vernieuwend was en zich nog in een experimentele fase bevond. Van der Arend vult het volgende aan: 

“Interactief beleid was niet meer dan een veelheid aan kleine, losse activiteiten. Zonder kennis van elkaars 

bezigheden begonnen verschillende individuele ambtenaren en consultants als pioniers destijds hun eigen 

projecten ter verbetering van de werkwijzen in het openbaar bestuur” (2007, p.288). 

     De tweede generatie participatie doet twintig jaar later zijn intrede rond de jaren 90 waarbij de 

interactieve component voorzichtig versterkt wordt. Er was in deze tijd sprake van een bundeling van 

krachten en activiteiten op inhoudelijk en organisatorisch vlak waardoor er een samenhangend politiek 

project ontstond (Van der Arend, 2007). Regelmatig worden burgers gevraagd een bijdrage te leveren aan 

planvorming door op te treden als klankbordgroep. Verschillende referenda en de oprichting van de 

ombudsman zijn kenmerkend voor deze tijd. Verschillende studies verschijnen in deze jaren die het 

paradigma op burgerparticipatie voor een redelijke termijn bepalen. Voorbeelden van deze werken zijn 

Fischer (1993, 2000) en Day (1997). 

     De algemene gedachte over interactieve planvorming is in deze periode positief en de discipline schept 

hoge verwachtingen, voornamelijk ook doordat de maakbaarheidsgedachte langzaamaan haar aanhangers 

verliest. Doordat de ontwikkeling van interactief beleid voornamelijk plaatsvond in het netwerk van 

pleitbezorgers begon interactieve planvorming haar relatie met de procesmetselaars (ambtenaren en 

consultants) te verliezen. Kennisaccumulatie leek rond de eeuwwisseling een voornamelijk doel te zijn 
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(Van der Arend, 2007). Door het bestaan van een enorme hoeveelheid kennis over interactief beleid werd 

het belang van een duidelijk afbakening van burgerparticipatie wederom duidelijk waar Rosener in 1978 al 

op wees: “To some citizens, participation means the sharing of decision power; to others it means only 

expressing an opinion. Unless participation objectives are clear to all of those involved in the 

participation, assessments of the effectiveness of the participation will be suspect” (Rosener, 1978, p.458).  

     Van der Arend stelt dat vanaf 2002 de positieve verhalen rondom interactief beleid om begonnen te 

buigen tot een pessimistische stroom waarbij interactief beleid gezien werd als een rationele invoering van 

een nieuw managementmodel. Het belangrijke politieke machtelement raakte hierdoor onderbelicht (Van 

der Arend, 2007). Het citaat van Rosener maakt tevens duidelijk dat er meer aandacht moet komen voor de 

actor waar het om draait bij interactief beleid: de burger van het land en de inwoner van een stad, dorp, 

wijk of straat.  De gedachte is dat de koppeling tussen procesmanagement en burgers versterkt moet 

worden. Een voorbeeld hiervan is dat het belang van een actorenanalyse overduidelijk wordt. Zonder 

kennis van de beleving van alle betrokken partijen is het onmogelijk om te bepalen of burgerparticipatie 

haar doelen bereikt. Daarnaast zijn er volgens Rosener verschillende besluitvormingsprocessen waarbij 

participatie van hoogopgeleide experts noodzakelijk is, ze doelt dan op besluitvorming die gericht is op de 

lange termijn waarbij een groot geografisch gebied en duizenden mensenlevens betrokken zijn. Er zijn 

echter ook planprocessen waarbij gespecialiseerde kennis niet nodig is en waarbij het aantal betrokkenen 

gering is (Rosener, 1978).  

     Naast positieve verhalen over interactief beleid bestaat er ook een pessimistische visie. Pessimisten van 

interactief beleid focussen onder andere op het gebrek aan inhoud, politieke desintegratie en manipulatie 

(De Graaf, 2007). Figuur 3.1 is een weergave van positieve en negatieve beoordelingen van interactief 

beleid.  

 

Figuur 1: Optimistische- en pessimistische opvattingen over interactief beleid 
 

 
Bron: de Graaf, 2007, p.21. 

 

Soortgelijke argumenten die burgerparticipatie tegenspreken zijn te vinden in een werk van Irvin en 

Stansbury (2004). Zij stellen dat er aan burgerparticipatie, naast de veelal benadrukte voordelen, ook een 

aantal kwetsbaarheden en nadelen zitten. Ten eerste noemen Irvin en Stanbury de hoge kosten die gemoeid 

zijn met interactieve processen. Ze stellen dat goed onderzocht moet worden of de hoge kosten de moeite 

waard zijn: “A single administrator, technically trained and politically astute enough to recognize the 

probable consequences of his or her decision, may come to the same decision that the community group 

chose – and it may take him or her one month of work, one day, ore even just one hour of consideration” 

(Irvin & Stansbury, 2004, p.58). De auteurs erkennen echter dat het sociaal kapitaal dat deze werkvorm 

oplevert niet beschouwd wordt in het erkennen van het nadeel van de hoge kosten. Burgerparticipatie moet 

daarom alleen plaatsvinden wanneer de problematiek kritische vormen aanneemt of het politieke proces 

vastgelopen is. Vervolgens is de schaal van de toepassing van burgerparticipatie problematisch. Want wie 

zijn de betrokkenen, kijk je naar direct- of ook indirect betrokkenen? Volgens Irvin en Stanbury moet de 

groep participanten vooral niet te groot en te heterogeen zijn. Ten derde moet er binnen de 

participantengroep duidelijk zijn wat de problematiek is om intrinsieke motivatie te laten ontstaan. Ook 

noemen zij de problemen van representatie: wie doet mee en wie niet, en machtverdelingen: wie beslist en 
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wie niet. Ten slotte betwijfelen Irvin en Stanbury of participatie leidt tot beslissingen met een altruïstisch 

karakter of dat ze een sterke mate van zelfbelang bevatten (Irvin & Stanbury, 2004). 

     Deze korte analyse laat zien dat de ontwikkeling van interactieve planvorming van bejubelend positief 

naar kritisch neutraal verschoven is. Zo wordt vaak gesproken over interactieve planvorming als een 

draagvlakmachine of schaamlap voor overheidsprojecten. De aandachtspunten die Irvin en Stanbury 

benadrukken spelen ook binnen de interactieve projecten in de gemeente Zwolle. Aangenomen wordt dat 

interactie gedurende het planproces leidt tot een breed gedragen sociaal kapitaal en dat die uitkomst de 

geïnvesteerde middelen waard is.  

 

 

§2.3.3 Participatie op lokaal niveau en de inpassing in een gemeentelijke organisatie 

 

Naast Hajer en Versteeg (2006) is er ook in andere bestuurlijke literatuur een roep om een stevige 

vernieuwing van het openbaar bestuur in Nederland. Zoals is gebleken is het thema participatie nauw 

verbonden met het concept democratie. Vanuit het werkveld van Good Governance wordt participatie 

gezien als een voorwaarde voor een rechtvaardige democratie waarin elke inwoner van een gemeente, naast 

het stemrecht, invloed uit kan oefenen op planvorming die zijn of haar omgeving kan beïnvloeden. ‘Het 

goede’ van bestuur wordt in dit geval omschreven in termen van gelijkheid en kwaliteit van partnerschap. 

Participatie richt zich op het behandelen van publieke vraagstukken waarbij meerdere actoren betrokken 

zijn en waarbij belangen gewogen moeten worden. Geenens en Tinnelvelt (2007) beamen dat de invalshoek 

van de deliberatieve democratie sterk in opkomst is als aanvulling op de representatieve democratie. Zij 

verwoorden dit als volgt: “Besluitvorming op basis van een redelijke discussie tussen vrije en gelijke 

burgers en hun vertegenwoordigers wordt steeds vaker gezien als mogelijke oplossing voor de gebrekkige 

legitimiteit waarmee politiek vandaag te kampen heeft” (Geenens en TInnevelt, 2007, p.22). Deliberatie 

wordt hier gezien als een uitgebreide dialoog waarbij betrokken actoren hun belangen, doelen en wensen 

kunnen uitspreken. Het woord ‘redelijk’ verwijst hier naar het toepassen van de rede, met andere woorden, 

elkaars invalshoeken te proberen te begrijpen en hierdoor een wederkerige band met elkaar op te bouwen. 

Volgens Elster (1998) refereert deliberatie naar “either to a particular sort of discussion—one that involves 

the careful and serious weighing of reasons for and against some proposition— or to an interior process by 

which an individual weighs reasons for and against courses of action” (Elster, 1998, p.63). Naast de 

redelijke discussie om elkaars standpunten te verkennen en te begrijpen gaat deliberatie ook over de 

uiteindelijke besluitvorming waarbij de standpunten (door de uitgebreide discussie) op een evenwichtige 

manier tegen elkaar kunnen worden afgewogen. Chambers (2003) ondersteund de definitie van Elster 

(1998) maar specificeert de rol van de participant in het deliberatieve proces:  

 

“Generally speaking, we can say that deliberation is debate and discussion aimed at producing 

reasonable, well-informed opinions in which participants are willing to revise preferences in light 

of discussion, new information, and claims made by fellow participants. Although consensus need 

not be the ultimate aim of deliberation, and participants are expected to pursue their interests, an 

overarching interest in the legitimacy of outcomes (understood as justification to all affected) 

ideally characterizes deliberation” (Chambers, 2003, p.309). 

 

Nederlandse gemeenten hebben in de afgelopen jaren tal van instrumenten ontwikkeld om de relatie met de 

inwoners te verbeteren. Interactiviteit staat hierin gelijk aan deliberatief. Door op een actieve manier te 

communiceren en plannen te vormen kan de legitimiteit van de democratie versterkt worden. De Raad 

Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) stelt dat Nederlandse gemeentes nog weinig hebben 

geëxperimenteerd met deliberatieve processen. Hiervoor zijn volgens de raad drie redenen aan te wijzen. 

Allereerst is er sprake van onevenredige representatie van de deelnemers, welke kan leiden tot 

legitimiteitsproblemen. Ten tweede is beleidsontwikkeling volgens de deliberatieve manier niet altijd 

effectief. Ten slotte ontstaat discussie niet vanzelf wanneer burgers zich belangeloos en waardevrij in 

moeten zetten. (RMO, 2007). 

     Een werk dat interactieve planvorming onderzoekt vanuit een casestudybenadering is Participatory 

Governance, geschreven door Lovan, Murray en Shaffer (2004). Dit boek onderzoekt lokale 

participatieprocessen in Ierland, de Verenigde Staten, Ghana en Australië. Ze stellen dat interactieve 

planvorming een belangrijke en effectieve bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van besluitvorming. 

Echter, daarbij moet worden opgemerkt dat de belangrijkste les met betrekking op interactieve planvorming 

nooit mag worden vergeten: “It is vital that those entering any area of negotiated policy making 
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understand that real difficulties can lie ahead linked to professional resistance, competing values, hostile 

followers, unequal relationships of power, controlled participation and suffocation by comfortable 

association” (Lovan et al., 2004, p.17). Participatie van burgers is duidelijk geen einddoel dat zich vanzelf 

opwerpt. Het is het uiteindelijke samenspel, gebaseerd op de bedoelingen van actoren, die de uitkomsten 

van het planproces bepalen. 

     Het belang van de redelijke discussie wordt ook door Pröpper ondersteund. Deze auteur stelt dat de 

toepassing van redelijke discussies een passende opstelling van het openbaar bestuur behoeft. Pröpper 

(2009) stelt dat een bestuur in dit geval responsief moet zijn. Dit houdt in dat een bestuur openstaat voor 

kritiek en op een wederzijdse manier omgaat met haar burgers. Daarnaast betekent het ook dat zij haar 

burgers aanspreekt op hun actieve rol. De overheid is geen ‘kop van jut’, in de woorden van Pröpper, maar 

een partner van inwoners. Responsief bestuur gaat verder dan luisteren naar inwoners: “Participatie richt 

zich doorgaans op publieke vraagstukken waarbij meerdere belangen in het geding zijn en die gewogen 

worden. Het gemeentebestuur kan dan niet volstaan met 

'goed te luisteren naar burgers'. De gemeente behandelt burgers dan feitelijk als consumenten. Dit leidt 

nogal eens tot een zwakke polderdemocratie waarin 'wensenlijstjes' centraal staan en deelnemers alleen 

tevreden zijn wanneer zij hun zin krijgen. Het concept van responsief bestuur gaat verder: naast goed 

luisteren gaat het er onder meer ook om of het gemeentebestuur tot een transparante en zorgvuldige 

belangenafweging komt, dat het hierover publiekelijk verantwoording aflegt en dat er feitelijk ook 

gehandeld wordt conform besluiten of afspraken” (Partners+Pröpper, 2006, p.9). 

     Voor het ontwikkelen van responsief bestuur is het van belang dat de organisatiecultuur meegroeit met 

de ontwikkeling van een partnerschap tussen inwoners en de gemeentelijke organisatie. Inwoners zijn niet 

alleen consumenten waar het gemeentebestuur allen naar luistert, ze zijn partners in het 

ontwikkelingsproces. Uiteindelijk gaat het er om dat het bestuur een afgewogen en transparantie keuze 

maakt uit de beschikbare alternatieven en hierover verantwoording aflegt aan haar inwoners. Lovan et al. 

(2004) vatten een belangrijk aspect van participatie als volgt samen: “Meaningful participation requires a 

change in culture among formal organizations and a change in expectations among citizens” (Lovan et al., 

2004, p.56). De opstelling van zowel gemeente als inwoner behoeft dus aandacht. Daarnaast noemen Lovan 

et al. twee andere aspecten die beslissend zijn voor het organiseren van participatie, namelijk een degelijke 

institutionele structuur die ervoor zorgt dat alle betrokkenen deelnemen aan het proces. Een structuur moet 

er voor zorgen dat men niet terugvalt op het ad hoc toepassen van participatie-instrumenten. Ten tweede is 

het van belang dat de planprocessen open zijn waarbij dialoog en flexibiliteit van groot belang zijn (Lovan 

et al., 2004, p.56). 

 

      

§2.3.4 Interactieve planvorming: beleidsinstrument of democratisch redmiddel? 

 

In de voorgaande paragrafen zijn de herkomst, democratische inpassing en lokale toepassing van interactief 

beleid onderzocht. De vraag die hierin centraal stond was: is interactief beleid een politiek middel of is het 

beleidsmatig ook van waarde? 

     In de wetenschappelijke literatuur bestaan verschillende definities en termen om een interactieve 

werkwijze te verwoorden. Veelvoorkomende termen zijn: interactieve beleidsvorming, burgerparticipatie, 

community planning, interactieve beleidsvoering, interactieve beleidsontwikkeling en een begrip in 

opkomst is coproductie. Het is belangrijk om een interactieve manier van werken niet te verwarren met het 

begrip ‘inspraak’. Inspraak gaat namelijk over een bij wet geregelde procedure waarbij inwoners hun visie 

kunnen geven op een voltooid product. Van een interactieve manier van werken is hier geen sprake.  

     Volgens de Graaf (2009) gaat het er bij interactief beleid om dat “een overheid in een zo vroeg mogelijk 

stadium (groepen) burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden betrekt bij de 

planvorming, de besluitvorming en/of de uitvoering met het doel meer draagvlak te krijgen en eventuele 

weerstand weg te nemen” (De Graaf, 2009, p. 1). Of deze definitie compleet is valt te betwisten aangezien 

de doelstellingen zich enkel richten op draagvlak en weerstand. De Graaf vult aan dat de status van 

interactief beleid veelal onzeker is doordat de toepassing ervan een instrument of doel op zich kan zijn. De 

vraag die hij stelt: Is het [interactieve beleidsvorming] nu een nieuw beleidsinstrument of liggen er 

werkelijk democratische overwegingen aan ten grondslag? (De Graaf, 2009, p.1). Deze vraag beantwoordt 

de Graaf tweeledig. Enerzijds presenteren gemeenten interactief beleid als een aanvulling op de 

representatieve democratie. Interactieve beleidsvorming zorgt er voor dat inwoners actief betrokken kunnen 

zijn bij het openbaar bestuur en dat ze niet slechts eenmaal per vier jaar een mandaat afgeven in de vorm 

van een stem voor de gemeenteraad. Volgens de Graaf is interactief beleid als aanvulling op het 
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representatieve stelsel echter problematisch: “ Vaak wordt daarbij vergeten dat de uitgangspunten van een 

representatieve democratie anders zijn dan in het geval van een participatieve of directe democratie. 

Vanuit democratisch oogpunt is er dan ook veel onduidelijkheid bij deelnemers aan interactieve processen. 

Bij interactief beleid moet de nadruk op participatie liggen en niet zozeer op representatie” (de Graaf, 

2009, p.7). Volgens de Graaf moet bij interactief beleid de nadruk liggen op participatie van inwoners. De 

individuen of groepen die deelnemen aan planvorming hoeven niet representatief te zijn omdat de 

uiteindelijke besluitvorming gedaan wordt door een representatief orgaan, namelijk de gemeenteraad. Dit 

standpunt valt sterk te betwijfelen. Want kan selectieve participatie niet leiden tot uitkomsten die slechts 

door een klein gedeelte van de bevolking herkend wordt? Beleidsuitkomsten van participatieve processen 

kunnen nog zo mooi zijn; als ze slechts de stem van een selecte groep vertegenwoordigen heeft het weinig 

nut om vervolgens een besluit te laten nemen door een representatieve groep volksvertegenwoordigers. 

     Het idee van een redelijke discussie vormt de fundering voor het concept van interactieve planvorming. 

Participatie van inwoners door middel van een deliberatieve structuur is sterk in ontwikkeling. Lovan et al. 

(2004) stellen bijvoorbeeld dat “The issue of participation, or the lack of it, has found its way on to 

national and international agendas. [..] It is now accepted that citizen involvement in local development is 

the key to equality, inclusiveness and sustainability’ (2004, p. 39). Het betrekken van inwoners van een 

gemeente bij planvorming zal in de ogen van Lovan et al. leiden tot een grotere gelijkheid tussen de 

gemeentelijke organisatie en haar inwoners en het zal tevens betrokkenheid en een evenwichtige 

ontwikkeling versterken. Uit dit citaat blijkt tevens dat het vormgeven van een plan met meerdere actoren 

verschillende doelstellingen kan hebben. Het ontwikkelen van interactief beleid is geen doel op zich, ook al 

lijkt het er tegenwoordig wel  eens op dat het interactief willen ontwikkelen van beleid omarmd is door 

beleidsmakers en bestuurders in de publieke sector. De doelen die getracht worden te realiseren verschillen 

echter van karakter. Het organiseren van draagvlak wordt veelvuldig genoemd als een motivatie voor het 

beoefenen van interactieve beleidsvorming. Er zijn echter meer motieven te ontdekken in de literatuur. 

Figuur 3.2 geeft de motievenketen weer die Edelenbos opgesteld heeft (2000). 

 

 

Figuur 2: De motievenketen van interactief beleid volgens Edelenbos 

 

 
 

Bron: de Graaf, 2007, p.2. (origineel: Edelenbos, 2000) 
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Edelenbos (2000) maakt onderscheid tussen zes verschillende motieven voor interactief beleid. Deze 

motieven geven mogelijke antwoorden op de ‘waarom-vraag’ van interactief beleid, variërend van abstract 

(politiek doel) tot concreet (beleidsmiddel). De zes motieven van Edelenbos worden door Pröpper nog 

verder uitgewerkt in tien verschillende procesdoelen. Pröpper (2009) maakt het volgende onderscheid in 

procesdoelen van interactief beleid: 

 

1. Inhoudelijke verrijking: inhoud van beleid verbeteren  waardoor het beleid effectiever, meer 

responsief of legitiemer wordt. 

2. Het realiseren van een hoger ambitieniveau: door krachten van verschillende actoren te bundelen 

kunnen tijd en geld beter worden ingezet. De som der delen is in dit geval groter dan het geheel. 

3. Verbeteren van het proces: gericht op communicatieprocessen om wederzijds begrip te 

bewerkstelligen en eventueel het bereiken van consensus of een compromis. 

4. Verbeteren van de samenwerking met externe partijen 

5. Vergroting van draagvlak en daarmee de uitvoerbaarheid: zowel gericht op intern en extern 

draagvlak. 

6. Versnellen van beleid en verkorten van probleemoplossing. 

7. Vergroting van het probleemoplossend vermogen van de maatschappij: gericht op het bevorderen 

van gevoelens van verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. 

8. Uitbreiding van participatie en democratie: op een actieve manier bijdragen aan de directe 

democratie. 

9. Verbetering van de interne organisatie: ‘van binnen naar buiten kijken’ kan interne tekortkomingen 

opsporen. 

10. Verbeteren van het imago. 

(Pröpper, 2009, p. 50-51) 

Uit deze categorisering blijkt dat interactief beleid, zoals de Graaf (2009) al veronderstelde, zowel te maken 

heeft met het verkleinen van het democratisch tekort als met het inzetten van interactie als 

beleidsinstrument (De Graaf, 2009). Beide uitgangspunten zijn namelijk te verdedigen met behulp van de 

procesdoelen die Pröpper vaststelt.  

 

§2.3.5 De relatie tussen het openbaar bestuur en haar  inwoners: participatie als toverwoord? 

 

“The idea of citizen participation is a little like eating spinach: no one is against it in principle because it 

is good for you. Participation of the governed in their government is, in theory, the cornerstone 

of democracy - a revered idea that is vigorously applauded by virtually everyone” (Arnstein, 1969, p. 216). 

Arnstein geeft in haar artikel verschillende vormen van burgerparticipatie weer, maar ook van wat zij 

noemt non-participatie.  Arnstein bemerkte reeds in 1969 dat participatie een van de pijlers is van een 

democratie. Ze gaat daarbij enkele, volgens haar, onwaarheden uit de weg. Zo stelt ze dat absolute macht 

voor burgers in elke situatie onmogelijk is. Arnstein maakt de vergelijking met de president van de 

Verenigde Staten, die ook nooit de absolute macht zal beheersen en niet het morele recht heeft om besluiten 

eenzijdig te nemen. Participatie is volgens Arnstein gericht op de have-nots van de maatschappij, de 

individuen die niet automatisch deel uitmaken van de voordelen die een samenleving biedt. Op de vraag 

wat participatie precies is geeft ze het volgende antwoord: “citizen participation is a categorical term for 

citizen power. It is the redistribution of power that enables the have-not citizens, presently excluded from 

the political and economic processes, to be deliberately included in the future. It is the strategy by which 

the have-nots join in determining how information is shared, goals and policies are set, tax resources are 

allocated, programs are operated, and benefits like contracts and patronage are parceled out” (Arnstein, 

1969, p. 216). Met dit antwoord doet ze burgerparticipatie als geheel tekort. Arnstein stelt dat participatie 

gericht is op individuen die buitengesloten worden in de maatschappij, dus inwoners die niet vanzelf 
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meedoen. De introductie van de Wet op Maatschappelijke Ondersteuning is hiervan een goed voorbeeld. 

Maar om de stelling in te nemen dat de WMO het volledige participatiedebat omgeeft gaat te ver. Het 

hedendaagse beeld op participatie is gericht op elk individu van de samenleving, niet alleen op de have-

nots. Dat selectieve groepen individuen extra aandacht nodig hebben is geen nieuw gegeven, het is alleen 

niet uitsluitend deze groep die betrokken moet worden in de moderne democratie. Arnstein maakt met 

behulp van ladder treden een onderscheid in de mate van betrokkenheid van burgers. Citizen power is er op 

gericht om burgers daadwerkelijk te betrekken bij besluitvorming, uitvoering en het nemen van 

verantwoordelijkheid bij planvorming. Burgers hebben een actieve rol en Arnstein ziet deze vorm als echte 

participatie. Bij tokenism krijgen burgers de rol toebedeeld van informant en inputleverancier voor 

planvorming. Deze input wordt vervolgens meegenomen in de uiteindelijke invulling en besluitvorming 

omtrent plannen. Nonparticipation is gericht op het manipuleren en ‘curen’ van burgers en is 

eenrichtingsverkeer waarbij een overheid haar plannen al voltooid heeft. De categorieën tokenism en non-

participation zijn daarom geen vormen die thuishoren op de participatieladder maar slechts een allereerste 

voorzichtige aanzet van communicatie (Arnstein, 1969).  

     Burgerparticipatie is een thema dat sinds de aanzet door Arnstein in 1969 in de literatuur eindeloos 

gecategoriseerd wordt. Na Arnstein onderscheiden Lowndes, Pratchett en Stoker (2001) de volgende 

hoofdcategorieën van burgerparticipatie, met bijbehorende instrumenten: 

 

 1. Consumenten methoden 

o Focus: vraaggericht en gericht op de burger als klant 

o Methoden: Complaint schemes, Satisfaction surveys, Other opinion polls 

 

2. Traditionele methoden 

o Focus: methoden die in het verleden gebruikt zijn om publieke participatie te bevorderen 

o Methoden: Public meetings, Consultation documents, Co-option to committee, O&A 

sessions 

 

3. Forums 

o Focus: gericht op het op regelmatige basis bij elkaar brengen van verschillende groepen 

gebruikers van verschillende diensten of domeinen 

o Methoden: Service user, Area/neighbourhood, Shared interest 

 

4. Consultatieve innovaties 

o Focus: burgers om advies vragen in plaats van ze bij het gehele planproces te betrekken 

o Methoden: Interactive website, Citizens’ panels, Referendum 

 

5. Deliberatieve innovaties 

o het bevorderen van deliberatieve processen waarin burgers hun mening kunnen laten horen 

over zaken met een individuele of collectieve waarde 

o Methoden: Focus groups, Community planning, visievormende bijeenkomsten, 

gebruikersmanagement en burgerjury’s 

(Lowndes et al.,  2001). 

 

 

Platt (1996) maakt daarnaast een begin met een onderverdeling van participatie in lokale gemeenschappen. 

Zo onderscheidt Platt drie verschillende participatiesoorten: 

- fysieke participatie: aanwezig zijn en het gebruiken van vaardigheden en inzet;  

- mentale participatie: het conceptualiseren van activiteiten, besluitvorming en organisatie; 

- emotionele participatie: aanwezig verantwoordelijkheidsgevoel en sturende rol. 

De indeling van Lowndes et al. heeft overeenkomsten met de participatielader zoals Arnstein die reeds 

opstelde. Ook de indeling van Platt geeft een aanvulling aan de participatievormen door de rol van burgers 

te definiëren in drie verschillende soorten participatie. Door de drie indelingen te combineren worden de 

overlappingen tussen de verschillende categoriseringen duidelijk. Een combinatie van de verschillende 

categorieën kan als volgt schematisch weergegeven worden, zie figuur 3.4: 
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Figuur 3:  Weergave van overlap in verschillende participatiecategorieën 

 
Bron: eigen bewerking 

 

 

Lovan et al. voegen aan deze onderverdeling toe dat de soorten kunnen verschillen in sturing (bottom-up of 

top-down), dynamiek (universeel of divers), complexiteit en voorspelbaarheid (2004, p.39). De manier 

waarop het partnerschap tussen gemeente en inwoners tot stand komt is een punt van discussie. Binnen de 

relatie tussen gemeente en inwoner wordt in dit onderzoek gefocust op de manier waarop gemeente en 

inwoners in samenspraak plannen maken. De gemeente is niet langer de plannenmaker in het ivoren 

torentje, maar is zichtbaar en aanspreekbaar. De concrete samenwerking bij het vormen van gemeentelijke 

plannen wordt omschreven als interactieve planvorming. Een punt van aandacht die in de literatuur naar 

voren komt gaat over de effecten van interactieve planvorming. Theoretisch leidt interactieve planvorming 

tot een aantal effecten waarbij de veronderstelde kloof tussen burger en bestuur verkleint en het tot stand 

gekomen plan een hogere kwaliteit heeft. Het is echter problematisch om de effectiviteit van interactieve 

planvorming te meten. Een van de redenen daarvoor is de veronderstelling dat actoren verschillende 

opvattingen hebben over wat effectiviteit is binnen het veld van interactief beleid maken. In de 

probleemstelling is al gesteld dat effectiviteit op verschillende manieren beleefd kan worden. Voor zowel 

de ambtelijke organisatie, de gemeenteraad en het college evenals voor de inwoners van Zwolle zal het 

concept effectiviteit iets anders betekenen.  Dit onderzoek zal zich richten op de drie vormen van 

problematiek zoals die hierboven beschreven zijn. In de algemeenheid gaat het hierbij over de effectiviteit 

van interactieve planvorming waarin arrangementen bestaande uit de gemeente, ondernemers, organisaties 

en inwoners samen plannen maken. Grin et al. noemen deze constructie de interactiviteit in een 

meervoudige democratie (Grin et al., 2006).  

      

 

§2.3.6 Toepassing in de lokale praktijk: het concept beginspraak in Zwolle 

 

Pröpper (2009) stelt dat voor het ontwikkelingsproces van interactief beleid vijf ambities bestaan. Eén van 

die vijf is een ingeburgerde huisstijl voor (interactief) beleid maken. Dit houdt in dat een organisatie een 

herkenbare manier van werken heeft geïnternaliseerd welke zij consequent toepast. Het gaat hierbij om 

“een professionele methode op papier die in de praktijk wordt toegepast” en die “voorziet in een aanpak 

en afwegingskader waarmee helder is in welke situatie de burger op welke wijze wordt betrokken” 

(Pröpper, 2009, p.23). Een huisstijl gaat echter verder dan een methode, het is een grondhouding die 

gebaseerd is op ambitie en praktijk. Voor de gemeente Zwolle is de ambitie om een herkenbare 

grondhouding te maken van groot belang. Met het programma ‘Samen maken we de stad’ heeft de 

gemeente Zwolle ingezet op het ontwikkelen van zo’n houding. Centraal in dit programma staat die 

werkwijze die als ‘beginspraak’ bekend is. 

     Beginspraak is een relatief nieuw (gemeentelijk) concept dat de voordelen van de representatieve 

democratie verbindt met een directe inspraak mogelijkheid voor inwoners van een gemeente. In 1978 werd 

beginspraak toegepast in een de planvorming betreffende een nieuw verkeerscirculatieplan (VCP) in de 

gemeente Apeldoorn. Met meer dan 7000 reacties van inwoners was dit beginspraakproces een ruime basis 

voor de gemeente om een VCP op te stellen. Ondanks dat dit experiment overwegend positieve uitkomsten 

had, waren er ook belangrijke lessen uit te trekken. Eén van die lessen wordt al in 1982 geformuleerd: 

“Beginspraak heeft alleen zin als de tijd tussen begin en uitspraak niet langer is dan een jaar. Gaat het 

langer duren, dan zal toch gewerkt moeten worden met een praatplan, door deskundigen opgesteld” (De 
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Nederlandse Gemeente, 1982, p.625). Hieruit blijkt dat het tijdsaspect van essentieel belang is voor het al 

dan niet toepassen van de beginspraak denkwijze.  

     Een ander kritisch geluid is te vinden in een artikel van Koning en Vroonhof (2010). Koning en 

Vroonhof stellen dat het riskant is om inwoners aan te duiden als co-partnerschap omdat dit een opmaat is 

voor teleurstelling. Zij geven hiervoor drie redenen: Allereerst is het vergroten van legitimiteit van een plan 

in veel gevallen niet aan de orde omdat nieuwe bewoners (in het geval van fysieke projecten) niet 

betrokken worden bij inspraak en overleg. Het tweede argument voor beginspraak, het vergroten van 

draagvlak, is volgens Koning en Vroonhof (2010) eveneens omstreden. Koning en Vroonhof: “De ervaring 

leert ons dat in een aantal gevallen de plannen wel beter begrepen worden, maar de kaders die gelden bij 

de ontwikkeling worden niet minder bediscussieerd en bevochten. Ook niet voor de rechter en Raad van 

State” (2010, p. 42). Er blijven altijd kaders die niet aangepast kunnen worden. 

     Het laatste argument, kwaliteitsverrijking van plannen, wordt door de auteurs erkend als aanvulling op 

het professionele kennisdomein. Zij stellen echter dat het pijnlijk zou zijn “als er gedacht wordt dat 

bewoners betere planontwikkelaars zijn dan de stedenbouwkundigen die daartoe zijn opgeleid” (Koning en 

Vroonhof, 2010, p.42). Ervaringskennis is dus interessant als aanvulling op het professionele kennisdomein 

maar zal nooit een vervanging kunnen bieden.  

In de gemeente Zwolle is men in 2005 een stuk positiever begonnen met de introductie van het concept 

beginspraak als aanvulling van de wettelijk geregelde inspraakprocedures. Voornamelijk de raadsfractie 

van de ChristenUnie heeft het initiatief genomen in het verkennen van het concept en het schrijven van 

verschillende notities genaamd ‘De Kloof’ in 2005 en ‘De Kluif’ in 2008. Beginspraak in Zwolle wordt 

sinds 2006 stap voor stap ontwikkeld. Het collegeakkoord 2006-2009 ‘Samen voor Zwolle!’ zette volgens 

de gemeente de deur open voor actief burgerschap. Zij vertaald dit met de woorden: ‘De leden van de 

gemeenschap moeten ruimte en vertrouwen krijgen om samen met de gemeente invloed uit te oefenen op 

ontwikkelingen in de stad’ (Zwolle, 2008, p.2). Actief burgerschap gaat volgens Zwolle over het bieden en 

creëren van mogelijkheden en vertrouwen voor inwoners. Inwoners van de Gemeente Zwolle zijn, in 

verschillende rollen van bewoner tot vertegenwoordiger van een grotere groep mensen, volgens de notitie 

Beginspraak  medeverantwoordelijk voor het welzijn van de stad (Zwolle, 2008). Mede naar aanleiding van 

‘De Kloof’ en ‘De Kluif’ heeft Zwolle in 2008 een gemeentelijke notitie opgesteld om het concept 

beginspraak eenduidig te omschrijven binnen de organisatie. Zwolle definieert beginspraak als volgt: 

“Beginspraak is de Zwolse term voor het toepassen van interactieve planvorming in een vroegtijdig 

stadium van het planproces. Het al dan niet toepassen van beginspraak wordt bepaald in de initiatieffase 

en identificatiefase van een project. De praktijktoepassing zal veelal gebeuren in de definitiefase, waarin 

de visievorming plaatsvindt. Voordat je met partijen en burgers gaat praten, moet je wel helder hebben 

waarover je gaat praten en de randvoorwaarden waarbinnen dit gebeurt” (Zwolle, 2008, p.3). 

     Zwolle richt zich met het concept beginspraak op verschillende ambities: Als de overheid werkelijk 

contact gaat zoeken, leidt dit tot een grotere betrokkenheid en ook tot meer verbondenheid. Door met 

elkaar in gesprek te gaan, herkent de burger (of organisatie, bedrijf, instelling et cetera) de keuzes die 

uiteindelijk gemaakt worden. Dit draagt wezenlijk bij aan wederzijds respect en vertrouwen, waardoor de 

drempel voor bewoners verlaagd wordt om ook zelf initiatieven en ideeën in te brengen (Zwolle, 2008, 

p.2). 

 

Deze ambities kunnen kort samengevat worden in de volgende kernwoorden: 

1. Betrokkenheid 

2. Verbondenheid 

3. Herkenbare keuzes 

4. Wederzijds respect en vertrouwen 

5. Het verlagen van drempels voor burgerinitiatieven 

 

 

Naast het maken van herkenbare keuzes moeten de keuzes ook gelegen zijn op breed draagvlak. Deze 

ambitie wordt als volgt verwoord: “Voor college en raad gaat het vooral om het inzichtelijk hebben van de 

uiteenlopende standpunten van de burgers en partijen en de argumenten die door hen gehanteerd worden, 

opdat een zorgvuldige eindafweging kan plaatsvinden in de besluitvormingsfase (het politiek primaat). De 

gemeente wil hierin transparant en betrouwbaar zijn. Een dergelijke aanpak beoogt een goed resultaat en 

draagvlak voor de uiteindelijke keuzes” (Zwolle, 2008, p.4). 

     Ten slotte erkend Zwolle ook het mogelijk gebruik van ervaringskennis van inwoners om te komen tot 

kwalitatief betere plannen. Door inwoners en partners aan te spreken op hun specifieke ervaringskennis kan 
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intensief overleg plaatsvinden en kunnen zij betrokken worden in het gehele veranderingsproces (Zwolle, 

2008). Naast deskundige kennis van professionele organisaties zijn inwoners en andere partners specialist 

in het herkennen van gebiedsspecifieke kenmerken.  

     Beginspraak is niet per definitie gericht op het bereiken van consensus. Het wordt daarom als volgt 

omschreven: “Het schetsen van een duidelijk proces, waarbij beïnvloedingsmogelijkheden voor alle 

belanghebbenden (dus ook burgers) helder geregeld zijn. De weg naar het oplossen van de vraagstukken is 

duidelijk vormgegeven. Dit doen we door argumenten uit te wisselen en inzicht te geven in wederzijdse 

belangen, welke beslissingen waarom en door wie worden genomen. Hierdoor ontstaat er meer begrip voor 

elkaars standpunten en belangen” (Zwolle, 2008, p.8).  

     De gemeente Zwolle gebruikt een eigen vorm van Arnstein’s participatieladder die zich richt op de 

communicatie tussen de gemeente en betrokkenen. Binnen de gemeente Zwolle is communicatie 

onderverdeeld in vier niveaus: 

 

1. “Meeweten: de gemeente (zender) informeert de doelgroepen (ontvanger). Er is sprake van 

eenrichtingverkeer. 

2. Meedenken: de gemeente nodigt doelgroepen uit om te adviseren over een projectonderdeel en/of 

beleidsvoorstel. Gemeente en doelgroepen zijn wisselend zender en ontvanger. 

3. Meedoen: de gemeente nodigt doelgroepen uit om daadwerkelijk onderdelen van een project zelf uit te 

voeren. Gemeente en doelgroepen zijn wisselend zender en ontvanger.(N.B. dit is een vergaande vorm 

van participatie, denk hierbij bijvoorbeeld aan het Experiment Wijkbudgetten). 

4. Meebeslissen: de gemeente en doelgroepen dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid om een project of 

beleidsvoorstel op te stellen. Gemeente en doelgroepen zijn wisselend zender en ontvanger” (Zwolle, 

2008, p.3). 

 

Koppelen we de ambities van beginspraak aan de doelstellingen van interactief beleid van Pröpper (2009) 

en Edelenbos (2000) uit paragraaf 3.3, dan zien we grotendeels overlappende ambities en doelstellingen die 

in de volgende paragraaf verder uitgewerkt worden. 

 

 

§2.4  Operationalisering van voorwaarden voor doeltreffendheid van interactief beleid 

 

Wat in deze paragraaf centraal staat is de vertaalslag van conceptuele definities (de theoretische 

beschrijvingen) naar operationele definities. Een operationele definitie vertaald het abstracte theoretische 

concept naar een tastbaar en meetbare gebeurtenis.Deze paragraaf bevat een operationalisering van de 

theoretische analyses en zal antwoord geven op de vragen ‘wat meten we?’, ‘hoe meten we dat?’ en ten 

slotte ‘waarom meten we dat?’.  

     Doeltreffendheid gaat over de mate waarin vooraf gestelde doelen en doelstellingen behaald worden. De 

lijst met procesdoelen van Pröpper van pagina [x] dienen als input voor dit onderzoek. Deze lijst is 

gecombineerd met de doelen van interactief beleid zoals Zwolle die heeft [pagina x]. Tabel [x] geeft in de 

linkerkolom een overzicht van deze samengestelde procesdoelen. De doeltreffendheid van de procesdoelen 

is afhankelijk van een samenstel van verschillende variabelen. Een variabele kan verschillende waarden 

aannemen en daarmee bepalen hoe de treffendheid van een procesdoel ervaren wordt.  

     Een voorbeeldonderzoek naar waarin de doeltreffendheid van participatie centraal staat is een onderzoek 

uit 2006 van Partners+Pröpper in de gemeenten Dordrecht en Leiden. Het doel dat in dit onderzoek 

geformuleerd is richt zich op de inventarisatie van kritische succesfactoren. De mate van effectiviteit 

volgens Partners+Pröpper. Zo stellen ze: “De effectiviteit bepalen we langs drie lijnen die ingaan op de 

resultaten van participatie:  

 

1. de mate van responsiviteit van het gemeentebestuur; 

2. de mate van tevredenheid van de participanten; 

3. de mate waarin procesdoelen zijn behaald”. 

(Partners+Pröpper, 2006:18). 

 

Pröpper (2009) noemt ook een zestal voorwaarden waaraan een interactief proces moet voldoen. Dit zijn  

openheid, duidelijkheid over inbreng en rollen van actoren, meerwaarde van participatie, een constructieve 

relatie, geschikte problematiek en voldoende beschikbare middelen in financiën en personeel (Pröpper, 

2009). Dezelfde normen worden genoemd door Edelenbos, Teisman en Reudink (2003). Zij voegen 
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specifiek nog enkele voorwaarden toe: de noodzakelijkheid van een betrokken rol van politici, een actieve 

politieke verantwoording en duidelijkheid over de status van een interactief proces (Edelenbos et al., 2003). 

     Om de doeltreffendheid van interactieve planvorming op procesniveau te kunnen beoordelen is een 

beoordelingskader nodig welke als uitgangspunt dient voor de dataverzamelingsfase. Doeltreffendheid gaat 

over de manier waarop gestelde doelstellingen al dan niet behaald worden. Het gaat hier om de 

doelstellingen die gesteld worden om een interactief proces te starten. Naast doeltreffendheid gaat het 

veelal ook over doelmatigheid, of terwijl: de mate waarin bepaalde effecten tegen zo gering mogelijke 

kosten worden bereikt, of waarbij zoveel mogelijk effecten worden bereikt tegen vastgestelde kosten (De 

Baas, 1995). Dit onderzoek zal zich slechts richten op de eerste variabele, namelijk doeltreffendheid. Om 

deze variabele verder in te vullen met onafhankelijke variabelen is gebruikgemaakt van een serie 

verkennende interviews. In totaal zijn 4 interviews afgenomen met verschillende individuen uit het 

gemeentebestuur en het ambtelijk apparaat.  

     Door de procesdoelen en ambities van interactief beleid van Edelenbos (2000), Pröpper (2006) en 

Pröpper (2009) en de uitkomsten van de interviews met elkaar te combineren ontstaat een normenstructuur 

voor interactief beleid, zie figuur 5. De genoemde ambities van interactief beleid zijn afkomstig uit de 

notitie beginspraak (Zwolle, 2008). Deze normenstructuur zal het aanknopingspunt vormen voor het 

empirisch onderzoek naar ervaringen van doeltreffendheid van interactieve planvorming in de gemeente 

Zwolle. De keuze voor de variabelen is afkomstig uit het werk van Pröpper en Edelenbos, en daarnaast 

aangevuld met informatie uit een serie verkennende interviews in Zwolle. 

 

 

Procesdoel 1: Inhoudelijke verrijking Indicatoren 

Variabele: verbondenheid 

 

 

 

• Mogelijkheid voor inwoners om 

input aan te leveren 

• Vaardigheden inwoners om input 

aan te reiken 

• Combineren van professionele 

kennis en ervaringskennis 

• Is er sprake van een ervaren 

combinatie van kennisaanbod van 

professioneel deskundigen en 

ervaringsdeskundigen? 

• Herkennen betrokkenen de 

uitkomsten en de uiteindelijk 

gemaakte keuzes 

 

Het eerste procesdoel, inhoudelijke verrijking, wordt in alle onderzochte projecten genoemd als belangrijke 

reden om interactief beleid te maken. De veronderstelling is dat een plan of beleid beter wordt wanneer 

inwoners en andere partijen input leveren. Dit zou leiden tot een inhoudelijk beter plan én tot het creëren 

van verbondenheid doordat men gezamenlijk aan een probleemoplossing werkt (Pröpper, 2009). De mate 

van doeltreffendheid wordt bepaald door meerdere variabelen. De Graaf (2007) stelt met betrekking op dit 

procesdoel enkele vragen: Wordt deelnemers de mogelijkheid geboden om ervaringskennis als input aan te 

leveren? Kunnen deelnemers hun ideeën voldoende verwoorden en presenteren? Hoe is de verhouding 

tussen de input van professionele kennis van ambtenaren en ervaringskennis van deelnemende burgers? 
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Procesdoel 2: Het realiseren van een hoger ambitieniveau Indicatoren 

Variabele: betrokkenheid 

 

 

• Mate van overeenkomst over een 

startpunt en probleemstelling 

• Open houding; stellen gemeente en 

participanten zich open op? 

• Mate van helderheid van het 

verwachtingsmanagement 

• Ervaren mate van betrokkenheid 

• Mate van wederkerigheid in 

communicatie  

• Voldoende vertrouwen aan het 

begin 

 

Vaak wordt aan het begin van een interactief planvormingsproces gewezen op de kracht van 

samenwerking. De ‘één plus één is drie’ gedachte is echter alleen mogelijk als een proces voldoende scoort 

op een aantal variabelen, welke weergegeven zijn in tabel. Pröpper (2009) noemt hierbij de term 

‘responsief bestuur’, een vorm van besturen waarin wederkerigheid en vertrouwen centraal staat. Daarnaast 

moeten ambities duidelijk op elkaar afgestemd zijn en moet het centrale gedragen startpunt bij iedereen 

bekend zijn. 

 

 

 

Een meer abstracte doelstelling van interactief beleid is een betere samenwerking tussen gemeente, 

organisaties en inwoners. Het gaat hierbij om het opbouwen van sociaal kapitaal, gebaseerd op 

transparantie, herkenbaarheid en gelijkwaardigheid (Van der Arend, 2007). 

 

 

Procesdoel 4: Vergroten draagvlak en uitvoerbaarheid Indicatoren 

Variabele: respect en vertrouwen 

 

• Niveau en frequentie van 

communicatie en terugkoppeling 

• Mate van ervaren vertrouwen 

• Duidelijke rolverdeling 

• Zelfde kennis en informatie 

• Inwoners kunnen overzicht houden 

• Op het juiste moment betrokken? 

 

De term ‘draagvlak’ wordt vaak in een adem genoemd met interactief beleid. Dit impliceert dat er 

draagvlak gevonden moet worden voor een oplossing die al bestaat (De Graaf, 2007). Wanneer er een open 

planproces plaatsvindt, moet men op zoek naar draagkracht; kracht uit de samenleving om een 

probleemoplossing te creëren. Om draagvlak en uitvoerbaarheid te vergroten moet er sprake zijn van 

gelijkheid in communicatie (niet achterhouden van kennis), deelnemende actoren moeten het overzicht 

kunnen hebben van de fasen en gebeurtenissen in een project en er moet een duidelijke rolverdeling zijn. 

Procesdoel 3: Verbeteren van de samenwerking met 

externe partijen 
Indicatoren 

 Variabele: herkenbaarheid • Mate van herkenbaarheid van het 

proces en product 

• Mate van transparantie 

• Hoe deelnemer geworden? 

• Transparantie van belangen 

• Beter verplaatsen in andere 

partijen?   

• Mate van gelijkwaardigheid van 

deelnemende actoren  



30 

 

Procesdoel 5: Versnellen van beleid en verkorten van 

probleemoplossing. 
Indicatoren 

Variabele: duidelijkheid • Duidelijke spelregels 

• Duidelijke randvoorwaarden 

• Duidelijk wat van deelname 

verwacht werd 

• Duidelijke rolverdeling 

• Duidelijke projectleiding 

• Duidelijke faseindeling 

 

Het procesdoel ‘versnellen van beleid’ lijkt in de literatuur samen te gaan met de overtuiging dat interactief 

beleid efficiënter is dan ‘traditioneel’ beleid maken. Doordat meerdere partijen samen werken aan een 

probleemoplossing is de uitkomst een gedegen product dat herkenbaarder is in de samenleving minder 

bevochten wordt in inspraak- of beroepsprocedures. Om zo’n product te creëren is het noodzakelijk om het 

verloop van ‘het spel’ vast te leggen in spelregels. Zo moeten er duidelijke rollen en taken zijn voor de 

betrokken actoren, politieke randvoorwaarden moeten statisch zijn en er moet één aanspreekpunt zijn in de 

vorm van een centrale projectleiding (Pröpper, 2009). 

 

 

Procesdoel 6: Het bevorderen van actief burgerschap Indicatoren 

Variabele: eigen initiatief • Weten waarom de gemeente 

inwoners betrekt 

• Impuls voor sociaal kapitaal 

 

Het laatste procesdoel uit het normenkader is het meest idealistisch van aard. Doordat een bredere 

doelgroep actief meedoet in de vorming van een plan, vergroot dat over het algemeen het 

probleemoplossend vermogen van de maatschappij. Inwoners van een gemeente die meedoen in 

planvorming weten wat er speelt, raken betrokken bij andere plannen, of zetten zich wellicht in voor 

nieuwe initiatieven (Pröpper, 2009). 
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Hoofdstuk 3  Onderzoeksstrategie en verantwoording 
 

 

De klassieke scheiding tussen natuurwetenschappelijk onderzoek en sociaalwetenschappelijk onderzoek 

vormt een fundament in de categorisering van de verschillende typen evaluatieonderzoek. 

Natuurwetenschappelijk onderzoek vindt onder ideale omstandigheden plaats volgens een experimenteel 

design, dat wil zeggen volgens de principes die het wetenschappelijke experiment voorstaat. Dit onderzoek 

is daarmee gericht op het nomologisch verklaren, het verklaren van fenomenen volgens wetmatigheden 

(Scheerens, 1983). De sociale wetenschappen zijn daarentegen gebaseerd op de principes van de 

geesteswetenschap die als doel hebben om verschijnselen intentioneel te begrijpen (Scheerens, 1983). In 

deze vorm van wetenschapsbeoefening is het niet primair noodzakelijk (en wellicht onwenselijk) om te 

werken volgens de voorschriften van het wetenschappelijke experiment. Een tweede scheiding is die tussen 

fundamenteel- en toegepast onderzoek. Doel van het fundamentele onderzoek is om observaties te vatten in 

algemeen geldende theoretische inzichten (Francke en Richardson, 1994). Het object in fundamenteel 

onderzoek is daarom algemeen en stabiel. Het object in toegepast onderzoek is juist tijd- en plaats 

specifiek, en daardoor aan verandering onderhevig. Het doel van dit onderzoek is het opleveren van 

praktisch bruikbare en situatiespecifieke kennis. 

 

 

§3.1 Categorisering van evaluatieonderzoek 
 

“Evaluation research is nothing more than  the application of certain kinds of research methods to the 

evaluation of social programs. Its purpose is to measure the effects of a program against the goals it sets 

out to accomplish as a means of contributing to subsequent decision making about 

the program” (Suchman, 1967, p.11). 

 

Helaas is een sociaalwetenschappelijk evaluatieonderzoek gericht op de effectiviteit van een 

participatieprogramma geen eenvoudige effectenanalyse waarbij doelen afgezet kunnen worden tegen de 

effecten, zoals Suchman in bovenstaand citaat suggereerd. Francke en Richardson (1994) stellen daarom 

dat het van primair belang is om voorafgaand aan elk evaluatieonderzoek drie essentiële vragen te 

beantwoorden: Wat is het object van de evaluatie? Waarom moet er een evaluatie plaatsvinden? Waaraan 

moet geëvalueerd worden? 

     Een eerste beantwoording van deze vragen leidt tot een afbakening van de onderzoeksopzet die 

uiteindelijk zal leiden tot het onderzoeksdesign met haar methodieken en methoden. Tevens geven deze 

vragen inzicht in de natuur- of sociaalwetenschappelijke benadering van het object. 

 

Wat:  Het object van onderzoek kan een concreet beleidsvoorstel zijn maar ook een bepaalde 

beleidsstrategie. Francke en Richardson (1994) spreken daarnaast van een interventie als 

object van onderzoek. Het gaat hierbij over het evalueren van een plan (op papier), de 

daadwerkelijke uitvoering (praktijk) en de resultaten van de uitvoering (het product). Een 

evaluatie kan dus gericht zijn op het plan, het proces en/of het product. Het object van  dit 

onderzoek is het begrip ‘beginspraak’ dat binnen de gemeente Zwolle veelvuldig gebruikt 

wordt. Beginspraak wordt binnen de gemeente Zwolle gezien als een gedachtegoed of een 

huisstijl die onderdeel is van het begrip ‘participatie’. Beginspraak gaat over het betrekken 

van alle belanghebbenden bij planvorming in een vroeg stadium. Om inzicht te krijgen in 

de concrete vertaling van het gedachtegoed over beginspraak, worden in dit onderzoek 6 

projecten onderzocht om de percepties van effectiviteit van beginspraak te achterhalen. 

 

Waarom: Waarom moet de evaluatie beginspraak plaatsvinden?  

Extrinsiek: Allereerst als opdracht van een opdrachtgever, in dit geval de Gemeente raad 

van Zwolle. Extrinsieke doelen kunnen gelegen zijn in legitimering van beleid, het 

beslissen om te stoppen of door te gaan beleid of verbeteringen aanbrengen in de 

bestaande situatie. Voor dit onderzoek is vooral het laatste aspect van belang. Beginspraak 

moet continu verbeterd worden. Intrinsiek: Intrinsieke argumenten voor een evaluatie kan 

gaan over de bewustmaking van betrokkenen. Voor dit onderzoek gaat het er over om de 

invalshoeken en knelpunten te leren kennen die verschillende betrokkenen hebben ervaren 

met beginspraak. 
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Waaraan: Francke en Richardson (1994) definiëren ‘evalueren’ als volgt: “Een feitelijke toestand of 

ontwikkeling beschrijven en het resultaat hiervan houden tegen het licht van een 

wenselijke toestand of ontwikkeling” (1994, p. 22-23). Bij een evaluatie moet dus naar 

criteria gekeken worden om de gewenste ontwikkeling te vergelijken met de feitelijke 

ontwikkeling. Scriven (1991) maakt hiervoor een onderscheid tussen goal based en goal 

free evaluaties. De eerste vorm is gebaseerd op het doel dat men had voordat men begon 

aan de interventie. Het vooraf gestelde doel wordt in dit type evaluatie vergeleken met de 

werkelijke uitkomsten. Bij goal free evaluaties zijn morele, maatschappelijke of politieke 

waarden de basis waarop een interventie beoordeeld wordt (Francke en Richardson, 1994). 

Beginspraak is geen object van onderzoek dat te vatten is in concrete doelstellingen 

waaraan de feitelijke situatie getoetst kan worden. Een goal based evaluatie lijkt hier 

daarom niet de juiste manier van evaluatieonderzoek. Bij een goal free evaluatie wordt de 

empirische omgeving betrokken bij het object van onderzoek. Beginspraak wordt daarom 

geëvalueerd aan de hand van de ervaringen van verschillende groepen betrokkenen onder 

verschillende projecten. 

 

Met behulp van de verkennende antwoorden op de drie basisvragen kunnen we de typen  

evaluatieonderzoek bekijken die Francke en Richardson (1994) onderscheiden. Dit zijn respectievelijk  

een summatieve en een formatieve evaluatie. Een summatieve evaluatie is gericht op de vooraf  

gestelde doelstellingen (goal based) en de producten die daaruit voortkomen. De extrinsieke ‘waarom’ 

vraag richt zich bij dit type evaluaties op de boordeling van de uitkomsten. De evaluatie moet daarom een 

antwoord geven op de vraag of een interventie moet stoppen of doorgaan. Evaluaties van dit type (zoals 

effectiviteitsanalyses) zijn veelal kwantitatief van aard omdat cijfers een duidelijke weergave zijn van de 

uitkomsten en betrokkenen relatief gemakkelijk kunnen doordringen van de uitkomsten van het onderzoek. 

Het tweede type, de formatieve evaluatie, is niet enkel gericht op doelstellingen en uitkomsten. Dit type 

kijkt ook naar het aanbrengen van verbeteringen in de interventie en naar de bewustmaking van 

betrokkenen. Tevens is er sprake van een goal free evaluatie, dat wil zeggen dat evaluatie plaatsvindt aan 

de hand van morele, maatschappelijke en politieke waarden (Francke en Richardson, 1994). De ambities 

van de klassieke objectieve effectenevaluatie wordt door Rosener nog eens duidelijk weergegeven: “It does 

not purport to eliminate subjectivity, but rather to acknowledge it, and correct for it as much as possible. 

Simple as this may seem, it is surprising how few participation programs are judged in this manner” 

(Rosener, 1978, p.459). Met deze kennis is het idee beter te plaatsen dat evaluatieonderzoeken ook kunnen 

leiden tot bewustwording van de respondenten omdat de onderzoeker deel uitmaakt van het onderzoek. In 

het tweede type, een formatieve, evaluatie neemt kwalitatief onderzoek een belangrijke plaats in omdat het 

verschillende zienswijzen analyseert volgens een semi-gestructureerde methode. 

 

Dit onderzoek zal vormgegeven worden volgens de uitgangspunten van een formatieve evaluatie en zal 

goal-free opgezet worden. Dat wil zeggen dat eventuele doelen niet eenvoudigweg tegen de effecten 

afgezet zullen worden maar worden bezien in de context. De verschillende perspectieven van effectiviteit 

worden naast elkaar geanalyseerd om te kijken of daar een gemeenschappelijke trend in te herkennen is die 

voor elk project van toepassing is. Uiteindelijk kunnen de resultaten leiden tot verbetering van de 

toepassing van beginspraak in de toekomst en kunnen randvoorwaarden geschept worden die in elk project 

van essentieel belang zijn. 

     Francke en Richardson geven aan dat kwalitatief onderzoek geschikt is voor deze ambitie: 

“Samenvattend kunnen we zeggen dat kwantitatief onderzoek vooral afwikkelend van karakter is, terwijl 

een kwalitatief design vooral ontwikkelend is” (Francke en Richardson, 1994, p.19). Door de ontwikkeling 

van beginspraak te onderzoeken worden zowel het proces als enkele producten onder de loep genomen. 

Strikt gezien is er dus sprake van een gecombineerde summatieve en formatieve evaluatie waarbij de 

nadruk ligt op het formatieve aspect.  

     De kwalitatieve aard van dit onderzoek wordt gewaarborgd door te kiezen voor een case-study opzet. 

Swanborn (2000) geeft enkele criteria waardoor de motivatie voor het gebruik van case studies sterker 

gegrond is. Volgens Swanborn gaat het bij case studies om het volgende: ‘when we are dealing with a 

scientific case-study, a strategy is meant when one process in a singural (sometimes several) situation is 

studied in a intensive way’ (2000, p.13). Intensief onderzoek kan in dit citaat opgevat worden als een 

manier van onderzoek waarbij veel variabelen en databronnen gebruikt worden voor een beperkt aantal 

gevallen. Deze opvatting pleit indirect voor de ruime aandacht van triangulatie, het combineren van 
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verschillende databronnen om de betrouwbaarheid van kwalitatieve data te vergroten. Naast intensief 

diepteonderzoek gaat het bij case studies over de beschrijving en verklaring van ontwikkeling van 

verschillende gevalsstudies. Swanborn geeft een lijstje met condities waaraan case studies volgens haar 

moeten voldoen: 1. One (or several) ‘carrier(s)’, 2. In its natural environment, 3. In a certain period, 4. 

Using a diversity in data sources, 5. A detailed description, interpretation and explanation of stability and 

change, 6. Interaction with multiple perceptions to get to a broad understanding (Swanborn, 2000, p.22). 

Ten slotte stelt Swanborn dat case studies vaak gebruikt worden om ‘all the wood behind one arrow’ te 

onderzoeken (Swanborn, 2000, p.22). Beknopt vertaald: om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. 

Swanborn pleit voor gevalsstudies die niet richtinggevend zijn maar die verschillende percepties van 

eenzelfde verschijnsel naast elkaar uiteenzetten. 

 

 

§3.2 Onderzoeksopzet en dataverzameling: 
 

 

Dataverzameling theoretisch onderzoek: 

 

De theoretische deelvragen worden beantwoord door secundaire data te analyseren. Door een 

literatuurstudie wordt een deel van de theoretische deelvragen al beantwoord in het theoretische kader. 

Door organisatie- en beleidstukken van de organisatie door te nemen ontstaat een goede context van de 

inhoud en ontwikkeling van de werking, ontwikkeling en toepassing van het concept beginspraak. 

Daarnaast zal gekeken worden naar de projectmatige werkwijze van het concept beginspraak door van de te 

onderzoeken interactieve projecten te analyseren.  

     De deelvraag: Welke actoren vervullen een centrale rol binnen de uitvoering van het concept 

beginspraak? zal beantwoord worden met behulp van analyse van bestaande documentatie en 

interviewdata. Om de relaties tussen de effectiviteitpercepties van de verschillende actoren te begrijpen is 

het noodzakelijk om per project een actorenanalyse  te maken waarin de rol van hoofdrolspelers onderzocht 

wordt. Hiervoor zullen communicatieplannen en projectplannen gebruikt worden die leidend zijn geweest 

bij de start en doorloop van de projecten. Daarnaast wordt een algemene actorenanalyse gemaakt voor de 

gemeentelijke organisatie.  

 

 

Dataverzameling empirisch onderzoek: 

 

Naast een theoretisch gedeelte is het van belang om deze aan te vullen met empirisch materiaal. Voor de 

beantwoording van de deelvraag zal daarom ook gebruik gemaakt worden van kwalitatief onderzoek door 

interviews af te nemen met afdelingshoofden en projectleiders binnen de ambtelijke organisatie, de 

ambtelijke directie, gemeenteraadsleden en burgemeester en wethouders. Daarnaast richt het empirische 

onderzoek zich op de deelvraag: Hoe wordt interactieve planvorming beoordeeld door inwoners van de 

gemeente Zwolle? Deze vraag richt zich ten eerste op de vraag in welke mate deelnemers tevreden zijn over 

interactieve planvorming. Ten tweede gaat het over de kwaliteit van inhoud, interactie en communicatie. Is 

er sprake van een algemene deler in de perceptie? Het doel is om middels empirisch onderzoek te 

achterhalen hoe  doeltreffend ervaren wordt volgens: 

 

   (1) de ambtelijke organisatie (ambtenaren) 

(2) de gemeenteraad (politici) 

(3) het college van B&W (bestuurders) 

(4) inwoners van de gemeente Zwolle die geparticipeerd hebben in een project waarin  

                  beginspraak is toegepast (inwoners) 

 

Door interviews af te nemen met hoofdpersonen (1), (2) en (3) wordt beschreven op welke wijze deze 

actoren het concept beginspraak vormgeven. Deze interviews worden gecombineerd met de resultaten uit 

de theoretische deelvragen. Opvattingen over de doeltreffendheid van interactieve planvorming van de 

inwoners van Zwolle wordt onderzocht door vijf verschillende beginspraakprojecten te onderzoeken die 

geselecteerd zijn op basis van een aantal selectiecriteria De projecten verschillen bewust in tijdspad, aard 

(fysieke ingrepen, sociale ingrepen, fysieke en sociale ingrepen), omvang (groot, middelgroot, klein) en 

locatie (binnenstad, stadsrand, dorpsgemeenschap) om een representatief beeld te krijgen van de 
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verschillende doelstellingen en ervaringen van de deelnemers van deze projecten. Omdat de groepen met 

deelnemers van de verschillende projecten qua aantallen beperkt zijn omvat het kwantitatieve onderzoek de 

volledige populatie van deelnemers per project. De inwoners die meegedaan hebben in een project krijgen 

een vragenlijst voorgelegd waarin op basis van stellingen gemeten wordt hoe zij de effectiviteit en van 

beginspraak ervaren en beoordelen. De inhoud van een vragenlijst zal ontworpen worden aan de hand van 

de analyse van literatuur en een serie interviews met Raadsleden, Collegeleden, afdelingshoofden, 

projectleiders en wijkmanagers. 

     Er is sprake van één overkoepelende unit in het onderzoek, namelijk de gemeentelijke organisatie van 

Zwolle. Binnen deze onderzoeksunit bevinden zich enkele formal units. Deze formal units zijn 

geselecteerde projecten binnen de gemeente die beginspraak nadrukkelijk omarmd hebben. Deze projecten 

zijn: Schellerdriehoek, Level-Z, Spoorzone, Kamperpoort, en Dorpsplan Wijthmen. Oorspronkelijk zou 

Muziektent Assendorp ook één van de formal units zijn. Tijdens de dataverzameling is echter gebleken dat 

het onmogelijk is om betrokken inwoners van dit project te benaderen omdat er geen gegevens van deze 

groep bekend is. Muziektent Assendorp wordt daarom gebruikt als informal unit. Een informal unit wordt 

secundair geanalyseerd en ondersteund daarmee de formal units. Deze informal unit maakt geen onderdeel 

uit van de primaire dataverzameling. 

 

 

Figuur 4: Selectie van de onderzoekseenheden 
 

Projecten Schaal Complexiteit Aard Duur Huidige status 

Dorpsplan Wijthmen Dorp +- Fysiek/sociaal - ontwikkeling 

Spoorzone Stad ++ Fysiek/economisch ++ ontwikkeling 

Prinsenpoort Stad + Fysiek + - stilgelegd 

Schellerdriehoek Wijk + Fysiek + uitvoering 

Kamperpoort Wijk ++ Fysiek ++ uitvoering 

Level-z Wijk - Sociaal - afgerond 

Muziektent Assendorp Wijk - Sociaal - afgerond 

Bagijneweide Wijk ++ Fysiek ++ stilgelegd 

      
Bron: eigen figuur, de geselecteerde projecten zijn blauw gemarkeerd 

 

 

Genoemde projecten worden geanalyseerd aan de hand van empirische dataverzameling met behulp van 

enquêtes en interviews. Een lijst met alle inwoners van Zwolle die deelgenomen hebben aan een 

beginspraakproces is niet voorhanden. De selectie van beginspraakprojecten is een representatieve 

weergave van de soorten projecten die in Zwolle zijn gedaan in de afgelopen tijd. Per project zijn zo’n 20 

tot 30 mensen betrokken geweest. Van sommige projecten zijn deelnemerslijsten voorhanden, van andere 

projecten is een lijst voorhanden die niet in bezit is van de gemeente Zwolle. Vanwege privacyredenen 

worden daarom intermediairs gebruikt om de vragenlijst te versturen naar de deelnemers. De populatie van 

deelnemers wordt in subgroepen (quota) verdeeld, waarna elke deelnemer uit elke groep een vragenlijst 

toegestuurd krijgt. Bij de respons wordt rekening gehouden met de procentuele verhouding van de 

subgroepen en worden de uitkomsten eventueel gewogen. De vragenlijsten worden verstuurd per email 

door middel van een uitnodigingsbrief. Deze digitale brief bevat een link die de respondent doorstuurt naar 

een online vragenlijst. De online vragenlijst is geprogrammeerd door de afdeling Onderzoek en Statistiek 

van de gemeente Zwolle. De ingevulde resultaten worden tijdens de looptijd real-time opgeslagen op de 

server van de gemeente. Bij sluiting van de dataverzameling worden de resultaten gedownload en 

automatisch omgezet in een database bestand. Beschrijvende analyse van de kwantitatieve gegevens 

gebeurt met behulp van het programma SPSS 17.0. 
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§3.3 Betrouwbaarheid en validiteit 

 

De validiteit van een onderzoek is primair afhankelijk van de operationalisering van de theorie en van de 

grootte van het kwantitatieve onderzoek. Om een betrouwbaar onderzoek te voltooien zijn nauwkeurigheid 

en consistentie van groot belang (van Thiel, 2010). Door het gebruik van triangulatie neemt de mate van 

betrouwbaarheid van de gevalsstudies, en daarmee van het gehele onderzoek, toe.  

     Doordat het theoretisch kader bewust breed opgezet is, zal een sterke concretiseringslag plaats moeten 

vinden om de theorie waarneembaar en meetbaar te maken. Om het empirische gedeelte van het onderzoek 

strak af te bakenen moet de vraag ‘Wat ga je meten?’ beantwoord worden. Van Thiel (2010) stelt dat het 

allereerst van belang is om gebruikte begrippen eenduidig te definiëren. Daarnaast moeten de 

uitingsvormen van de begrippen (de variabelen) omschreven – en weergegeven -  worden in een analytisch 

kader. Wanneer duidelijk is wat er gemeten gaat worden is de volgende stap om te gaan bepalen hoe die 

metingen plaats gaan vinden. Het kwantitatieve onderzoeksdeel moet voldoende omvang hebben om 

algemene conclusies te kunnen vormen. In dit onderzoek is er sprake van meerdere quota. Allereerst wordt 

een geargumenteerde selectie genomen uit de totale lijst van projecten die de gemeente Zwolle tussen 2005 

en 2010 heeft uitgevoerd. Deze selectie vindt plaats op basis van een aantal criteria zoals schaal, jaartal, 

financieel kader, aantal actoren, complexiteit en aard van het project. Uit de totale portefeuille van 

projecten worden zes projecten geselecteerd. De projecten worden geanalyseerd door de percepties op 

effectiviteit van de verschillende groepen actoren te bestuderen. De groepen die onderscheiden worden 

zijn: 

 

- Ambtelijke betrokkenen (afdelingshoofden, projectleiders, medewerkers) 

- Bestuurlijke organisatie (College en Gemeenteraad) 

- Inwoners (georganiseerd in belangenverenigingen, buurtverenigingen of straatcomités) 

 

Vanwege praktische bezwaren worden de ervaringen van het College en de Raad niet volledig onderzocht 

omdat de projecten uit de onderzoeksperiode (2005-2010) meerdere raads- en collegeperiodes beslaat. De 

schaal (in tijd en werk) van het onderzoek laat het niet toe om alle directe ex-betrokken persoonlijk per 

project te benaderen. Naast een nieuw college in 2010 zijn er tussentijds meerdere wisselingen geweest van 

wethouders. Hierdoor is er voor gekozen om de percepties van de Raad en het College te onderzoeken op 

één tijdstip door een enkele meting te doen. Daarnaast wordt de notitie beginspraak geanalyseerd omdat 

deze door alle intern betrokkenen in 2008 onderschreven is. 

     Betrokken inwoners krijgen per project een vragenlijst toegestuurd (per post of per email, afhankelijk 

van de beschikbare documentatie) waarin zij door middel van stellingen, open vragen en gesloten vragen 

hun perceptie construeren. Inwoners zijn uitgenodigd tot deelname aan het onderzoek door middel van een 

uitnodigingsbrief (zie bijlage 4). Deze brief is in de meeste gevallen verstuurd via email en bevatte een 

hyperlink waarmee deelnemers doorgestuurd werden naar de online vragenlijst. In totaal hebben 73 

inwoners de online vragenlijst ingevuld. Daarnaast is naar 29 inwoners per post een uitnodigingsbrief 

verstuurd waarin respondenten een keuze konden maken tussen het online invullen van de vragenlijst (met 

behulp van een toegangscode) of het invullen van een bijgevoegde fysieke vragenlijst. Van deze inwoners 

was het e-mailadres niet bekend. Via een antwoordenvelop zijn uiteindelijk negen van deze fysieke 

vragenlijsten geretourneerd. De looptijd van zowel de online- als de fysieke vragenlijst was twee weken 

waarbij de startdatum op een vrijdag was en de sluitingsdag op een maandag. In totaal zijn 82 volledige 

vragenlijsten (online en fysiek) teruggestuurd. 

     In de eerste drie weken van het onderzoek zijn negen verkennende interviews afgenomen met mensen 

uit de gehele gemeentelijke organisatie (Gemeenteraad, College, Directie, Afdelingshoofden, 

Wijkmanagers) om de opzet te bespreken en goed te keuren. Tevens is tijdens deze gesprekken de eerste 

stap genomen naar de inhoud voor de vragenlijsten. De betrouwbaarheid van de kwalitatieve informatie is 

hoog doordat van alle projecten de hoofdpersonen geïnterviewd zijn en daardoor verzadiging van data 

opgetreden is. 

     De uitvoering van dit onderzoek zal gepaard gaan met een interne stage van 5 maanden. Omdat de 

onderzoeker dagelijks deel uit maakt van een afdeling van de gemeentelijke organisatie zal de onderzoeker 

het nadenken over de aspecten van betrouwbaarheid en validiteit continu moeten activeren. Naast 

dagelijkse collega’s is een deel van hen immers ook onderzoeksrespondent. De rolverdeling van zowel 

respondenten als onderzoeker moet daarom continu gewaarborgd worden door de onderzoeker. 
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Hoofdstuk 4 Theoretische profielschetsen van de 

onderzoekseenheden 

 
Dit hoofdstuk bevat ontwikkelingsprofielen van de verschillende onderzoekseenheden. De zes projecten die 

onderzocht worden verschillen zoals gesteld in omvang, schaal, aantallen betrokken actoren en de aard van 

het project; bijvoorbeeld overwegend stedelijk of juist ruraal. Voor elke onderzoekseenheid wordt de 

historie, aanleiding en probleemstelling en het doorlopen participatieproces beknopt beschreven. Voor de 

geografische ligging van de onderzoekseenheden wordt verwezen naar bijlage 1. 

 

§ 4.1 Project 1: Dorpsontwikkelingsplan Wijthmen 
 

§4.1.1  Inleiding  

 

Wijthmen is een dorp in de gemeente Zwolle dat op 1 januari 2011 594 inwoners telde. De ontwikkeling 

van Dorpsplan Wijthmen omvat echter ook de kernen Herfte en Zalné. Gezamenlijk hebben de drie kernen 

1014 inwoners (Zwolle Buurtmonitor, 2011). 

     Wijthmen, Herfte en Zalné liggen in rurale agrarische omgeving ten zuidoosten van zwolle. Sinds de 

jaren 60 van de vorige eeuw is de gemeente Zwolle samengevoegd met de gemeente Zwollerkerspel. De 

naoorlogse wederopbouw in de jaren 50 en 60 vond plaats rondom deze Kroesenallee (Zwolle, 2010). De 

agrarische functie is sterk afgenomen sinds het midden van de twintigste eeuw en Wijthmen is 

tegenwoordig voornamelijk een woondorp waarvan de inwoners elders werken. Wijthmen is een van de 

weinige dorpen van de gemeente Zwolle dat een echt dorp gebleven is. De nabijheid van de stad Zwolle 

heeft niet geleid tot het opslokken van het dorpse karakter. Door haar kleinschaligheid is Wijthmen een 

populaire recreatiebestemming voor Zwollenaren en dorpsbewoners. De Wijthmenerplas, een recreatieplas, 

versterkt de recreatieve functie van het gebied.  

 

§4.1.2  Motivatie en probleemstelling(en) 

 
De oorsprong van het opstellen van een dorpsplan kan gevonden worden in het Structuurplan Zwolle 2020. 

In dit plan wordt in Wijthmen een uitbreiding van zo’n 250 woningen voorzien. Daarnaast wordt het tracé 

van de N35 (Zwolle-Wijthmen-Heino) opgewaardeerd. Ten tweede is er een initiatief vanuit het dorp om 

een zorgcentrum op te zetten zodat ouderen in het dorp kunnen blijven wonen en niet aangewezen zijn op 

voorzieningen in andere plaatsen.  

     Het beoogde resultaat wordt door de eenheid Ruimte en Strategie omschreven als volgt:“Het plan komt 

tot stand middels intensieve inbreng van eigenaren, bewoners en maatschappelijke partijen. Het plan geeft 

antwoord op de vraag wat karakteristieke eigenheid en identiteit van Wijthmen is, wat de dragers hiervoor 

zijn en hoe de identiteit kan worden versterkt door middel van de ontwikkelingen die een plaats moeten 

krijgen” (Zwolle, 2009, p.3). Vanwege de organische groei van het dorp Wijthmen moet een gepaste 

uitbreiding plaatsvinden. De gepaste manier is gevonden in het ‘dorpseigen uitbreiden’, dat wil zeggen, in- 

en uitbreiden op een manier die past bij het bestaande dorp. Woningbouw zal plaatsvinden binnen kleine 

clusters die verspreid zijn over het plangebied en die aansluiten bij cultuurhistorische, ruimtelijke en 

sociaal-maatschappelijke patronen (Zwolle, 2009). Om de hoofdlijnen voor de toekomst uit te zetten zijn er 

enkele identiteits-sessies gehouden. De uitkomsten van deze bijeenkomsten zijn samengevat in een matrix 

waarbij vijf kernwaarden en vijf kernkwaliteiten geformuleerd zijn.  

 

§4.1.3  Participatie en communicatie 

 

Interactieve planvorming werd in Wijthmen breed toegepast. Het doel van een interactieve aanpak was: 

1. Bewoners van de buurten Wijthmen-Herfte-Zalné informeren over en betrekken bij het proces om 

te komen tot een dorpsontwikkelingsplan met uitvoeringsprogramma. 

2. Bewoners zelf de identiteit van Wijthmen en het dorpseigene laten bepalen. 

3. Bewoners mee laten denken en doen aan de ontwikkelingen in hun woonomgeving.  

4. Kennis vergaren die bij de bewoners aanwezig is en deze tezamen met de inbreng van deskundigen 

vertalen in een voor bewoners herkenbaar dorpsontwikkelingsplan en uitvoeringsprogramma 

(Zwolle, 2009-1, p.3). 
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De bijbehorende doelstelling vanuit de gemeente is de volgende: “het moet een proces zijn,  waarin 

bewoners zichzelf herkennen en waarin ze vertrouwen op een goede afloop. De identiteit van Wijthmen  is 

sturend voor het dorpsontwikkelingsplan”(Zwolle, 2009).  

     Het participatietraject is uitgevoerd door een externe organisatie, namelijk Kars Advies uit Utrecht. Kars 

Advies draagt zorg voor het interactieve procesverloop tussen de verschillende betrokken partijen. 

Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor het opstellen van het dorpsontwikkelingsplan en het 

uitvoeringsplan. Zwolle vult de motivatie voor het kiezen van een interactieve manier als volgt in: 

Intensieve bewonersinbreng is bij de planvorming noodzakelijk. Het maakt een plan beter en duurzaam, 

omdat de kennis en de beleving van de bewoners er in verwerkt zijn (2009-1, p. 2). Om te zorgen dat deze 

motivatie gerealiseerd wordt treed de gemeente op als facilitator van het project. Dat wil zeggen, ze 

overziet het hele project, onderhoud relaties met betrokken actoren en borgt de kwaliteit van het 

planningsproces.  

 

§4.1.4  Het procesverloop 

 

Het participatieproces in Wijthmen is ingericht in een aantal stappen. In totaal zijn er drie dorpsdebatten 

gehouden gedurende het jaar 2009. De eerste fase is gericht op het verkennen van het dorp. Vervolgens 

worden enkele ontwikkelingsmogelijkheden opgesteld en vertaald naar scenario’s. De laatste fase bestaat 

uit het kiezen van een scenario en de bestuurlijke vaststelling.  

     Medio 2009 is begonnen met fase 1, welke geleid heeft tot het rapport Dorpsplan Wijthmen: een 

verkenning. Aan de hand van deze verkenning zijn in de loop van 2010 enkele ontwikkelingsperspectieven 

opgesteld. Dit heeft geleidt tot een concept dorpsplan dat voor de zomervakantie van 2010 al vastgesteld is 

door het College. Eind 2010 was er voor belanghebbenden de mogelijkheid om hun inspraakreacties 

kenbaar te maken. Dit werd gecombineerd meteen informatieronde door de Gemeenteraad op 1 december 

2010. De inspraakreacties hebben geleid tot een wijziging in de plankaart. Kort na de 

inspraakmogelijkheid, op 13 december, heeft de Zwolse Gemeenteraad het dorpsplan vastgesteld (Zwolle, 

2010). Met de vaststelling van het plan is er een basis gelegd voor een nadere uitwerking welke voor een 

deel vastgelegd is in het uitvoeringsprogramma 2010-2014. De invulling daarvan zal wederom plaatsvinden 

met interactie vanuit het dorp. Onderdelen daarvan zijn een onderzoek naar de haalbaarheid naar een 

Wijthemse Ontwikkelingsmaatschappij (WOM), een haalbaarheidsonderzoek naar zorgvoorzieningen en 

collectief-particulier opdrachtgeverschap.  

 

 

§ 4.2 Project 2: Herontwikkeling Kamperpoort  
 

§4.2.1  Inleiding  

 

De Zwolse wijk Kamperpoort is één van de drie wijken die Zwolle van oudsher kende. De wijk 

Kamperpoort is een wijk die buiten de vestinggordel lag, net buiten een van de toegangspoorten tot de stad, 

de Kamperpoort. Na een verleden waarin veehandel en nijverheid de boventoon speelden was de 

Kamperpoort in de 18
e
 eeuw een volkswijk waar veel arbeiders en kleine ondernemers woonden (Stichting 

Buurtmuseum Kamperpoort, 2011).  

 

§4.2.2  Motivatie en probleemstelling(en) 

 

Kamperpoort is in de 19
e
 en 20

e
 eeuw uitgegroeid tot een woonwijk met verschillende gezichten. Allereerst 

is er een opdeling in drie globale deelprojecten: Willemspoort en Vogeltjesbuurt,   Middengedeelte en het 

gebied IJsselhallen. De onderzoekseenheid ‘Herontwikkeling Kamperpoort’ beslaat slechts deelproject I. 

Dit deelgebied bestaat op haar beurt weer uit twee verschillende projecten, namelijk: 

- Herontwikkeling van de Vogeltjesbuurt met 50-70 grondgebonden sociale (huur)woningen. 

- Ontwikkeling van Willemspoort met een parkeergarage, commerciële voorzieningen en woningen. 

 

§4.2.3  Participatie en communicatie 

 

Volgens het Stedenbouwkundig Ontwikkelingsperspectie, dat vastgesteld is in 2007, voert de gemeente 

Zwolle de regie op de herontwikkeling van Kamperpoort. De daadwerkelijke uitvoering van de meeste 

deelprojecten ligt in de handen van eigenaren of ontwikkelaars. Het communicatie- en participatieplan stelt 
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het volgende einddoel voor Kamperpoort: “Einddoel van het project is dat de Kamperpoort een 

aantrekkelijke (woon)wijk wordt waar mensen graag een huis willen kopen of huren en waar de huidige 

Kamperpoorters van wie de woning gesloopt wordt, weer terug kunnen komen als ze dat willen” (Zwolle, 

2006, p. 2). Daarnaast wordt ook het ontwikkelen van een aantrekkelijk ondernemersklimaat en 

investeringsklimaat genoemd als doelstellingen. De participatiedoelstellingen zijn in hetzelfde plan als 

volgt weergegeven:  

 

- “Huidige bewoners en belanghebbenden voelen zich betrokken bij de totstandkoming van de 

nieuwe Kamperpoort. 

- Huidige bewoners en belanghebbenden manifesteren zich actief bij de totstandkoming van de 

plannen en de uitvoering daarvan. 

- Huidige bewoners en belanghebbenden voelen zich gehoord en begrijpen en ondersteunen de 

uiteindelijke besluiten. 

- Toekomstige bewoners en belanghebbenden voelen zich betrokken bij de ontwikkeling van hun 

nieuwe woon- winkel, werk- en/of leefomgeving. 

- Zij doen actief mee aan de gedachtevorming rond de verschillende deelprojecten en begrijpen de 

uiteindelijke besluiten” (Zwolle, 2006, p. 3). 

 

 

§ 4.3 Project 3: Jongerencentrum Level-z  

 

§4.3.1  Inleiding  

 

De meest recente stedelijke uitbreiding van Zwolle heeft plaatsgevonden (en is nog steeds in ontwikkeling) 

in Stadshagen aan de noord-west kant van de stad. Deze wijk heeft een snelle groei doorgemaakt en is nog 

steeds een van de grote groeigebieden in de stad Zwolle. Zo is het inwoneraantal gegroeid van 395 in 1996 

naar 20.268 in 2011. Het oorspronkelijke doel van Stadshagen was om een nieuwe wijk te bouwen voor een 

gedifferentieerde bevolking. Tegenwoordig is Stadshagen een wijk waar voornamelijk jonge mensen 

wonen en relatief veel jongeren en kinderen (Zwolle Buurtmonitor, 2011). 

 

§4.3.2  Motivatie en probleemstelling(en) 

 

In de jonge stadswijk Stadshagen wonen veel jongeren. De klassieke opvatting omtrent de oprichting van 

jongerencentra richt zich op het voorkomen of indammen van overlast. In Stadshagen werd deze opvatting 

overboord gezet en werd ingezet op een jongerencentrum waar jongeren sociaal-maatschappelijk 

competenties kunnen aanleren op vrijwillige basis. Uniek in de opzet van het centrum is dat het beheer en 

de organisatie van het centrum in handen is van de jongeren zelf. Als toekomstige gebruikers werden zij 

vanaf het begin betrokken bij de locatiekeuze, architectuur en inrichting van het nieuw te bouwen pand. De 

participatiedoelgroep van dit project richtte zich dus exclusief op Jongeren uit de wijk Stadshagen.  

 

§4.3.3  Participatie en communicatie 

 

Van Level-z is zeer weinig documentatie beschikbaar. Informatie is daardoor voornamelijk afkomstig uit 

een interview met de kartrekker van dit project. De potentiële deelnemende groep van Level-z werd breed 

benaderd. In totaal hebben ruim 800 jongeren op een of andere manier bijgedragen aan de totstandkoming 

van het jongerencentrum. Sommigen door zich actief in te zetten, sommigen door slechts enkele online 

polls in te vullen. Een belangrijk uitgangspunt was dat elke inzet gelijkwaardig was en daardoor iedereen 

mee kon doen. Deelnemers waren aanwezig bij vergaderingen, raadsbijeenkomsten en ontwerpprocessen. 

Communicatie en transparantie waren kernwoorden in dit proces (Interview JW, 2011). 

 

 

§ 4.4 Project 4: Spoorzone 

 

§4.4.1  Inleiding  

 

Het stationsgebied van Zwolle is een belangrijk ontwikkelgebied in de stad. Door de locatie nabij de 

historische binnenstad en de goede infrastructurele verbindingen ligt het gebied erg strategisch. Station 
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Zwolle is als twee na grootste openbaarvervoer knooppunt van Nederland een belangrijke schakel tussen de 

Randstad en het noorden van het land. Met een toenemende reizigersbeweging richting het noorden, en de 

aanleg van de Hanzelijn, wordt de reizigersdruk op Zwolle groter. Dit vraagt om een aanpassing van de 

spoorwegen, het station en het bijbehorende stadsgebied. De belangrijkste ontwikkelpunten voor het gebied 

zijn: 

- verbreden van de ondergrondse reizigerspassage 

- verplaatsing van het busstation 

- aanleg ondergrondse bustunnel 

- aanleggen van een tramlijn op de plek van de spoorlijn Zwolle – Kampen 

 

 

§4.4.2  Motivatie en probleemstelling(en) 

 

De betrokken actoren bij de ontwikkeling van Spoorzone zijn de gemeente Zwolle, NS Poort, ProRail, de 

Provincie Overijssel en de Rijksgebouwendienst. Laatstgenoemde overweegt Zwolle te kiezen als 

vestigingsplaats voor een nieuw te bouwen kantorengebouw. De relatie tussen de partijen ligt ingewikkeld 

doordat publieke belangen verweven zijn met economische belangen. Bovendien is de gemeente nauwelijks 

grondeigenaar op het te ontwikkelen stationsgebied. In 2008 is het structuurplan Zwolle 2020 door de 

Gemeenteraad vastgesteld. In september 2009 volgde een bijbehorend uitvoeringsprogramma. De 

ontwikkeling van een visie voor Spoorzone was in deze periode al in volle gang (Zwolle, 2009-3). 

 

§4.4.3  Participatie en communicatie 

 

In het jaar 2006 werd de klankbordgroep Spoorzone opgericht waarin hoofdpersonen uit de omliggende 

wijken vertegenwoordigd waren. Met een gezelschap van 20-25 personen werden de eerste plannen 

besproken voor het stationsgebied. De klankbordgroep is een samenstelling van bewoners en 

vertegenwoordigers van verschillende Zwolse wijken zoals de stationswijk, Veerallee, Binnenstad, 

Hanzeland, Spoolde, Schellerheem, Buurtschap IJsselzone, Rover, en de Fietsersbond (Zwolle, 2011-1). De 

klankbordgroep is door de gemeente samengesteld uit personen die de capaciteit hebben om over grote 

lijnen na te denken, om te brainstormen over oplossingsrichtingen. Via wijkplatforms werden de 

uitkomsten van de klankbordgroep en de vorderingen van het project breder besproken in de omliggende 

wijken. Deels werden deze bijeenkomsten georganiseerd door ProRail, voornamelijk om te informeren over 

de aanstaande werkzaamheden, deels door de gemeente Zwolle om mensen op de hoogte te houden van alle 

te nemen stappen. Uitgangspunt voor de deelnemende burgers is dat zij geen ruggespraak hoeven te voeren, 

dat wil zeggen, zij zijn geen vertegenwoordigers van een grotere groep mensen en hoeven die groep niet op 

de hoogte te houden van de ontwikkelingen. De klankbordgroep is ongeveer vijf jaar bij elkaar. 

Vergaderingen vonden in het begin van het proces veelal elke maand plaats, maar tijdens de loop van het 

project is de frequentie afgenomen (Interview BA, 2011). 

 

 

§ 4.5 Project 5: Schellerdriehoek  
 

§4.5.1  Inleiding  

 

De Schellerdriehoek is een perceel dat gelegen is in een driehoekvormig bebouwingslint in de wijk 

Schellerheem. Tot het eind van de twintigste eeuw heeft dit stuk grond een agrarische bestemming gehad. 

Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn er meermaals ideeën opgeworpen om de Schellerdriehoek te 

bebouwen om bij de dragen aan de stedelijke inbreiding. Zoals te verwachten waren aangrenzende en 

omwonende wijkbewoners niet gecharmeerd van deze plannen. Ze verenigden zich in een actiegroep 

genaamd Belangenverenigingen Schellerdriehoek. Na een jarenlange lobby kreeg zij eind jaren negentig de 

toezegging van een politieke partij dat de driehoek groen zou blijven.  

 

§4.5.2  Motivatie en probleemstelling(en)  

 

Sindsdien is men bezig geweest met het vormen van plannen met betrekking op de invulling van de 

Schellerdriehoek. In 2002 stemde de gemeenteraad van Zwolle in met het voorstel om de Schellerdriehoek 

groen te houden, op voorwaarde dat het een publiek toegankelijk geheel zou worden en niet een veredelde 
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achtertuin voor omwonenden. De randvoorwaarden vanuit de Raad beperkten zich tot het publieke karakter 

en de aanwezigheid van een wandelpad. Een raadsamendement stelde dat de Schellerdriehoek een groen 

gebied moet blijven. Daarnaast werden de volgende voorwaarden gesteld: “Het krijgt echter een openbaar 

karakter en kan een andere invulling dan de huidige krijgen, bijvoorbeeld buurtweide of 

kinderspeelgelegenheid. Er komt tevens een openbaar toegankelijk wandel- en fietspad door het 

gebied”(Zwolle, 2010, p.4). 

 

§4.5.3  Participatie en communicatie 

 
In enkele bijeenkomsten is met aan- en omwonenden gepraat, gebrainstormd en getekend over mogelijke 

invulling voor het gebied. Als snel kreeg de invulling van de driehoek de vorm van een actief park. 

Participatie werd ingebed in het project door omwonenden en geïnteresseerden een stem te geven in het 

ontwerpproces van de Schellerdriehoek. Enkele ontwerpsessies waren hiervoor de basis. De gemeente 

Zwolle zegt hierover: “De algemene tendens was op dat moment dat er functies in moesten komen om het 

gebied ook op lange termijn groen te houden. Verder kwam naar voren dat de inrichting van het gebied 

aan moest sluiten bij het agrarische karakter van het huidige terrein”(Zwolle, 2010-1, p.4). Uit de 

ontwerpsessies zijn enkele inrichtingsvarianten voortgekomen waaruit uiteindelijk een definitief ontwerp is 

samengesteld in samenspraak met betrokken inwoners. Uiteindelijk is een definitief ontwerp ter 

besluitvorming voorgelegd aan de Gemeenteraad. 
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Hoofdstuk 5  Analyse 
 

 
De voorgaande hoofdstukken hebben laten zien hoe interactief beleid is vormgegeven in de literatuur en 

welke procesdoelen en variabelen de doeltreffendheid bepalen. Tevens gaf het theoretisch kader inzicht in 

de relatie tussen het concept interactieve planvorming en verschillende democratietheorieën. In de 

theoretische analyse in hoofdstuk 2 kwam een doel-middel discussie naar voren over interactief beleid. 

Deze discussie kwam ook duidelijk naar voren tijdens de interviews. Het resultatenhoofdstuk zal zich, met 

de antwoorden op de theoretische deelvragen in het achterhoofd, richten op empirische resultaten die 

weergeven hoe interactieve planvorming ervaren wordt door inwoners en ambtenaren van de gemeente 

Zwolle.  

 

§ 5.1   Redenen voor de snelle opkomst van participatievraagstukken in Zwolle 

 

Door veel respondenten wordt aangegeven dat interactief beleid een reactie is op een veranderende 

samenleving, ingrijpende stedelijke uitbreiding (na jarenlange uitbreiding) en een veranderende overheid. 

De ruimtelijke ordening werd in de zestiger en zeventiger jaren nog sterk gedomineerd door een top-down 

benadering.  

 

“Mensen zijn mondiger geworden en er is betrokkenheid uit de stad, die betrokkenheid moet je 

gewoon benutten. Met stedenbouw grijp je natuurlijk ook direct in in het leven van mensen; waar 

ze wonen en hoe ze wonen. Dat is gewoon best een verantwoordelijkheid…” (Interview STK, 

2011)  

 

Een mondiger en meer betrokken samenleving vraagt om een andere aanpak. Een respondent die ruim 

vijfentwintig jaar bij Zwolle werkt beschrijft de verandering als een vanzelfsprekende ontwikkeling: “Tja, 

dat was natuurlijk een totaal andere tijd. Je maakte en plan en dat legde je uit aan de mensen en dan ging 

je het gewoon uitvoeren, kortweg gezegd. En dan had je wel overleg met mensen, maar dat was niet echt 

geborgd in de organisatie hoe je dat dan deed. Iedereen deed het op z’n eigen manier. En het was ook nog 

niet zo dat het bij de competenties van de medewerkers hoorde; hoe je dat nou precies moest doen. Dus het 

was ook heel een trial en error methode. Het was dus nog niet echt geïnstitutionaliseerd zeg maar, dat het 

vanzelfsprekend was om zo’n interactief planproces  te doen.” (Interview STK, 2011) 

 

Als tweede reden wordt aangedragen dat stedelijke inbreiding een andere opstelling van actoren vraagt. Bij 

stedelijke uitbreiding in de weilanden is er minder betrokkenheid vanuit de samenleving. Bij inbreiding in 

de binnenstad spelen veel verschillende belangen door elkaar. Om van te voren deze belangen in kaart te 

brengen is beginspraak ontstaan: 

 

“Beginspraak hier is voornamelijk ontstaan uit de gedachte: we moeten mensen eerder betrekken. 

Interactief beleid gaat meer over alle fases van beleidsvorming. Hier in Zwolle was het juist de 

opgave om mensen aan de voorkant meer bij dat proces te betrekken. Dus het gebeurde al wel in 

andere stadia van planvorming, niet heel interactief hoor, maar men had wel zoiets van; we 

moeten consulteren.” (Interview CA1, 2011) 

 

Doordat belangen niet van te voren in kaart werden gebracht ontstond er flinke roering wanneer er aan het 

eind van een planproces een plan klaar lag: “Ja, zo’n plan verzandde, dat werd één grote polemiek in de 

stad en dat crashte helemaal; onze wethouder heeft toen nog staan wankelen of hij het zou overleven of 

niet, want die architect moest er uit want niemand droeg dat plan. En ik was door die architect op een 

zijspoor gezet want hij zei: er is maar één de architect en dat ben ik.” (Interview STK, 2011) 

 

Zoals gezegd heeft Zwolle lang uitgebreid buiten de binnenstad. Na-oorlogse wijken werden in het 

buitengebied gebouwd omdat daar voldoende ruimte voorhanden was. Op een gegeven moment, gedurende 

het begin van de jaren negentig, kwam er aandacht voor stedelijke inbreiding op locaties die herontwikkeld 

moesten worden. De aanleiding voor een van de eerste interactieve stappen in Zwolle word door meerdere 

respondenten gezien in eenzelfde moment: 

 



42 

 

“Dat was ongeveer 14 jaar geleden, er is toen een heel open planproces gevoerd en zoveel 

mogelijk mensen uit de stad er bij betrokken. Samen schetsen en tekenen, dat is enorm leuk want 

het levert enorm veel energie op. Dus dat was zo’n soort omslagpunt heb ik het gevoel. Toen werd 

het ook iets van: dit is iets wat waardevol is en wat we structureel in moeten zetten in plaats van op 

een ad-hoc-achtige manier. En sindsdien is het balletje wel gaan rollen ja.” (Interview STK, 2011) 

 

De respondent spreekt over de ontwikkeling van de structuurvisie ‘De Doorkijk’, een ontwikkelingsplan 

met een tijdsspan van 10 jaar. Op verschillende manieren was de planvorming voor dit plan vernieuwend: 

 

“Het was heel anders dan in de jaren 70 en 80 zeg maar waarin je als stedenbouwkundige een 

plan maakte waarbij je er van uitging dat iedereen het mooi vond. En dan ging je het gewoon 

uitvoeren. Tja, als mensen het niet mooi vinden hebben ze pech gehad…. [red:gekscherend:] Ik 

verlang wel eens terug naar die tijd….” (Interview STK, 2011) 

 

§ 5.2  Politiek-bestuurlijke inpassing van interactief beleid in de Zwolse praktijk 

 

Het theoretisch kader gaf een kijkje in de keuken van de ontwikkeling van interactief beleid. Interactief 

beleid is ontstaan als aanvulling op het afkalvende karakter van de representatieve democratie. Daarnaast is 

de veranderde samenleving er een waarin zelfbeschikking een belangrijke plaats inneemt. De vorige 

paragraaf gaf inzicht in enkele motivaties voor de ontwikkeling van interactief beleid in de gemeente 

Zwolle. 

     Als mijlpaal wordt door meerdere respondenten de structuurvisie ‘De Doorkijk’ uit 1996 genoemd. De 

late bloei van interactief beleid in Zwolle kan volgens een van de respondenten eenvoudig worden 

verklaard: “Volgens mij heeft dat er mee te maken dat Zwolle, dat kun je wel zien aan de ontwikkeling van 

de stad, eigenlijk geen grote stadsvernieuwingswijken kende, eigenlijk weinig inbreiding in die bestaande 

stad heeft gekend. Zwolle heeft altijd heel veel in het weiland gebouwd en dan heb je een hoop van dit soort 

discussies niet. Ja, vooraf in de politiek, geworstel of daar gebouwd moet gaan worden of niet. Dan heb je 

het dus alleen vooraf in de politiek en niet in je projectfase. Maar naarmate er meer inbreiding kwam, meer 

in die bestaande stad ging gebeuren, kwamen heel veel van dit soort discussies, dat viel samen. (Interview 

EM1, 2011).  

     Beginspraak wordt door deze respondenten gezien als een concept dat een oplossing biedt voor zaken 

die organisatorisch beter kunnen. Het is daarmee geen strikte beleidsoplossing maar een verzameling van 

beginselen over communicatie en omgang, door respondenten een houding genoemd. Met behulp van die 

houding kun je vervolgens kijken hoe de praktische uitwerking per project in elkaar steekt. Dat beginspraak 

méér is dan een starthouding blijkt uit het volgende fragment, waarvan de inhoud overigens overeenkomt 

met uitspraken van meerdere respondenten: “Beginspraak hoort eigenlijk bij dat allereerste stukje, maar 

we gebruiken die term ook als we het over ontwerpprocessen hebben […] Voor mij ligt die voornamelijk in 

het allereerste begin, maar we gebruiken het over het algemeen tot het einde ontwerp.” (Interview EM1, 

2011). Beginspraak is daarmee ook een beleidsinstrument om interactiviteit in ontwerpprocessen en 

uitvoeringsprocessen van ruimtelijke projecten in goede banen te leiden. De starthouding is een 

verzameling met beginselen, een soort normenkader. Beginspraak als instrument verfijnt vervolgens de 

normen tot maatwerkoplossingen per project. Beginspraak als houding zorgt er voor dat oplossingen op 

hoofdlijnen zo dicht mogelijk aansluiting vinden bij de maatschappij. Beginspraak als beleidsinstrument 

zorgt voor een juiste rolverdeling en het borgen van interactiviteit tijdens processen.  

      

§ 5.3  Beginspraak: doeltreffendheid vanuit welk perspectief? 
 

Uit de interviews is gebleken dat ambtenaren van Zwolle spreken over beginspraak als houding en als 

instrument. Is beginspraak een houding of een instrument, of is het beide? De notitie beginspraak spreekt 

van beginspraak alsof het een beleidsinstrument is dat te pas en te onpas ingezet kan worden volgens een 

min of meer vast schema. Opvallend is dat een groot deel van de interviewrespondenten niet spreekt over 

beginspraak als instrument, maar over beginspraak als een grondhouding. Met de grondhouding als basis 

kunnen verdere instrumenten en methoden situationeel ingezet worden. De volgende selectie van 

fragmenten is een goede illustratie van de tweespalt tussen houding en instrument: 



43 

 

“Beginspraak is geen doel op zich, dat is het wel een beetje geworden. Het kan bijdragen aan 

verbetering van een project maar nu is het duidelijk een middel, het is geen eigenstandig beleid 

maar een beleidsinstrument. [..] Het gaat om het zichtbaar maken van overeenkomsten en 

verschillen. En dan niet vanuit problemen maar vanuit de kansen. En dan zijn die mensen ook 

allemaal kikkers in een kruiwagen die er allemaal uit willen springen. Het is dan de opgave om 

alle kikkers  in de kruiwagen te houden.” (Interview WM1, 2011) 

 

Dit citaat laat zien dat er verwarring is over wat beginspraak voor status heeft. Is het een normatief geladen 

gedachtegoed dat vrij vertaald wordt in de vorm van een houding? Of is het een te structurerend 

beleidsinstrument? Een andere respondent stelt het volgende: 

 

“Het gaat er volgens mij over, om de vragen, dilemma's, boven water te krijgen en de belangen te 

verkennen. Noem het maar gewoon zoals mensen het zeggen; soms zeggen mensen niet eens ‘ik 

heb een belang’ maar je weet als geen ander dat daar altijd belangen achter zitten. Dat geeft ook 

helemaal niks, maar wees daar eerlijk over. Een omgevingsanalyse maken dat is het doel; waar 

alle dilemma's in staan, of een stuk een tekening of een kaart wat mij betreft. Om een open 

planproces te kunnen starten. Het gaat er om, om alle kaarten op tafel te krijgen.” (Interview 

WM2, 2011) 

 

Deze laatste beschrijving is er eentje die het dichtst in de buurt komt van de ambitie die in de notitie 

beginspraak beschreven staat: het inzichtelijk maken van overeenkomsten en verschillen. Aan de ene kant 

is beginspraak een beleidsinstrument met het doel het contact met inwoners op te zoeken en met hen te 

praten over nieuwe ontwikkelingen en plannen. Naast de beschrijving van beginspraak als instrument wordt 

het echter ook aangeduid als een houding: 

 

“Beginspraak is een titel voor een proces in projectontwikkeling. De notitie is er heel erg gericht 

op de vraag ‘hoe doe je dat nou?’ en de vraag ‘waarom doen we dat nou?’ leek een beetje bekend 

verondersteld. Vanuit mijn invalshoek heeft het heel erg te maken met de houding ‘Samen maken 

we de stad’ en ‘partnerschap’. Je moet als overheid zorgen dat je je positie neemt die je als 

moderne overheid hoort te nemen en dat is niet meer de positie ‘wij weten wat goed is voor deze 

wijk en u hoort het wel van ons’. Dat moet een andere kant op.” (Interview PMP, 2011) 

 

Zoals gesteld leek de ‘waarom’ vraag achter interactief bekend verondersteld. Respondenten beginnen 

echter hardop na te denken als ze het concept beginspraak moeten omschrijven: 

 

“Beginspraak is een houding, kijk maar naar het collegeprogramma participatie. We kunnen het 

niet alleen, in de huidige bezuinigingen zal de burger meer zelf moeten doen. We doen het samen 

voor de samenleving, voor uw wijk/buurt en stad. Als professional moet je een open houding 

hebben zodat  je gelijk denkt aan het logische en leuke aspect van beginspraak. Maar dan is het 

volgens mij meer een instrument dat je inzet, wetende dat je positie als samenleving en overheid 

ook aan verandering onderhevig is. De overheid is ook niet meer wat het geweest is. De kloof is 

groot? De kloof is nog nooit zo klein geweest! De geëmancipeerde burger is er ook. Alleen ze 

weten nu zo veel en zijn zo transparant, ze zijn daarom alleen maar op zoek naar ontevredenheid. 

De kloof is volgens mij nog nooit zo klein geweest, daar moeten we ons ook rekenschap van geven” 

(Interview WM1, 2011) 

 

Naarmate interviews met respondenten vorderden geven zij vaak aan dat beginspraak ook gebruikt wordt 

als interactief instrument. Een van de respondenten: 

 

“Beginspraak is een houding. Maar je moet een houding uiteindelijk wel operationaliseren, het 

moet niet allemaal vaag blijven. De beginspraakbox geeft hier aanknopingspunten voor. En ik vind 

ook dat we hier dingen wel eens te zwaar hebben aangezet. Bagijneweide bijvoorbeeld; als we dat 

nu zouden moeten prioriteren dan zouden we het even twintig jaar laten rusten. We hebben daar 

veel verwachtingen gewekt en uiteindelijk gaat het helemaal nergens over. We zijn daar slecht mee 

begonnen, dan krijg je ruzie in de buurt, en dan ga je het groots aanpakken. Door de verkeerde 

start hebben we het groot aangezet om de buurt tevreden te maken en niet omdat de aanpak van de 

casus dat vraagt.” (Interview BM, 2011) 
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Beginspraak is dus in beginsel een houding. Echter, een filosofische omschrijving van een interactieve of 

deliberatieve houding lijkt niet voldoende te zijn voor werknemers. De vertaling van de abstracte lijnen tot 

werkbare proporties wordt over het algemeen moeilijk gevonden door de respondenten. Beginspraak wordt 

daarom in de notitie beginspraak vertaald naar werkbare proporties door duidelijkheid te scheppen in de 

doelen die vooraf aan een proces gesteld worden. Tevens worden verschillende methodieken gewogen om 

vervolgens tot een keuze te komen van de in te zetten methodiek. Beginspraak als houding is lastig te 

operationaliseren in termen van meetbare doeltreffendheid. Wanneer beginspraak een synoniem is voor 

verschillende interactieve methoden wordt het mogelijk om te differentiëren in doeltreffendheid van 

methoden.  

     Ambtenaren geven aan dat beginspraak als instrument lang niet altijd effectief is, vooral omdat je van 

tevoren nooit weet hoe een proces gaat lopen. Zelfs met een nauwkeurige inschatting van de risico’s 

kunnen complicaties optreden waardoor burgers of andere belanghebbenden zich onvoldoende gehoord 

voelen. Dit brengt ook met zich mee dat sommige situaties zich lastig lenen voor een interactieve aanpak 

omdat er bijvoorbeeld grote financiële risico’s en belangen in het spel zijn: “Beginspraak zet ik tegenover 

inspraak, wat vaak wettelijk geregeld is rondom bepaalde procedures. En beginspraak is meer: hoe ga je 

met elkaar om, denk ik. En je kunt dus ook als overheid in sommige gevallen zeggen: het lukt niet altijd , 

dus je kunt daar ook bewust vanaf wijken. Maar de grondhouding is: wij willen wat meer met mensen in 

overleg voordat wij dingen doen. Maar dat werkt niet overal.” (Interview AH1, 2011). 

 

     Aan de hand van de voorgaande resultaten kunnen we stellen dat beginspraak ten grondslag ligt aan de 

‘waarom-vraag’ achter interactief beleid. Beginspraak is een houding om je als overheid open te stellen 

voor zaken die spelen in de samenleving en daar al dan niet samen met belanghebbenden en betrokkenen 

oplossingen voor formuleren, zonder zelf al een richtinggevende oplossing klaar te hebben liggen. Het gaat 

hierbij voornamelijk om de ‘waarom’ vraag die gaat over bewustwording waarom er in toenemende mate 

met een externe blik naar zaken gekeken wordt. Tegelijkertijd leeft er in Zwolle het idee dat beginspraak 

gelijk staat aan het uitvoeren van interactief beleid. Beginspraak gaat dan over het overleggen met 

belanghebbenden, het organiseren van klankbordgroepen, creatieve tekensessies en burgerdebatten. Deze 

perceptie van beginspraak gaat vooral over de ‘hoe-vraag’. Hoe zorg je er nou voor dat je als gemeente zo 

dicht mogelijk aansluit bij de maatschappelijke behoeften en hoe kun je burgers daar bij betrekken? 

 

§ 5.4  Welke actoren vervullen een centrale rol binnen de invulling en uitvoering van 

interactieve planvorming in de gemeente Zwolle? 

 

De vertaalslag van theorie naar praktijk blijkt nog al eens mogelijke problemen op te leveren. Het dilemma 

begint bij de selectie van deelnemers: als je als gemeente initiatiefnemer bent in een project zul je 

aansluiting bij je inwoners moeten vinden. Dit kan in de vorm van een directe huis-aan-huis uitnodiging, 

maar ook via een intermediair, bijvoorbeeld een belangenvereniging. Geselecteerde betrokkenen worden 

vaak georganiseerd in een groepsverband dat de naam draagt van klankbordgroep (reactiefunctie) of 

hippere namen zoals Raad van Toezicht (meer aandacht voor controle door burgers) of een Ontwikkelend 

Gezelschap (meer aandacht voor brainstormen en ontwerpen door burgers). Verschillende 

samenwerkingsverbanden vragen om verschillende rollen van actoren. De aard van 

samenwerkingsverbanden is afhankelijk van het actoren- en bijbehorende krachtenveld binnen een project. 

Figuur [x] is een weergave van betrokken actoren(groepen): 
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Figuur 5: Overzicht van betrokken actoren(groepen) per project 

 
Bron: eigen figuur 

 

 

Een eerste blik op figuur [x] maakt duidelijk dat de omvangrijkste en meest complexe krachtenvelden zich 

bevinden in de projecten Spoorzone en Kamperpoort. Bij Spoorzone is een overheidsorgaan op een hoger 

schaalniveau betrokken en enkele partijen met grote economische belangen. Bij Kamperpoort zijn meerdere 

woningbouwcorporaties betrokken en een economische partij die rendabel vastgoed wil ontwikkelen. 

 

§ 5.5  Karakteristieken van de deelnemersgroep 

 

Het is belangrijk om je als lezer, bij het lezen van de volgende ervaringen met beginspraak als instrument, 

te realiseren dat de resultaten enkel een afspiegeling zijn van deelnemers van beginspraakprocessen. De 

analyse van de kwantitatieve resultaten laat zien dat deze groep zéér selectief is van aard. De uitspraken 

over ervaringen van beginspraakprocessen in de volgende paragraaf beperken zich dus ook slechts tot deze 

doelgroep en mogen niet geabstraheerd worden naar uitspraken die gelden voor de gehele bevolking van de 

gemeente Zwolle. De vraag die meteen opkomt en waar later in dit onderzoek meer aandacht aan besteedt 

wordt is: Waarom neemt zo’n selectieve groep deel en op welke manier kunnen we andere doelgroepen 

bereiken? Hoofdstuk 8 is een reflectie op de theorie met behulp van de verzamelde empirische resultaten. 

Met behulp van deze resultaten kijken we of er iets te verbeteren valt aan de huidige theorieën en 

randvoorwaarden.  

     Een van de procesdoelen van interactief beleid is het vergroten van het probleemoplossend vermogen 

van de maatschappij. De vraag is welke groepen in de maatschappij hiermee bedoeld worden. Het 

algemene profiel van de enquêterespondenten voldoet aan het stereotype van de participant zoals Tonkens 

die in 2003 reeds beschreef: deelnemers zijn voornamelijk van het mannelijk geslacht (69,7 procent), 

gemiddeld tot hoger opgeleid (MBO: 34,4 procent, HBO: 36,4 procent) en van middelbare leeftijd (48,7 

procent tussen de 45 en 65 jaar). 55,3 procent van de respondenten geeft aan meer dan twintig jaar in de 

gemeente Zwolle te wonen. Alle respondenten woonden op het moment van onderzoek in de gemeente 

Zwolle.  
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Tabel 1: Vergelijking geslacht onderzoeksresultaat en populatie 
 

Onderzoeksresultaat Populatie Zwolle 2011 

 Count Percentage % Count Percentage % 

 

57 

69,5% 58.719 48,8 

 

 

25 

30,5% 61.684 51,2 

1. Wat is uw geslacht?                

Man 

 

                                                        

Vrouw 

 

                                                        

Totaal 

 

 

81 

 

 

100.0% 

 

120.413 

 

 

100.0 

 

 

Tabel 2: Verdeling leeftijd deelnemers 

 

Onderzoeksresultaat Populatie Zwolle 2011 

 Count Percentage % Count Percentage % 

tot en met 25 jaar 8 9,8% 38.239 31,8 

26-45 jaar 14 17,1% 36.884 30,6 

46-65 jaar 42 51,2% 29.525 24,5 

2. Wat is uw leeftijd? 

ouder dan 65 jaar 18 22,0% 15.755 10,6 

 

 

Tabel 3: Verdeling opleidingsniveau deelnemers  
       Onderzoeksresultaat 

 Count Percentage % 

Primair onderwijs 

(basisschool, speciaal 

onderwijs) 

 

1 1,2 

Voortgezet onderwijs 

(vmbo, havo, vwo) 

 

10 12,2 

Middelbaar 

beroepsonderwijs (mbo, 

mts, meao) 

 

27 32,9 

Hoger beroepsonderwijs 

(hts, hbo, hbs, heao) 

 

28 34,1 

Universiteit 16 19,5 

3. Wat is het niveau van 

uw hoogst voltooide 

opleiding? 

   

 

Bovenstaande tabellen geven het zeer selectieve karakter van de deelnemers van beginspraakprocessen in 

Zwolle weer. Deelnemers zijn voor het merendeel van het mannelijke geslacht, boven de 46 jaar oud en 

gemiddeld tot hoger opgeleid. Vergelijken we de data van dit onderzoek met die van de populatie van 

Zwolle dan blijkt hieruit dat de deelnemende groep verre van representatief is betreffende de variable 

‘geslacht’. Of dit een probleem is valt te betwisten aangezien de Gemeenteraad, het veronderstelde 

representatieve orgaan, het uiteindelijke beslissingsprimaat heeft. Een nadeel van een homogene 

deelnemersgroep zou kunnen zijn dat dit leidt tot een beperking aan vernieuwende ideeën die bijvoorbeeld 

bij een jongere deelnemersgroep wel boven tafel zouden komen. Daarnaast is (zeker bij projecten met een 

lange looptijd) de deelnemende groep niet de groep die in de toekomst het meeste gebruik maakt van het 

product. Hierbij kunnen we denken aan de ontwikkeling van het spoorgebied in Zwolle. Spoorzone is een 
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project dat oplossingen zoekt op meerdere terreinen, waaronder studenten- en forenzenstromen. Deze 

deeldoelgroep is nauwelijks vertegenwoordigd in de klankbordgroep die al jaren actief is in het project 

Spoorzone.  

 

 

§ 5.6 Doeltreffendheid van beginspraak: procesdoelen, variabelen en indicatoren 

 

§5.6.1 Procesdoel 1: Inhoudelijke verrijking 

 

Procesdoel 1: Inhoudelijke verrijking Indicatoren 

Variabele: verbondenheid 

 

 

 

• Mogelijkheid voor inwoners om 

input aan te leveren 

• Vaardigheden inwoners om input 

aan te reiken 

• Herkennen betrokkenen de 

uitkomsten en de uiteindelijk 

gemaakte keuzes  

• Combineren van professionele 

kennis en ervaringskennis 

 

De perceptie van doeltreffendheid van interactief beleid is onder ambtenaren overwegend positief als het 

gaat over inhoudelijke verrijking van ruimtelijke plannen. Plannen met een rijke en herkenbare inhoud 

sluiten beter aan bij de probleemstelling, en daarmee bij de samenleving. Plannen worden herkenbaar 

doordat de input vanuit de samenleving groter is. 

 

“Het leuke van het hele proces is dat je met mensen in aanraking komt uit de buurt. Ze vertellen je 

verhalen hoe zij de buurt ervaren waar je zelf nooooit op komt. En dat was enorm verhelderend 

vond ik. Dan krijg je een diepgang dat je snapt waar mensen mee zitten.” (interview STK, 2011) 

 

 

Indicator 1: Mogelijkheid voor inwoners om input aan te leveren 

 

Uit interviews met betrokken ambtenaren blijkt dat het karakter van het actorennetwerk een grote stempel 

drukt op mogelijkheid voor inwoners om input aan te leveren in een project. Grote projecten met meerdere 

financiers met allemaal hun eigen financiële risico’s zijn minder makkelijk interactief te organiseren omdat 

de ambities van de gemeente Zwolle niet centraal staan. Dat komt vaak doordat de gemeente geen 

grondpositie heeft of doordat er sprake is van externe financiering. Wederzijdse afhankelijkheid leidt 

daardoor soms tot een inperking van vrijheden voor interactieve deelnemers: “Hoe ik het zie is dat je een 

visie hebt over hoe je als overheid werkt. En dat is dat je altijd in samenspraak, met wie dan ook de 

belanghebbenden zijn, tot ontwikkelingen komt. En dat betekend dat je gaat praten met mensen op het 

moment dat er nog iets te bespreken valt. En dat kan wel soms zo zijn dat er niet zo heel veel te bespreken 

valt.” (Interview AH1, 2011). 

     Van de deelnemende inwoners geeft 80% aan dat zij het idee hebben dat er naar hun ideeën geluisterd 

werd.  

 

 

Indicator 2: Vaardigheden inwoners om input aan te reiken 

 

Om ideeën en ervaringen te kunnen verwoorden zullen deelnemers de vaardigheden hiervoor moeten 

beheersen. Deelnemende inwoners geven aan dat zij voldoende vaardigheden hebben om hun ideeën te 

verwoorden en te presenteren. Een focus op waarden en beleving leidt tot een redelijke discussie zoals die 

in het deliberatieve model voorop staat. Het blijkt alleen soms nogal lastig om mensen over abstracte zaken 

te laten praten: 

 

“Als blijkt dat in het debat/dialoog te veel groepen op een eigen belang blijven staan kom je niet 

verder. Je deelt wel standpunten en belangen maar daar blijft het dan bij. En het gekke is dus: 



48 

 

beginspraak hebben we gedaan zodat wij als gemeente luisteren, maar dat verondersteld net zo 

goed dat andere partijen naar elkaar luisteren. Dus wij hebben heel erg op de modus zitten 

drukken: ambtenaren; luister nou eens naar wat mensen zeggen. Maar je ziet dat de mensen zelf 

niet naar elkaar luisteren.” (Interview CA1, 2011) 

 

 

Indicator 3: Herkennen betrokkenen de uitkomsten en de uiteindelijk gemaakte keuzes 

 
Het overleggen met burgerdeelnemers zou moeten gaan over zaken die mensen aanspreken en waar mensen 

ervaringen over kunnen delen. Dus niet over technische verhalen over geluidsisolatie of verkeerscongestie, 

maar wel over de hoogte van bouwblokken, veiligheidsgevoelens, uiterlijke verschijning en het karakter 

van ruimtelijke ontwikkelingen. Een van de ambtenaren geeft dit treffend weer: “Je kunt hele mooie 

woorden gebruiken maar hoe je ze vervolgens in de praktijk vertaald dat is nog wel eens ingewikkeld. En 

ook hoe collega’s (van de gemeente, red.) dat doen. Dus je hebt dat ook niet zo geïntegreerd dat iedereen 

in dat soort standen staat. Ik vraag altijd: als je daar zelf tussen zou wonen, hoe zou je het dan vinden? Of: 

als het jouw opa was die er zou wonen, hoe zou je dat dan doen? Of als je vader opeens niet meer naar 

buiten kan omdat de stoep ongelukkig open ligt? Wat helpt is om het daarom heel erg naar persoonlijk te 

trekken. (Interview EM1, 2011). 

     Uiteindelijke keuzes moeten aansluiten bij deze persoonlijke belevingen van inwoners. Pas dan zullen 

zij gemaakte keuzes begrijpen en het gekozen product herkennen. Deelnemende inwoners geven aan dat zij 

hun input herkennen in de uiteindelijke gemaakte keuzes. 

 

 

Indicator 4: Combinatie van professionele kennis en ervaringskennis 

 

Inhoudelijke verrijking is alleen mogelijk wanneer professionele kennis gecombineerd wordt met 

ervaringskennis van inwoners. 85% van de deelnemende inwoners geeft aan dat er voldoende professioneel 

kennisaanbod voorhanden is op de momenten wanneer dat nodig is. Ambtenaren geven aan dat 

professionele verrijking ook kan tegenvallen als het gaat om bijvoorbeeld architectonische hoogstandjes die 

een gebied op de kaart kunnen zetten. Gedurfde ontwerpen sluiten alleen in veel gevallen niet aan bij de 

beleving van bestaande inwoners van een gebied. Binnen een interactief proces vindt daardoor regelmatig 

afvlakking van extremen plaats waardoor de uitkomsten gematigd kunnen zijn. Het voorbeeld van 

futuristische architectuur is daar een voorbeeld van. Doordat iedere deelnemer daar een mening over heeft 

worden de extremen afgevijld en zal de uitkomst te veel consensusgericht zijn. Een van de geïnterviewden 

zegt hier het volgende over: 

 

“Dit is ook iets wat je krijgt in dit soort processen dat zeg maar extremen een beetje worden 

afgeveild. Het betekend dan dat een beetje blij zijn als het over veel betrokkenen gaat en het gaat 

over ingewikkelde processen die tot compromissen leiden, dat het niet altijd denk ik gaat in de 

termen van degenen die puur naar kwaliteit kijkt”. (Interview GRF, 2011).  

 

Een ander vult vanuit haar expertise aan: 

 

“De stedenbouwers zeggen soms: hier komt zo’n algemene deler uit en straks ziet de hele stad er 

hetzelfde uit, of we verliezen hier een kwaliteit, dus ik vind het niet effectief. Maar je kan dan ook 

van tevoren zeggen als je dat wil als stad: dit is gewoon echt een plek daar wil ik iets futuristisch 

en daarmee is het een randvoorwaarde, of je dat nou wilt of niet.” (Interview EM1, 2011). 

 

Ondanks deze kritische noot zijn ambtenaren van de gemeente Zwolle van mening dat beginspraak leidt tot 

inhoudelijke verrijking, vooral als het gaat om de input van ervaringskennis of woonervaringen van 

inwoners. Deelnemende inwoners hebben het idee dat zij hun ervaringskennis konden delen tijdens de 

processen en dat er voldoende professioneel kennisaanbod was wanneer dat nodig was. 
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§5.6.2  Procesdoel 2: Een hoger ambitieniveau 

 

Procesdoel 2: Het realiseren van een hoger ambitieniveau Indicatoren 

Variabele: betrokkenheid 

 

 

• Mate van overeenkomst over een 

startpunt en probleemstelling 

• Mate van helderheid van het 

verwachtingsmanagement 

• Redenen van deelname  

• Voldoende vertrouwen aan het 

begin 

 

Een hoger ambitieniveau is alleen te bereiken als de betrokkenen een open houding aannemen en als er een 

sterke mate van overeenstemming is over de beginsituatie. Wederkerigheid en vertrouwen zijn daarnaast 

van essentieel belang. 

 

 

Indicator 1: Mate van overeenkomst over een startpunt en probleemstelling 
 

De centrale ambitie van interactief beleid aan het begin is: zo veel mogelijk input vanuit de samenleving. 

Om te komen tot nuttige input is het belangrijk om informatie zo overzichtelijk mogelijk te structureren. 

Dat begint bij een duidelijke afbakening van het te bespreken onderwerp, thema of sub-thema. Interactief 

beleid gaat om interactie, om het praten en luisteren naar elkaar ideeën. Ambtenaren geven aan dat het niet 

gaat over het bediscussiëren van elkaar meningen of standpunten. Het is belangrijk om te praten over 

waarden in plaats van over meningen of standpunten: 

 

“En de truc die was toen gewoon: we zijn het met een hele boel dingen met elkaar oneens, maar 

waar zijn we het nou met elkaar wel eens? En steeds verder teruggaan hè… Op een gegeven 

moment waren we het er met elkaar over eens dat we de binnenstad heel mooi vinden. Dat was de 

echte bottom zeg maar…. [..] Want dan kun je verdere vragen gaan stellen: waardoor komt het 

dan dat we die binnenstad zo mooi vinden? Zegt de een: dat is de openbare ruimte, dat is de 

historie… En de ander zegt: winkelen… Dus dan doe je een voorstel: zullen we eens een studie 

doen naar hoe die openbare ruimte in elkaar zit? Ja, ja! Dus dan ga je weer opbouwen: dat vinden 

we met elkaar belangrijk.” (Interview STK, 2011) 

 

Meerdere respondenten geven aan dat het allereerst lastig is om te beoordelen waar ambities zich op 

richten. Als de ambitie is om de algemene leefbaarheid te vergroten dan zal daar bij interactief beleid 

waarschijnlijk sprake van zijn omdat mensen zich verantwoordelijk voelen voor een project; en daardoor 

voor hun wijk, buurt of straat. Deze 1+1=3 gedachte wordt over het algemeen gedragen. Het invoegen van 

ervaringskennis en woonverhalen is daarom van belang om plannen beter bij het lokale ruimtelijke domein 

aan te laten sluiten. Door ambities te combineren kan men werken aan het realiseren van een gezamenlijke 

centrale ambitie. Echter, een tegenargument dat zich richt op ruimtelijke kwaliteit is ook geldig wanneer 

het bijvoorbeeld gaat over ambities over moderne architectuur. Een van de respondenten geeft zijn 

ervaringen wat betreft dit procesdoel als volgt weer: 

 

“Een voorbeeld is de Nieuwe Markt; dat pleintje is net opgeknapt. Daar staat zo’n quasi oud 

marktgebouwtje te midden van allemaal ligusterheggetjes . Dat is tot stand gekomen aan de hand 

van intensieve gesprekken met betrokkenen: met ondernemers, bewoners en uiteraard de gemeente. 

Als ik daar nu langs loopt denk ik: ach het is wel aardig… Als bewoner van de stad denk ik: dit is 

niet spetterend, dat had tien kwaliteiten beter gemogen. Maar het is wel aardig”. (Interview PMP, 

2011) 

 

Het praten over waarden lijkt volgens de Zwolse ambtenaren redelijk goed te gaan. De enquêtedata geeft 

aan dat het hebben van een gezamenlijke probleemstelling een aandachtspunt is: een derde van de 

ondervraagden geeft aan dat er geen duidelijke gezamenlijke probleemstelling was tussen de gemeente, 
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inwoners en andere betrokkenen aan de start van een project. Zonder dat duidelijk is waarom verschillende 

partijen samenwerken is het behalen van een hoger ambitieniveau lastig te verwezenlijken. 

 

 

Indicator 2: Mate van helderheid van het verwachtingsmanagement 
 

Om te komen tot een hoger gezamenlijk ambitieniveau is het belangrijk om verwachtingen voor en tijdens 

het proces te monitoren. Zwolse ambtenaren geven aan dat het over het algemeen redelijk goed gaat om 

verwachtingen zo in te dammen dat ze niet al te hoog gespannen zijn. Ze geven aan dat het belangrijk is om 

realistisch te blijven en dat het beter is om langzaam op te bouwen. Toch geven ze aan dat inwoners lastig 

in kunnen schatten wat ze te wachten staat: “Ik denk dat menigeen zal zeggen dat ze het spannend vinden 

en niet wisten waar ze aan begonnen, dat gevoel heb ik er bij. Dat moet natuurlijk ook groeien, je probeert 

het uit te leggen, maar als je er niet dagelijks mee bezig bent dan is dat ook lastig hoor. En de mensen met 

gezonde nieuwsgierigheid die komen vanzelf wel, en de wantrouwigen die zullen wel denken ‘wat die 

overheid nou weer wil…’ (Interview WM2, 2011). Voornamelijk de nieuwsgierige deelnemers hebben 

grote verwachtingen van een project. Deze hoge verwachtingen zijn soms lastig te temperen: “Men had 

denk ik wel gedacht dat het wat vlotter door zou lopen. Dat alles via projectopdrachten werkt en dat er 

gronden verworven moeten worden, dat is niet zo tastbaar en dat het geld nog bij elkaar moet worden 

gehaald. En nu staat ook de Stichting Zorgvoorziening aan zet. En het plan is ook wel van ons samen, maar 

bij het gros van de Wijthmeners speelt wel het idee dat het een plan is van de gemeente. En wat betreft de 

gezamenlijkheid die daarin zit: Wijthmen kan zelf ook aan zet zijn nu. Maar er zullen nog wel wat afvallers 

komen, want we beginnen nu pas eigenlijk echt. En dat is natuurlijk ook de onwennigheid dat mensen zelf 

het heft in de hand kunnen nemen, en dat is het huidige politieke klimaat ook wel een beetje” (Interview 

WM2, 2011). Uit de enquêteresultaten blijkt dat bijna 30 procent van de deelnemers vindt dat hun 

verwachtingen die zij hadden voordat zij deelnamen niet volledig uitgekomen zijn. 

 

 

Indicator 3: Redenen voor deelname 

 

Figuur 6: Redenen voor deelname aan een beginspraakproces 

 

 Count 

Ik doe/deed mee om mijn eigen 

belangen te laten horen 

 

 34 

Ik doe/deed mee om de 

belangen van de straat/buurt te 

laten horen 

 

 41 

Ik doe/deed mee om de 

belangen van de wijk te laten 

horen 

 

 38 

Ik doe/deed mee om de 

belangen van de stad Zwolle te 

vertegenwoordigen 

 

 13 

Ik doe/deed mee uit 

verantwoordelijkheidsgevoel 

 

 28 

Ik doe/deed mee omdat ik 

ervaringskennis kan delen 

 

 

 

19 

Ik doe/deed mee omdat ik 

professionele kennis kan delen 

 12 

Bron: eigen figuur 
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Redenen voor deelname zijn voor deelnemende inwoners redelijk gelijkvormig. Vertegenwoordiging van 

de belangen die spelen op het lokale schaalniveau zijn voornamelijk belangrijke motivatiefactoren voor 

deelname. Deelnemers hebben deels de intentie om hun eigen belang te vertegenwoordigen (37,3 procent) 

en de belangen van hun straat/buurt (44,7 procent). Naast de belangen van de buurt en straat is ook de wijk 

populair. Van de deelnemers geeft 49,7 procent aan dat zij meedoen om de belangen van hun wijk te laten 

horen. Stedelijke belangen zijn over de linie van projecten minder vertegenwoordigd. Slechts 19,4 procent 

zegt de belangen van Zwolle te vertegenwoordigen. Bijna een derde, 28,5 procent, van de deelnemers doet 

mee uit een verantwoordelijkheidsgevoel. Het zou te verwachten zijn dat het leveren van ervaringskennis 

van de buurt of wijk een belangrijke motivatiefactor zou zijn. Slecht 26,0 procent van de deelnemers geeft 

aan dat dit voor hen van belang is. Ook het bijdragen aan professionele kennis is minimaal, slechts 15,9 

procent. 

 

 

Indicator 4: Voldoende vertrouwen aan het begin 

 

“Vertrouwen is de sleutel tot succes”, zo zei één van de interviewrespondenten. Een gezegde dat voor 

interactief werken volledig waar is. Doordat interactief werken een vergaande relatie tussen burger en 

overheid verondersteld, is vertrouwen in elkaar onmisbaar. In meerdere van de onderzochte projecten is aan 

het begin van het proces een afstandelijke relatie. Interviewrespondenten geven aan dat het een omslag 

vertrouwen vergt van inwoners. Een antwoord op de vraag  hoe geloofwaardig is het dat je tegen inwoners 

moet zeggen dat er nog geen plan ligt: “Niet, dat geloven mensen niet. Die weten precies waar de gemeente 

grond heeft en daarom linken ze al die dingen aan elkaar. Dat kregen we heel vaak terug. Dat is eigenlijk 

het hele traject terug gekomen, voornamelijk bij de oude garde” (Interview CA2, 2011). Het is daarom niet 

vanzelfsprekend dat er voldoende vertrouwen in elkaar is aan de start van een project. Eén van de 

interviewrespondenten antwoordde het volgende op de vraag of deelnemende burgers begrijpen dat de 

gemeente zelf geen plan maakt: “Niet, dat geloven mensen niet. Die weten precies waar de gemeente grond 

heeft en daarom linken ze al die dingen aan elkaar. Dat kregen we heel vaak terug. Dat is eigenlijk het hele 

traject terug gekomen, voornamelijk bij de oude garde”(Interview WM1, 2011). Eenzelfde beeld komt 

terug bij de analyse van de resultaten uit de vragenlijst: van de deelnemende inwoners was het voor bijna 

30 procent niet duidelijk dat er aan het begin van het proces nog geen plan klaar lag. 

 

 

§5.6.3 Procesdoel 3: Verbeteren van de externe samenwerking  

 

 

 

Indicator 1: Mate van herkenbaarheid van het proces en product 

 

Om tot een betere (toekomstige) samenwerking te komen is het noodzakelijk dat het huidige proces 

herkenbaar is voor inwoners. Zij moeten het idee krijgen dat er daadwerkelijk naar hen geluisterd word en 

dat zij een van de partners zijn van de gemeente. Het uiteindelijke product moet tevens aansluiten bij de 

vooraf opgestelde probleemstelling. Het moet herkenbaar zijn voor hen die er aan bijgedragen hebben. 

Ambtenaren zeggen te denken dat de herkenbaarheid van interactieve producten groot is in Zwolle. Alle 

onderzochte projecten zijn intensieve samenwerkingsprocessen waaruit herkenbare producten voortkomen. 

Procesdoel 3:  Verbeteren van de samenwerking met 

externe partijen 

Indicatoren 

Variabele: herkenbaarheid • Mate van herkenbaarheid van het 

proces en product 

• Hoe zijn inwoners deelnemer 

geworden? 

• Transparantie van belangen 

• Beter verplaatsen in andere 

partijen?   

• Mate van gelijkwaardigheid van 

deelnemende actoren  
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Uiteraard verschilt de mate van de herkenbaarheid. Ongeveer 70 procent van de deelnemende inwoners 

geeft aan dat zij hun inbreng kunnen herkennen in het uiteindelijke product. 

 

Indicator 2: Hoe zijn inwoners deelnemer geworden? 

 

Inwoners worden direct of indirect uitgenodigd om deelnemer te worden in een project. Hierbij valt op dat 

slechts een klein gedeelte direct door de gemeente uitgenodigd wordt. Slechts 11,6 procent geeft aan dat hij 

of zij direct benaderd is door de gemeente Zwolle. Van de deelnemers geeft 45,1 procent aan zichzelf 

aangemeld te hebben. Deelname wordt in de meeste gevallen gecreëerd doordat inwoners betrokken zijn bij 

een derde partij. Van de 81 deelnemers is 43,3 procent betrokken geraakt bij een project door een 

bewonersvereniging, een belangenvereniging of een wijkvereniging. 

 

 

Indicator 3: Transparantie van belangen  

 

Een voorwaarde voor interactief werken is dat bestuur en politiek een intrinsieke motivatie hebben en het te 

doorlopen proces zo doorzichtig mogelijk willen voeren. De manier waarop je interactief werken uit gaat 

werken kan vervolgens op verschillende manieren ingevuld worden. Ondanks de wil tot transparantie is het 

vooral in projecten met grote financiele belangen lastig om volledige transparantie te bieden. Dit komt 

onder andere doordat de gemeente in veel gevallen niet alles voor het zeggen heeft: 

 

“Van: “vinden jullie dit goed, of moeten we het nog een beetje moduleren of kantelen naar links of 

rechts”? Dan nemen wij dat als gemeente mee, als een van de vier partijen, en gooien het in de 

tombola van belangen en kijken dan wat er uit komt. En de verwachtingen, want het gaat bij 

beginspraak altijd om verwachtingenmanagement, van de klankbordgroep is dat wij als gemeente 

behoorlijk wat in de melk te brokkelen hebben, want dit is ons project. Nee, wij zijn regisseur in 

dat project maar we hebben geen positie. We hebben weinig grondpositie dus eigenlijk worden de 

mogelijkheden om te sturen enorm beperkt.” (Interview CA1, 2011) 

 

 

Indicator 4: Beter verplaatsen in andere partijen?   

 

Ambtenaren geven in de interviews aan dat zij het idee hebben dat inwoners zich beter kunnen inleven in 

de complexiteit van ruimtelijke plannen. Tegelijkertijd stellen ze dat ook zij zich beter kunnen inleven in 

belangen en argumenten van inwoners. Daaruit blijkt dat interactie leidt tot het zich beter kunnen 

verplaatsen in standpunten en belangen van andere partijen. Uit de enqueteresultaten komt een zelfde beeld 

naar voren: Bijna 90 procent van de deelnemers geeft aan dat zij zich door de samenwerking met andere 

partijen beter kan verplaatsen in verschillende belangen en argumenten van verschillende partijen. 

 

 

Indicator 5: Mate van gelijkwaardigheid van deelnemende actoren  

 

De belangrijkste voorwaarde die altijd centraal zou moeten staan volgens de interviewrespondenten gaat 

over oprechtheid. Deze voorwaarde is onderdeel van de waarom-vraag achter interactief beleid. Waarom 

wil je interactief werken? Respondenten geven aan dat ze oprecht zo nauw mogelijk samen willen werken 

met inwoners van de gemeente Zwolle: “Dus dat is een belangrijk punt: je moet het echt oprecht doen. 

Want als mensen denken dat het een spel is, dat hebben ze meteen door. Mensen hebben dat feilloos in de 

gaten.” (interview STK, 2011)  

     Het oprechtheid argument in het proces hangt samen met oprechte bedoeling van de politiek. Meerdere 

respondenten geven aan dat in de Gemeenteraad het woord beginspraak in willekeur genoemd wordt. Het is 

belangrijk dat het besef leeft bij de Raad dat het interatieve component versterkt meot worden bij het 

maken van beleid. Enkele respondenten geven echter aan dat beginspraak een beetje een doel op zich 

begint te worden: “Maar ik merk wel, en dat is meer mijn kritische noot, dat de Raad het zo belangrijk 

vindt dat ik soms wel eens het gevoel heb dat zij hun autoriteit of rol aan de bewoners hebben gegeven. Het 

is bijna verboden [en dan zet ik het misschien iets scherper neer dan dat het in de praktijk is] om met een 

plan naar de Raad te gaan waar nog een aantal mensen het mee oneens zijn. En dan denk ik: maar zo 

werkt het niet, verdorie. Jullie zijn gekozen, jullie moeten beslissingen nemen! En dan wordt er naar mij, of 
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naar collega’s, gekeken: die mensen zijn het er niet mee eens, je moet met hen gaan praten want ze zijn het 

er niet mee eens.” (interview STK, 2011)  

     De enqueteresultaten laten zien dat ‘de gemeente’ nog niet altijd als gelijke wordt gezien. Bijna 40 

procent van de deelnemende inwoners heeft niet het idee dat alle betrokken partijen op gelijke voet met 

elkaar staan. Daarnaast voelt 25 procent van de deelnemers zich geen volwaardige partner in een project. 

 

 

§5.6.4 Procesdoel 4: Vergroting van draagvlak en uitvoerbaarheid 

Procesdoel 4: Vergroten draagvlak en uitvoerbaarheid Indicatoren 

Variabele: respect en vertrouwen 

 

• Niveau en frequentie van 

communicatie en terugkoppeling 

• Mate van ervaren vertrouwen 

• Inwoners kunnen overzicht houden 

• Op het juiste moment betrokken? 

 

Indicator 1: Niveau en frequentie van communicatie en terugkoppeling 

 

Ambtenaren geven aan dat communicatie via alle beschikbare kanalen moet verlopen om zoveel mogelijk 

interactie te krijgen. Deelnemende inwoners geven aan dat de voortgang van projecten in voldoende mate 

met deelnemers wordt besproken (70% scoort ‘helemaal mee eens’). Ook de algemene communicatie en de 

procesorganisatie van beginspraakprocessen scoort voldoende.  

Interviewrespondenten geven aan dat het niveau van communicatie continu verschilt. In het begin praat je 

over vrij abstracte waarden, maar naarmate het concreter wordt en meer richting uitvoeringspunten gaat 

kunnen steeds meer mensen hun input kwijt. Dit komt vooral doordat het niveau binnen een groep 

deelnemers verschilt (ook al is het merendeel hoger opgeleid): “Tja, dat (verschillen in niveau, red.) houdt 

je altijd, daarom werkten we ook met kleinere groepjes en met goede facilitators. Dat zijn mensen die daar 

gevoel bij hebben en die dat leuk vinden. Dus voor die groepen staan wel mensen die weten hoe iedereen 

aan het woord komt. En tuurlijk, je hebt altijd mensen die wat meer mee doen, maar je moet zorgen dat 

iedereen zich in de kleine groepjes gehoord voelt. En we hebben bewust niet met een klankbordgroep 

gewerkt omdat daar zo’n sterke vergaderstructuur in hangt. Daar komt nog bij dat je in zo’n klein dorp 

mensen hebt met veel verschil in niveau, daar moet je in je werkvormen rekening mee houden”(Interview 

WM2, 2011). Door in werkvormen te variëren kan iedereen zijn of haar zegje kwijt: “We hebben de 

ontwerpsessies ook in carousselvorm gedaan, zodat mensen gedwongen werden om ook over andere 

thema’s na te denken en te praten” (Interview WM2, 2011). 

 

 

Indicator 2: Mate van ervaren vertrouwen 

 

Het vertrouwen aan de start van een project blijkt niet altijd voldoende te zijn. Zo geeft een deelnemende 

inwoner aan:“Voor het experiment zeiden alle afdelingen van de gemeente direct ja. Met zo’n binnenkomer 

had ik al het idee: kan ik dit vertrouwen of klopt hier iets niet… Ze zeggen zomaar opeens ja…” (Interview 

JS, 2011). Ongeveer 25 procent van de deelnemers geeft aan dat het vertrouwen aan de start van een project 

tussen de verschillende partijen onvoldoende was. Vertrouwen moet echter groeien. Niet alleen door 

positieve ervaringen, maar vooral ook door hoe oprecht zaken opgelost worden, ook als je het er als 

inwoner niet honderd procent mee eens bent (Interview JW, 2011). Deelnemende inwoners geven aan dat 

de opbouw en organisatie van beginspraakprocessen goed was en beter werd naarmate het project vorderde. 

Datzelfde geldt voor vertrouwen. Twee uitspraken die deze stelling volledig ondersteunen, één van een 

ambtenaar en één van een inwoner: 

 

“We kregen wel regelmatig te horen dat mensen niet hadden verwacht dat alles zo positief zou 

verlopen” (Interview WM1, 2011). 
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“Maar je werkt wel dat het respect voor met name Wijkzaken enorm is gegroeid. En daar krijg je 

dus die kloof burgers en politiek en gemeente in uitvoering, dat die ontzettend dichtbij is gekomen, 

en dat je elkaar weer gaat vertrouwen. Hé, ik kan iemand van Wijkzaken bellen want ik krijg 

respons. Wil niet altijd zeggen dat ik mijn zin krijg, maar ik krijg gehoor. En in redelijkheid wordt 

er ook, zelfs in deze tijd van crisis waarin de gemeente moet bezuinigen merk je nog dat dat 

geprobeerd wordt” (Interview JS, 2011). 

 

 

Indicator 3: Inwoners kunnen overzicht houden 
 

 “Want je moet uiteindelijk in zo’n proces stappen zetten, en je kunt niet voortdurend terugkomen, zeker 

niet als je ook met andere partijen werkt over eigendommen van anderen. Het gaat ook vaak over een partij 

die grond heeft en die iets wil. Wij hebben meestal ook niet alles in bezit en kunnen niet alles alleen. Dus je 

moet soms ook afspreken: dit hebben we gedaan en zo ver zijn we nu, dit hebben we nu afgesproken, dit 

kan bestemmingsplantechnisch. En er zijn wel eens partijen die dat allemaal ter discussie willen stellen, 

maar dat heeft meer met politieke werkelijkheid te maken.” (Interview AH1, 2011). Dat betekend dat er 

sprake moet zijn van structurerend en doortastend optreden van alle actoren. Eindeloos discussiëren tijdens 

ontwerpavonden is, zeker in tijden van huidige bezuiniging, niet meer aan de orde. In Zwolle is daarom 

gekozen voor een structurerende aanpak bij het verloop van projecten. Het handboek Projectmatig Werken 

geeft een format weer waarin een duidelijke fasenindeling te onderscheiden is. Per fase wordt een project 

afgerond en vervolgstappen gezet. Hierdoor moet voor betrokken actoren en burgerdeelnemers een 

overzichtelijk geheel ontstaan. De werkelijkheid wil echter dat veel ruimtelijke projecten langlopend zijn, 

met complexe krachtenvelden. Omdat elke actor eigen belangen nastreeft en die niet altijd volledig 

communiceert, is het volgens interviewrespondenten voor burgerdeelnemers soms lastig om het overzicht 

te behouden van alle gezette en te zetten stappen. Een respondent geeft aan dat de kracht zit in de 

herhaling: “Dat is continu herhalen van boodschappen, elke sessie start je daarmee. Het is elke keer 

herhalen waar je staat en wat je gaat doen. En in wijkplatforms en nieuwsbrieven ook. En we hebben ook 

continu gezegd dat de Raad over het uiteindelijke besluit gaat” (Interview CA1, 2011). De 

enquêteresultaten laten zien dat deelnemende inwoners hier weinig last van hebben: 80 procent van de 

deelnemende inwoners geeft aan het overzicht van de ontwikkelingen binnen het project goed te kunnen 

overzien.  

 

 

Indicator 4: Op het juiste moment betrokken? 

Beginspraak is in Zwolle ontstaan doordat de reguliere werkwijze bij ruimtelijke planvorming regelmatig 

vastliep. Doordat er zonder vastliggende kaders met burgers werd gepraat was er kans op het ontstaan van 

hoge verwachtingen die in de werkelijkheid onmogelijk gerealiseerd konden worden. Een van de 

respondenten: “Dan had je dus alles al gedaan, ging je de officiële ruimtelijke ordeningprocedure in, en 

kreeg je dus die weerstand uit het begin terug. En dan kwamen aan het eind de principevragen bij de raad 

nog eens op tafel. Of er überhaupt wel gebouwd moest worden, of er woningbouw of appartementen moest 

komen, of het wel zo hoog/laag of breed zou moeten zijn. Het is natuurlijk heel vervelend als je aan het eind 

van een proces de principevragen krijgt die je aan het begin zou willen hebben.” (Interview EM1,2011).  

     Het moment waarop deelnemers met projecten beginnen verschilt. Deels is dat afhankelijk van het 

moment waarop zij uitgenodigd worden door de gemeente of door een derde partij. Het merendeel van de 

deelnemers, ruim 60 procent, geeft aan dat ze vanaf het begin tot het eind (of tot op heden) bij het project 

betrokken zijn. Slechts een klein deel van de deelnemers, 7,9 procent zegt gestopt te zijn met deelname 

door persoonlijke omstandigheden zoals tijdsgebrek, verhuizing of het stellen van andere prioriteiten. Van 

de deelnemers geeft meer dan 80 procent aan dat zij op het juiste moment betrokken zijn. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

§5.6.5 Procesdoel 5: Versnellen van beleid en verkorten van probleemoplossing 

 

Procesdoel 5: Versnellen van beleid en verkorten van 

probleemoplossing. 
Indicatoren 

Variabele: duidelijkheid • Duidelijke spelregels 

• Duidelijke randvoorwaarden 

• Duidelijk wat van deelname 

verwacht werd 

• Duidelijke rolverdeling 

• Duidelijke projectleiding 

• Duidelijke faseindeling 

 

Het is lastig om een assumptieve uitspraak te doen over de assumptie dat interactief beleid leidt tot het 

versnellen van beleidsoplossingen. Wellicht lijkt dat soms het geval omdat er slechts enkele ‘directe’ 

ontwerpsessies of ideeënbijeenkomsten zijn. Meestal heeft er echter uitgebreide voorbereiding 

plaatsgevonden vooraf aan deze fysieke bijeenkomsten. Eén van de respondenten geeft haar twijfel weer: 

“De  gedachte is natuurlijk dat als je vooraf tijd stopt in ‘overleg met’ heb je daar later profijt van omdat 

je dan minder inspraak en minder gedoe en tegenwerking hebt, je krijgt meer gedragen plannen. Ik weet 

niet of dat in de praktijk wel zo is...” (Interview EM1, 2011). 

 

Indicator 1: Duidelijkheid spelregels 

 

Om het proces gestroomlijnd te laten verlopen, moet er aan het begin een set met gezamenlijk gedragen 

spelregels worden opgesteld. Door respondenten wordt een willekeur aan voorbeelden gegeven van 

beginspraakprocessen waarin zaken anders verliepen dan vooraf gedacht en waar bepaalde 

randvoorwaarden niet juist vastgesteld waren: 

 

“De uitgangspunten waren helder aan het begin, en die veranderden in de loop van het proces. 

Dat kan gewoon niet! Je kunt niet de spelregels veranderen tijdens zo’n proces. Als je met een 

groep mensen werkt dan mogen hier intern de spelregels niet veranderen. Dat kan niet. Dus we 

hadden een plan waar eigenlijk de uitgangspunten onder weg waren geschoven. Dus blijkbaar zijn 

die door de procesmensen niet goed vastgeklikt, die waren niet bestuurlijk afgedekt. Je moet eerst 

zeggen: dit is de opdracht. En daar moet je ‘ja’ tegen zeggen als bestuur. En dan ga je er meer op 

pad. “ (Interview STK, 2011) 

 

 

Indicator 2: Duidelijkheid randvoorwaarden 

 

Om een dialoog te structureren zijn randvoorwaarden onmisbaar. Voor deelnemers is het duidelijk waar 

men over praat en wellicht welke beperkingen er zijn voor bepaalde scenario’s. Te denken valt dan aan 

wettelijke beperkingen, financiële randvoorwaarden en bijvoorbeeld inpassing in bredere beleidsnota’s. 

Respondenten geven aan dat bij beginspraak of interactief beleid de focus in de toekomst moet verschuiven 

in de initiatieffase: 

 

“Idealiter zou mooi zijn als er een situatie is waarin groepen mensen zeggen: wij willen iets met 

elkaar. We hebben daar ook wel de gemeente bij nodig, zullen we met elkaar gaan praten over dat 

onderwerp? Dan heb je minder randvoorwaarden. Tuurlijk, je hebt wetgeving maar die kunnen wij 

in kaart brengen. Nou, als we iets willen met elkaar en we voelen ons allemaal gemotiveerd om een 

doel te behalen; als we elkaar op doelniveau kunnen vinden; dan is er een vruchtbare bodem om 

iets tot stand te brengen. En je ziet heel vaak dat als de gemeente iets wil en dat die dan partijen 

uitnodigt om daar over te gaan praten en dat die partijen dat doel nog helemaal niet delen. Dus er 

is geen gemeenschappelijke probleemstelling of kans. En dat frustreert het proces in hoge mate al 

aan het begin: “jullie willen dat wel, maar…, en wij mogen er over meepraten”. “ (Interview CA2, 

2011) 
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Indicator 3: Duidelijk wat van deelname verwacht werd 

 

De interviewrespondenten geven aan dat het lastig is om verwachtingen in te perken. Aan de ene kant kan 

er van tevoren geen uitkomst zijn aan het begin van een proces. Door middel van het stellen van 

randvoorwaarden kunnen verwachtingen enigszins gestuurd worden, maar de verwachtingen zijn altijd 

verdeeld. Een respondent geeft aan dat de duidelijkheid vooraf regelmatig mist: “Nee, dat denk ik niet, 

iedereen vond het wel spannend wat het ging worden. Ik denk dat menigeen zal zeggen dat ze het spannend 

vinden en niet wisten waar ze aan begonnen, dat gevoel heb ik er bij. Dat moet natuurlijk ook groeien, je 

probeert het uit te leggen, maar als je er niet dagelijks mee bezig bent dan is dat ook lastig hoor. En de 

mensen met gezonde nieuwsgierigheid die komen vanzelf wel, en de wantrouwigen die zullen wel denken 

‘wat die overheid nou weer wil…’ “ (Interview WM2, 2011). Over het algemeen geven deelnemende 

inwonersde samenstelling van - en samenwerking binnen – participatiegroepen een ruime voldoende. Ze 

zeggen te weten wat er van hun verwacht werd, welke belangen deelnemers hebben en er is sprake van een 

duidelijk rolverdeling. Ambtenaren hebben over verschillende aspecten nog wel hun twijfels, wat 

geïllustreerd kan worden met de volgende uitspraak:“Tja, bij een deel wel en bij een deel niet. En het is 

natuurlijk nog maar een plan he, nog geen uitvoering. En dat is nu wel even het lastige nu, omdat de 

concrete vervolgstappen nog even achterwege blijven. Men had denk ik wel gedacht dat het wat vlotter 

door zou lopen. Dat alles via projectopdrachten werkt en dat er gronden verworven moeten worden, dat is 

niet zo tastbaar en dat het geld nog bij elkaar moet worden gehaald. En nu staat ook de Stichting 

Zorgvoorziening aan zet. En het plan is ook wel van ons samen, maar bij het gros van de Wijthmeners 

speelt wel het idee dat het een plan is van de gemeente. En wat betreft de gezamenlijkheid die daarin zit: 

Wijthmen kan zelf ook aan zet zijn nu. Maar er zullen nog wel wat afvallers komen, want we beginnen nu 

pas eigenlijk echt. En dat is natuurlijk ook de onwennigheid dat mensen zelf het heft in de hand kunnen 

nemen, en dat is het huidige politieke klimaat ook wel een beetje” (Interview WM2, 2011). 

 

 

Indicator 4: Duidelijkheid rolverdeling 

 

Respondenten geven aan dat de gemeente nog vaak de initiator is bij ingrepen in het ruimtelijke domein. 

Dat is ook begrijpelijk als het gaat om grootschalige projecten. Echter, hierdoor kunnen deelnemende 

inwoners het gevoel hebben dat zij een draagvlakmachine zijn en dat zij gebruikt worden om gemeentelijke 

plannen te voltooien. Wanneer vanaf het begin gewerkt wordt aan een gezamenlijk uitgangspunt is er 

sprake van draagvlak voor de beginsituatie. Die beginsituatie kan uitgebouwd worden tot een tot een proces 

waarin draagvlak gecreëerd wordt. Wanneer er een gezamenlijk plan ligt moet het draagvlak omgevormd 

worden tot draagkracht:  

 

“Je probeert om met die mensen iets te maken waar draagvlak voor is, maar zelfs als dat niet zo is 

kun je toch nog…. Als mensen het er niet mee eens zijn moet je het goed verwoorden, dan kun je 

modellen en alternatieven maken. En dat leg je dan voor. Kijk; dit is het plan, of het zijn 

scenario’s, en die en die mensen zijn om die en die argumenten tegen, en die en die belangen 

worden geschaad. En het is aan jullie om te beslissen. En som heb ik het gevoel dat het een beetje 

door is geschoten” (Interview STK, 2011) 

  

Praten over draagvlak kan alleen wanneer waarden een centrale plaats innemen in het publieke debat in 

plaats van meningen of standpunten. Het gaat er in een interactief proces niet over om anderen te 

overtuigen van jouw gelijk. Het gaat om het inzichtelijk maken van verschillen en overeenkomsten om 

daaruit een gemeenschappelijke deler te destilleren: 

 

“Dus je moet proberen mensen van standpunten af te halen en meer over waarden laten praten. 

Maar soms lukt dat ook niet; bij Kraanbolwerk lukt dat niet. Je hebt groeperingen die bij hun 

standpunt blijven en die halen van alles er bij om dat standpunt krachtiger te maken. En dan houdt 

het gewoon op…” (interview STK, 2011) 

 

Beginspraak is een oplossing om planvormingsprocessen vloeiender te laten verlopen. Van interactief 

beleid was in Zwolle voor 2008 ook al sprake, maar er werd niet structureel aan de voorkant met 

belanghebbenden gesproken. In 2008 is daarom de notitie beginspraak vastgesteld om een vast kader neer 

te leggen voor de Zwolse werkwijze omtrent plan- en beleidsvorming. In de ontwikkeling van interactief 
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beleid lijkt dit relatief laat, Zwolle was echter al veel langer bezig met interactiviteit bij ruimtelijke 

projecten. Zwolle heeft wel relatief laat kennisgemaakt met ruimtelijk interactief beleid. 

 

“En toen moest er dus een nota komen: zo doen wij dat voortaan. En toen hebben we ook wel 

vastgesteld; eigenlijk is dat ook wel altijd gebeurd. Alleen stond dat dan niet zo in een collegestuk, 

dus dan lag er een besluitvormend document voor, en dan hadden we nooit gememoreerd wat er in 

voorgaande jaren al overlegd was met de buurt. En dat hebben we toen ook vastgesteld, dat je 

altijd bij een nieuwe stap eigenlijk nog even moet aanhalen wat de geschiedenis is geweest van het 

besluitvormingstraject, omdat de raad dan ook wat beter beslaagd ten eis komt richting boze 

insprekers. Het gaat dan ook vaak over meerdere raadsperiodes.”(Interview AH1, 2011). 

 

 

Indicator 5: Duidelijkheid projectleiding 
 

Om onnodig reparatiewerk te voorkomen wordt door de meeste respondenten aanbevolen om in elk 

interactief proces een procesleider te hebben die structuur houdt – en aanbrengt – in het gehele proces: 

 

“Maar zo’n procesmanager is heel belangrijk, dat iemand het proces goed bewaakt en stuurt. En 

dat zo’n groepsdynamisch proces ook goed in de gaten wordt gehouden, van: oh god, er vallen nu 

een aantal mensen af, wat is er aan de hand? En continu dingen vastleggen in matrixen. En dat 

moet je ook maar kunnen hoor. Dat is écht een vak, dat heb ik wel geleerd. Dat doe je er niet 

zomaar even bij… Wij hebben wel een cursus communicatie gehad enzo, maar dat is echt een 

vak.” (Interview STK, 2011) 

 

Daarnaast geven interviewrespondenten het belang weer van een externe procesmanager: “Een externe 

begeleider zie ik echt als succesfactor; een neutraal persoon waardoor je niet klem komt te zitten en die 

wat makkelijker knopen door kan hakken.” (Interview CA2, 2011).Deelnemende inwoners geven aan dat 

het in alle projecten duidelijk is wie verantwoordelijk is voor de projectleiding.  

 

 

Indicator 6: Duidelijkheid faseindeling 

 

Ruimtelijke projecten beslaan vaak een periode van meerdere jaren. Voor grotere projecten zelfs meerdere 

decennia. Voornamelijk in economisch voorspoedige tijden is het voor financiers en andere 

belanghebbenden belangrijk dat projecten geen vertraging oplopen. Respondenten geven aan dat 

ruimtelijke projecten echter nogal eens vertraagd werden doordat omwonenden of tegenstanders van 

plannen in opstand kwamen: “Dat was nog in de tijd dat het meer dan goed ging. Dus bouwen, bouwen, 

bouwen. Dus ik was er heel erg op gericht op waar vertragen die processen, hoe kunnen we die productie 

op peil houden. En die processen vertraagden veel in de bestaande stad rond inspraakproblemen. [..] Want 

als je die voorkant niet goed afkaart kun je in de ontwerpfase continu ruzie hebben met mensen die 

bepaalde dingen niet willen.” (Interview EM1, 2011). 

     Verschillende respondenten geven aan dat versnelling van planvorming of beleid eerder een bijkomend 

doel is dan dat het een primair doel is. Versnelling mag niet ten koste van alles gaan: “Dus je moet het doen 

omdat je de burgers serieus wilt nemen en omdat je denkt dat de kwaliteit daar ook hoger van wordt omdat 

je gewoon een heleboel mensen laat meepraten. Als je daarna het liefst geen, of weinig, bezwaarschriften 

hebt dan is dat mooi meegenomen. Maar dat moet nooit je doel op zichzelf zijn. Dus dat, dat sommige 

mensen zeggen je wint aan de achterkant tijd en geld, dat is lang niet altijd waar.” (Interview EM1, 

2011).Doordat er sprake is van een open planproces weet je van tevoren als het goed is niet wat je tegen 

gaat komen aan mogelijke barrières. Het is belangrijk om wel altijd de gezamenlijke stip op de horizon vast 

te houden: “Want je moet uiteindelijk in zo’n proces stappen zetten, en je kunt niet voortdurend 

terugkomen, zeker niet als je ook met andere partijen werkt over eigendommen van anderen. Het gaat ook 

vaak over een partij die grond heeft en die iets wil. Wij hebben meestal ook niet alles in bezit en kunnen iet 

alles alleen. Dus je moet soms ook afspreken: dit hebben we gedaan en zo ver zijn we nu, dit hebben we nu 

afgesproken, dit kan bestemmingsplantechnisch. En er zijn wel eens partijen die dat allemaal ter discussie 

willen stellen, maar dat heeft meer met politieke werkelijkheid te maken.” (Interview AH1, 2011) 
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Daarnaast volgen verschillende raadsperiodes elkaar tijdens langdurige ruimtelijke projecten:  

“Wat ons regelmatig gebeurde was dat je een raadswisseling had in die tijd, of een collegewisseling.  

 

En de nieuwe raad die er dan zat die wrong met de oorspronkelijke plannen. Want die werd 

geconfronteerd met boze bewoners en omwonenden en die had eigenlijk niet zo veel met dat 

programma van eisen dat die vorige raad had vastgesteld. Dus dat was ook altijd een lastige in dit 

soort langdurige processen. Dus we hebben bij projectontwikkeling bedacht om algemeen 

projectmatig te werken. Twynstra Gudde heeft daar een fasering voor bedacht om te voorkomen 

dat je continu discussies over zit te doen.” (Interview EM1, 2011). 

 

Een kleine 25 procent van de deelnemende inwoners heeft moeite om bij te houden in welke fase een 

project zich bevind. 

 

 

§5.6.6 Procesdoel 6: Impuls voor actief burgerschap  

Procesdoel 6: Actief burgerschap Indicatoren 

Variabele: eigen initiatief • Weten waarom de gemeente 

inwoners betrekt 

• Impuls voor sociaal kapitaal 

 

Indicator 1: Weten waarom de gemeente inwoners betrekt 
 

Actief burgerschap kan zich pas manifesteren in de samenleving als inwoners de meerwaarde inzien van 

een goede samenwerking met de gemeente Zwolle. Het is daarom belangrijk dat deelnemers van 

beginspraakprocessen weten waarom zij meedoen, indien zij door de gemeente zijn uitgenodigd om deel te 

nemen. Geinterviewde ambtenaren en geven aan dat als reden voor deelname meestal het invoegen van 

ervaringskennis wordt aangedragen en dat inwoners dat zeer waarderen. Inwoners geven in de enquetes aan 

dat zij weten waarom de de gemeente hen betrekt en waarom hun stem er toe doet.  

 

Indicator 2: Impuls voor sociaal kapitaal 

Interactief beleid zou theoretisch leiden tot een betere relatie tussen de overheid en haar burgers. Door in 

samenspraak plannen uit te werken die het ruimtelijke domein beïnvloeden zullen burgers beter begrijpen 

hoe gecompliceerd sommige ingrijpen zijn en wat ingrepen voor consequenties hebben, bijvoorbeeld op 

financieel, juridisch of organisatorisch vlak.  

Respondenten van de onderzochte projecten geven aan dat de samenwerking met inwoners leidt tot meer 

begrip bij inwoners. Deelnemende inwoners krijgen een kijkje in de keuken van de complexiteit van 

ruimtelijke ontwikkeling en de verschillende belangen die daarbij gemoeid zijn. Een goede ervaringen 

tijdens interactieve processen leidt vanzelfsprekend tot een betere samenwerking in de toekomst. 

Respondenten geven aan dat het vertrouwen dat daarvoor nodig is wel heel veel tijd en moeite kost om op 

te bouwen, voornamelijk omdat de meeste inwoners voor de eerste keer mee doen aan een interactief 

proces. 

     Tijdens de interviews wordt door de respondenten weinig gerefereerd naar abstract gedachtegoed over 

de plaats van interactief beleid in het politieke bestel en de waarde van interactieve uitkomsten. Een van de 

theoretische assumpties van interactief beleid is dat het kan leiden tot een vergroting van het 

probleemoplossend vermogen van de maatschappij. Interactief beleid is daarmee gericht op het bevorderen 

van gevoelens van verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. De assumptie die uitgaat van het vergroten 

van verantwoordelijkheidsgevoel en zelfredzaamheid is niet van toepassing voor alle doelgroepen. De 

kwantitatieve analyse in de volgende paragraaf laat zien dat de doorsnee participant voldoet aan het alom 

bekende stereotype. Participanten zijn bovengemiddeld goed opgeleid, dus het aanleren – of versterken - 

van vaardigheden is bij deze doelgroep niet primair noodzakelijk. Over het algemeen is de actieve 

doelgroep reeds sociaal actief en ondernemend en toont zij gedeelde verantwoordelijkheid voor de 

samenleving. Desondanks geeft 50 procent van de deelnemers aan dat zij nieuwe vaardigheden geleerd 

hebben door de deelname aan een project. 
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§ 5.7 Doeltreffendheid van beginspraak: een perceptie van raadsleden 

 

Interviews met raadsleden en de griffie geven inzicht in de positie die de Raad heeft in 

beginspraakprocessen. De raad heeft drie belangrijke rollen: een volksvertegenwoordigende rol, het 

vaststellen van randvoorwaarden voordat een proces van start gaat en een controlefunctie wanneer er een 

product opgeleverd word. Over het algemeen wordt beginspraak als houding gedragen door de Raad. De 

inzet van beginspraak blijft echter een leerproces omdat elk planningsproject verschillend is van aard. 

Wanneer moet de Raad zichtbaar zijn? Is het wenselijk dat de Raad zich bemoeit met de inhoud van het 

proces, of moet zij zich uitsluitend richten op het resultaat? Een snelle scan van de verkiezingsprogramma’s 

2010-2014 leert dat drie partijen het woord beginspraak noemen, één partij spreekt over het ‘verbeteren van 

inspraak’. 

 

§5.7.1 Beginspraak als informatievoorziening voor besluitvorming in de Raad. 

 

Het doel van beginspraak gaat over het zichtbaar maken van verschillende standpunten, argumenten en 

belangen, zodat de Raad vervolgens een bredere basis heeft om een afgewogen beslissing te kunnen maken. 

Het is belangrijk om deze doelstelling niet te verwarren met het creëren van consensus tussen verschillende 

betrokken partijen. Als er een consensus ontstaat tijdens een interactief proces dan is dat uiteraard een 

meerwaarde. Het is echter geen doel op zich. Het doel van een interactief proces volgens de beginselen van 

de notitie beginspraak is dat het een uitkomst oplevert die tot stand gekomen is in samenspraak met 

inwoners en andere belanghebbenden. Wanneer er een uitkomst is in de vorm van een consensus komen 

hierbij enkele vragen op: In hoeverre wordt de uitkomst gedragen door een bredere groep inwoners of 

belanghebbenden? En hoe is deze uitkomst tot stand gekomen? Betrokken ambtenaren spelen een 

belangrijke rol om de Raad van informatie te voorzien zodat er een antwoord kan komen op deze vragen. 

Zonder een duidelijk inzicht in het interactieve proces is het voor de Raad lastig om de status en de waarde 

van het interactieve proces te beoordelen en er vervolgens een besluit over te nemen.  

     Vanuit de burger geredeneerd is het dienen als informatievoorziening wellicht te beperkt. Wanneer 

inwoners naar hun mening gevraagd wordt willen zij ook dat daar iets mee gedaan wordt. In de 

uiteindelijke besluitvorming moeten de meningen van deelnemers ingevoegd zijn, anders zal deze groep 

zich niet in het product herkennen. Uit de vragenlijst blijkt dat driekwart van de deelnemers zijn of haar 

inbreng kan herkennen in het product. De doelstelling van herkenbare keuzes lijkt dus behaald te zijn. 

Daarbij moet echter wederom opgemerkt worden dat het om een zeer selecte groep deelnemers gaat. De 

herkenning van de deelnemersgroep hoeft dus niet voor een bredere populatie te gelden. 

 

 

§5.7.2 De verschillende rollen van de Raad.  

 

Beginspraak kan pas geoperationaliseerd worden als er door de Raad heldere kaders geschept worden aan 

het begin van het proces. Met de start van een project zijn verschillende doelen voorzien, maar welke 

precies? Wordt beginspraak toegepast voor inhoudelijke verrijking, vergroting van draagvlak voor eigen 

plannen, sociale activering of bijvoorbeeld voor het versterken van de relatie tussen de gemeente en de 

doelgroep? En op welke manier worden deze doelen ingevuld met behulp van beginspraak? Het antwoord 

moet deels van de Raad zelf komen door een probleemstelling of opgave duidelijk af te bakenen. Wat is 

bespreekbaar en wat absoluut niet? De motivering voor gemaakte keuzes moet bij de start van een 

beginspraakproces duidelijk gecommuniceerd kunnen worden. Als controlerende functie zal de Raad zich 

moeten realiseren dat een uitkomst van een interactief proces niet vast staat. Binnen de geschapen 

randvoorwaarden zijn immers talloze uitwerkingen mogelijk. Wanneer er immers binnen een interactief 

proces consensus optreedt tussen de betrokkenen, en er een gedragen product is, is het voor de Raad lastig 

om niet in die consensus mee te gaan. De Raad wordt echter wel door de stad aangekeken als er iets 

gebouwd wordt dat binnen de randvoorwaarden past, maar door het merendeel van de stad als foeilelijk 

beschouwd wordt. 

     De Raad kan er ook voor kiezen om interactieve processen los te laten. Dit brengt echter met zich mee 

dat zij dan ook de controlefunctie opgeeft. De Raad is dan verantwoordelijk voor besluitvorming op 

hoofdlijnen, interactieve processen zijn verantwoordelijk voor de uitwerking van die hoofdlijnen. Zolang 

de uitwerking binnen de door de Raad geschapen hoofdlijnen past zal de Raad zich hier dan in moeten 

schikken. De uitwerking moet dan wel plaatsvinden door een representatieve groep deelnemers en niet door 

een selecte groep. 
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§ 5.8 Doeltreffendheid van interactief beleid: een perceptie van het college 

 

Het collegeakkoord 2010-2014 staat in het teken van de term participatie. Het college geeft aan dat 

beginspraak een onderdeel is van participatie en dat het een grondhouding is die een moderne overheid 

hoort uit te dragen. Luisteren naar wat er leeft in de samenleving en daar op anticiperen. Beginspraak is 

daardoor een onderdeel van de brede waaier die ‘participatie’ heet. Het college geeft aan dat beginspraak 

nog veel gericht is op het ruimtelijke domein en dat de gemeente nog vaak initiatiefnemer is in projecten. 

Het gedachtegoed achter beginspraak is een goede opstap naar meer burgerlijke verantwoordelijkheid, 

daarom moet voornamelijk de intrinsieke waarde van het concept behouden worden.  

     Beginspraak moet vertaald worden in een slagvaardig instrument dat niet te zwaar aangezet moet 

worden. Te hoge verwachtingen kan leiden tot ontevredenheid en belemmering van het proces. Er zijn dus 

verschillende instrumenten maar het belangrijkste is toch de houding als uitgangspunt. Zo vroeg mogelijk 

beginnen en kijken wie welke belangen hebben en hoe je die erbij kunt betrekken.  

Mensen willen echt in gesprek zijn, dan voelen ze zich gehoord. Het college geeft aan dat het woord 

beginspraak eigenlijk alweer achterhaald is omdat het in de praktijk de lading niet dekt. Beginspraak richt 

zich te veel op plannen van de gemeente en niet op dat wat in de samenleving gebeurt. Met het brede 

programma participatie wordt veel meer gekeken naar wat er gebeurt in de samenleving.  

 

“Het gaat dan meer om het bieden van een platform voor mensen met goede ideeën, mensen met 

organisatievermogen, mensen die überhaupt mee kunnen helpen en dingen zelf kunnen bedenken 

die moeten gebeuren. Dat is eigenlijk omgekeerde beginspraak: een burger die ons de 

mogelijkheid geeft om mee te praten. Als je die omdraai in de houding kunt krijgen dan zal ik de 

overheid bellen.” (Interview WH1, 2011). 

 

Beginspraak is daardoor een goede opstap naar het stimuleren van eigen initiatief. Mensen weten wat er 

speelt in de samenleving en krijgen inzicht in het samen maken van plannen.  

 
 

§ 5.9 Doeltreffendheid: een synergie tussen percepties? 

 
De vorige paragrafen hebben de ervaringen met zes verschillende variabelen geanalyseerd. In deze 

paragraaf is het tijd om de verschillende percepties met elkaar te verenigen. De belangrijkste actorengroep 

bij interactieve planvorming zijn inwoners van Zwolle. Zij zijn immers de doelgroep waar het te maken 

plan of beleid direct invloed op heeft. Voor inwoners is interactieve planvorming een manier om direct 

betrokken te zijn bij de inrichting van de fysieke leefomgeving. Deelnemers geven aan dat zij het gevoel 

hebben zich gehoord te voelen, maar tegelijkertijd niet volledig op gelijke voet te staan met de gemeente. 

De verwachtingen aan het begin van een project zijn hoog. Daarbij speelt ook mee dat het vertrouwen in 

elkaar aan het begin van een project voldoende moet zijn. Dit kan te maken hebben met sociaal kapitaal uit 

het verleden, zoals eerdere ervaringen met (een deel van) de gemeente. Ook het stereotype imago van de 

gemeente kan aan het vertrouwen bijdragen. 

     Proces- en projectleiders geven aan dat het lastig is om te praten over waarden in een neutrale discussie 

omdat er vaak gevoelens en standpunten meespelen in een discussie. Het is dan erg lastig om de ambitie 

van een deliberatief proces op gang te brengen. Actoren die vanuit hun professie betrokken zijn bij een 

interactief planvormingsproces geven aan dat zij zich soms zorgen maken over de inhoudelijke kwaliteit 

van het product. De kwaliteit van een proces kan goed zijn, maar doordat er te veel doorgemodderd wordt 

ontstaat er als product zo’n algemene deler die voor niemand écht herkenbaar is en wat weinig ambitie 

uitstraalt. Tegelijkertijd erkent deze groep het belang van het invoegen van ervaringen van inwoners omdat 

dit problemen, kansen en toekomstige obstakels aan het licht brengt waar zij zelf niet aan zouden denken 

doordat zij vanuit een professioneel perspectief handelen. 

     Voor een college van B&W is het essentieel om te durven ‘los te laten’. Sturen op hoofdlijnen en de 

uitwerking overlaten aan proces- en vakprofessionals. Tegelijkertijd moet zij duidelijk hebben wat 

interactieve planvorming op moet leveren door antwoord te geven op de ‘waarom-vraag’. De gemeenteraad 

als politiek besluitvormingsorgaan is een belangrijke schakel in het al dan niet doeltreffend zijn van het 

gehele interactieve proces. Zij stelt vooraf de kaders en toetst naderhand of het tot stand gekomen 

eindproduct past binnen deze kaders. In samenhang bezien erkennen alle groepen actoren het belang van 

een gedegen voorbereiding en een gezamenlijke start. Eenmaal begonnen kan men niet meer terug. 
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Hoofdstuk 6  Conclusies 
 
 
§6.1  Theoretische deelvragen 

 

Het theoretische kader in hoofdstuk twee bevat een uitgebreide analyse van de antwoorden op de 

deelvragen uit dit onderzoek. De eerste theoretische luidde: Hoe verhoudt het concept interactieve 

planvorming zich tot verschillende democratietheorieën? 

     Uit de literatuur is gebleken dat interactief beleid een aanvulling is op de representatieve democratie. De 

ambities van interactief beleid gaan richting die van een participatieve of deliberatieve democratie. Idealiter 

zou elke inwoner van een gemeente een stem hebben in zaken die zijn of haar leefomgeving beïnvloeden. 

Vanwege praktische bezwaren die in het werk van Jean Jacques Rousseau en John Stuart Mill aangekaart 

worden is dit stelsel lastig toepasbaar op het gemeentelijke schaalniveau. Een representatief stelsel zoals 

Mill voorstelde lijkt daardoor de enige manier om tot besluitvorming te komen. Tegelijkertijd spelen er 

legitimiteits- en representativiteitsdilemma’s rondom datzelfde hedendaagse politieke stelsel. Want wie 

zitten er in de gemeenteraad en welke belangen vertegenwoordigen zij? ‘Het algemeen belang’, zou het 

antwoord moeten zijn. Lijphart geeft in zijn werk aan dat de Nederlandse politiek sterk veranderd is door 

onder andere ontideologisering en het vervallen van het zuilenstelsel. Een oplossing voor het creëren van 

een sterkere verbondenheid tussen burgers en gemeente, inclusief politiek, wordt daarom gezien in het 

interactiever maken van (beleids)plannen. Interactief beleid vult het bestaande representatieve stelsel aan 

met de ambities van de directe democratie. Hierdoor ontstaat een interactief proces waarbij verschillende, 

ook niet-politieke, actoren betrokken zijn, maar waar de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid ligt bij de 

gemeenteraad. Doel is om buiten de politieke arena een diversiteit aan inwoners mee te laten praten, mee te 

laten doen en mee te laten beslissen over zaken die hem of haar direct of indirect raken.  

 

De tweede theoretische deelvraag luidde: Welke redenen zijn er voor de snelle opkomst van 

burgerparticipatie? Participatie van burgers bij het maken van plannen en beleid heeft zich ontwikkeld 

doordat samenlevingen in hoog tempo veranderen. Het werk van Lijphart uit 1984 beschrijft de afwenteling 

in de Nederlandse politiek. Lijphart spreekt over het vervagen van de scheidslijnen tussen de katholieke, 

protestants-christelijke, socialistische en liberale zuil. Daarnaast zwakt de aanhang voor de politieke leiders 

van de zuilen af en verschuift de nadruk naar de scheidslijn tussen regering en oppositie. Als derde 

argument draagt Lijphart (1984) de politieke activering van de bevolking aan waardoor de politiek leiders 

een minder sterke positie hebben. Er is niet langer sprake van een automatisch mandaat voor politiek 

leiders. De Raad voor Openbaar Bestuur (ROB) presenteerde in 2010 het onderzoek ‘Vertrouwen op 

democratie’ waarin zij stelt dat er sprake is van een veranderende samenleving waarin het openbaar bestuur 

nagenoeg statisch is gebleven. In de Nederlandse samenleving is volgens de ROB sprake van 

individualisering, technologisering, ontideologisering en mondialisering. De conclusie van het ROB richt 

zich op de taak om het verticaal georiënteerde bestuur te verbinden met de horizontale samenleving. Een 

van de verbindingspunten die zij hierbij formuleert richt zich op het belang van toenemende invloed van 

burgers op overheidsbeleid- en besluitvorming. Bij gemeenten is een ontwikkeling zichtbaar waarbij 

beleidsparticipatie hoog op de agenda’s prijkt. 

 

 

§6.2 Empirische deelvragen 
 

De eerste empirische deelvraag richtte zich specifiek op interactieve planvorming in de Gemeente Zwolle: 

Op welke manier wordt interactieve planvorming ingevuld in de Gemeente Zwolle? Allereerst geven 

interviewrespondenten aan dat het woord ‘beginspraak’ meerdere betekenissen kent. Beginspraak is een 

houding van een responsieve overheid, het is een synoniem voor informatieverzameling aan het begin van 

een proces én beginspraak gaat over inspraak van inwoners tijdens het hele planningsproces. Ondanks de 

verschillende opvattingen die bestaan over de inhoud van het concept wordt beginspraak volgens de 

respondenten van dit onderzoek breed gedeeld als grondhouding binnen de gemeente Zwolle. Zij geven aan 

dat het oorspronkelijke doel van beginspraak gaat over aan het begin van (beleids)plannen alle kaarten van 

belanghebbenden op tafel te krijgen, om een afgewogen besluit te nemen en om tijdens de besluitvorming 

niet voor verrassingen te komen te staan. Beginspraak wordt in de organisatie gezien als een open houding 

om aan het begin van planvorming met alle belanghebbenden te praten en naar hun argumenten te luisteren.  
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     Uit interne interviews blijkt dat het concept beginspraak geïnternaliseerd is in de organisatie van 

ruimtelijke projecten. Beginspraak is geen toverwoord waarmee alle problemen opgelost kunnen worden 

maar het is een houding die je als moderne overheid hoort in te nemen. Zwolle richt zich met het concept 

beginspraak op verschillende ambities. Het gaat om betrokkenheid, verbondenheid, herkenbare keuzes, 

wederzijds respect en vertrouwen en het verlagen van drempels voor burgerinitiatieven. De gemeente 

Zwolle gebruikt een eigen vorm van Arnstein’s participatieladder die zich richt op de communicatie tussen 

de gemeente en betrokkenen, om de ambities te kunnen verzilveren. Geïnterviewde ambtenaren vinden het 

jammer dat er vaak wordt teruggegrepen op een klankbordgroepmethode. Bij veel ruimtelijke projecten 

wordt gewerkt met dit instrument. Ambtenaren geven aan dat de inzet van dit instrument nauwkeuriger 

moet worden afgewogen en ook naar alternatieven gekeken moet worden. Het doel bepaald de vorm en niet 

andersom, zoals zij aangeven. De vraag waar nog te weinig aandacht voor is: waarom doen we het nou op 

deze manier? De hoe-vraag wordt meestal, naar het lijkt, te vroeg beantwoord. De vraag moet volgens 

respondenten zijn: Waarom wil je een klankbordgroep en wat wil je met die klankbordgroep bereiken, 

welke status heeft de groep en wie zijn betrokkenen en namens wie spreken zij? Geïnterviewden geven aan 

dat het lastig is om juiste werkvormen te vinden, vooral doordat deelnemers met regelmaat actief betrokken 

moeten kunnen zijn. In dit licht zou het mooi zijn om te experimenteren met interactieve werkvormen die 

een minder structureel en bindend karakter hebben en waar mensen bij betrokken zijn met een heterogeen 

karakter. Hierdoor kan een grotere groep mensen betrokken worden. Dit sluit aan bij het veranderende 

karakter van vrijetijdsbesteding: minder structureel en minder dwingende deelname is populair.  

 

De tweede empirische deelvraag richtte zich op de actoren en het netwerk van beginspraak: Welke actoren 

vervullen een centrale rol binnen de invulling en uitvoering van interactieve planvorming in de gemeente 

Zwolle? Ambtenaren geven aan dat beginspraak op projectniveau verschillende procesdoelen kan hebben. 

Dit is een van de redenen waardoor het concept meerdere betekenissen heeft gekregen. Ambtenaren geven 

aan dat beginspraak een middel is om plannen inhoudelijk te verrijken en om een vertrouwensbasis te 

creëren. Voor de Raad is beginspraak een instrument om besluitvorming op een gegronde manier te laten 

plaatsvinden. Voornamelijk binnen het ruimtelijke domein wordt beginspraak ingezet als beleidsinstrument 

om te komen tot resultaten die inhoudelijk beter zijn en nauwer aansluiten bij vragen en opgaven uit de 

samenleving. Beginspraak zorgt er voor dat plannen beter aansluiten bij de behoeften van inwoners. In de 

meeste gevallen gaat het dan over de behoefte van direct omwonenden, mensen die in hun leefomgeving 

invloed ondervinden door ruimtelijke ingrepen.  

     Ambtenaren geven aan dat beginspraak nog te veel de nadruk legt op de wensen van de gemeente en dat 

de gemeente nog vaak initiatiefnemer is. In de nota beginspraak wordt het concept beginspraak gerelateerd 

aan actief burgerschap en interactief beleid. Genoemde concepten zijn wezenlijk verschillend: in het licht 

van actief burgerschap heeft de burger een grotere rol als initiatiefnemer dan bij beginspraak het geval is. 

Actief burgerschap gaat ook over ‘meedoen’ en ‘meebeslissen’, dat gebeurt nog te weinig en door een zeer 

selectieve groep. Door de nadruk op gemeentelijke plannen gaat beginspraak veelal over meeweten en 

meedenken. Meeweten en meedenken richten zich op een redelijk hoog abstractieniveau. Als deelnemers 

meedoen of meebeslissen gaat dat vaak over meer concrete zaken. Doordat deelnemers niet deelnemen in 

het scheppen van de grote lijnen (de randvoorwaarden) voelen zij zich soms gepasseerd. ‘Meeweten’ is 

geen onderdeel van interactief beleid maar sluit aan bij ouderwets eenrichtingsverkeer. Slechts informeren 

hoeft geen plek meer te krijgen in het toekomstige interactief werken, omdat informeren inmiddels 

automatisme zou moeten zijn. Zoals gezegd gebeurt meebeslissen op hoofdlijnen erg weinig en wordt aan 

‘meebeslissen’ over het algemeen te weinig gewicht gehangen. De gemeenteraad is het orgaan dat grote 

besluiten uiteindelijk neemt. De participatietrede ‘meebeslissen’ krijgt pas een volwassen status als burgers 

over zaken mogen beslissen die er echt toe doen, dus niet enkel over detail of inkleuring van plannen zoals 

het soort planten dat gebruikt moet worden of de kleur van de straatstenen.  

     In de literatuur wordt beschreven dat de groep inwoners die meedoet aan dit soort interactieve processen 

over het algemeen voldoet aan een bepaald profiel. Uit de analyse van de data uit dit onderzoek blijkt dat 

de deelnemende groep van beginspraakprocessen in Zwolle inderdaad zeer selectief van aard is. 

Deelnemers zijn over het algemeen 46 jaar en ouder, gemiddeld tot hoog opgeleid en wonen al 20 jaar of 

langer in de gemeente Zwolle. Deze groep zet zich echter over het algemeen zeer actief in tijdens 

klankbordgroepen en brainstorm- en ontwerpsessies. De homogene aard van de groep veroorzaakt echter 

twijfels over de legitimiteit en representativiteit van deelnemersgroepen.  
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De laatste empirische deelvraag onderzocht de ervaringen met interactieve planvorming van ambtenaren en 

inwoners. Beginspraakprocessen worden over het algemeen positief ervaren door deelnememende 

inwoners. Meer dan 90 procent van de deelnemers geeft aan dat alle partijen erg betrokken zijn tijdens een 

proces. De perceptie van deelnemers omtrent de organisatie en uitwerking van interactieve processen is 

ruim voldoende. Deelnemers zijn meestal vanaf het begin tot het eind (of tot op heden) bij het project 

betrokken. Het zeer kleine deel dat afhaakt doet dit voornamelijk door persoonlijke omstandigheden. 

Driekwart van de deelnemers voelt zich een volwaardige partner in het project waarin hij of zij deelneemt. 

Opvallend is dat ambtenaren aangeven dat de schaal van projecten erg bepalend voor de mate van 

interactiviteit. Grote projecten waarbij stedelijke belangen op het spel staan zijn minder geschikt voor 

beginspraak dan kleine overzichtelijke projecten. De schaal van projecten is van invloed op de selectie van 

deelnemers en de positie van de gemeente. In de meeste projecten spelen onafhankelijke actoren met grote 

financiële inbreng- en risico’s een centrale rol. In deze situaties zijn ingewikkelde krachten- en 

belangenvelden aanwezig waardoor een sterk beperkte rol voor burgers aanwezig kan zijn. Per project 

wordt de meest gepaste werkvorm gekozen en worden burgerdeelnemers geselecteerd. Dit proces is sterk 

selectief, waardoor de deelnemende groep van beginspraak automatisch selectief van aard is. Uit de 

dataverzameling blijkt dat het vaak eenzelfde soort groep is die deelneemt aan beginspraakprocessen. 

Deelnemers aan beginspraakprocessen zijn over het algemeen mannen van middelbare leeftijd en 

gemiddeld tot hoog opgeleid.  

     Deelnemers geven aan dat beginspraak leidt tot een grote mate van betrokkenheid, doordat zij hun 

ideeën kenbaar kunnen maken en het idee hebben dat hun inbreng gewaardeerd wordt. Dit blijkt uit de inzet 

van inwoners: het grootste deel is van het begin tot het eind betrokken bij een interactief project. Daarnaast 

geeft meer dan 90 procent van de deelnemers aan het gevoel te hebben dat alle partijen erg betrokken zijn 

tijdens interactieve processen. Tevens geven deelnemers aan dat beginspraak leidt tot herkenbare keuzes. 

Uiteraard zullen er altijd inwoners zijn die zich niet in de plannen herkennen en vervolgens weerstand 

bieden. Het is daarom ook onmogelijk om in elk project een consensus te bewerkstelligen. In Zwolle leidt 

beginspraak over het algemeen tot herkenbare keuzes, driekwart van de deelnemers geeft aan zijn of haar 

inbreng te kunnen herkennen in het eindproduct.  

     Ondanks een grote mate van betrokkenheid en het herkennen en begrijpen van keuzes leidt beginspraak 

in beperkte mate tot een grotere verbondenheid tussen de gemeente en inwoners. Minder dan de helft van 

de deelnemers geeft aan dat partijen niet op gelijke voet met elkaar staan. Dit zou kunnen komen doordat 

de probleemstelling aan het begin van een project gezamenlijk geconstrueerd moet worden. Een derde van 

de deelnemers geeft echter aan dat een duidelijke probleemstelling aan het begin van een project ontbreekt. 

Bij meerdere projecten was er geen duidelijke gezamenlijke probleemstelling opgesteld tussen de 

gemeente, inwoners en andere betrokkenen aan de start van een project. Ruim 85 procent geeft wel aan dat 

zij zich door de samenwerking met andere partijen achteraf beter kan verplaatsen in verschillende belangen 

en argumenten van verschillende partijen. 

     Ambtenaren geven aan dat beginspraak verder gaat dan de oorspronkelijke toepassing zoals die in de 

notitie in 2008 is verwoord. Waar beginspraak zich in het begin voornamelijk richtte op de start van een 

proces, ziet men nu dat de hoofdlijnen van het concept breder toegepast worden. Beginspraak evolueert 

zich tot een volwaardige vorm van interactiviteit tijdens het hele planvormingsproces. Dat wil zeggen: 

vanaf het moment dat de eerste plannen gevormd worden totdat de laatste vrachtwagen het bouwterrein 

verlaat. Ambtenaren geven aan dat beginspraak veel méér is dan enkel communicatie. Beginspraak is een 

vanzelfsprekende houding voor de moderne ambtenaar die weet dat er verschillende werkelijkheden zijn 

buiten het gemeentehuis, waarvan er geen de status van absolute waarheid heeft. Beginspraak is een 

houding die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen, het geloof in de kracht van samenwerking en 

samenleving en openheid en oprechtheid. Dat zijn vaardigheden en eigenschappen die men alleen in de 

praktijk, buiten het gemeentehuis, kan ontwikkelen.  

 

 

§6.3 Hoofdvraag 
 

Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat er in Zwolle een tweespalt bestaat in het denken over 

interactief beleid. In Zwolle is het duidelijk op welke manieren men burgers kan betrekken bij de vorming 

van ruimtelijke plannen. Over de achterliggende motivatie bestaat een waaier aan onderliggende ideeën. 

Interactief beleid aan het begin van ruimtelijke projecten blijkt in Zwolle over het algemeen voldoende 

georganiseerd te zijn. Ambtenaren weten wat er van hun verwacht wordt en met welke instrumenten en 

methoden zij inwoners van Zwolle kunnen betrekken bij ruimtelijke plannen. In Zwolle richt beginspraak 
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zich op het allereerste moment van interactief beleid, dat wil zeggen, op het moment dat er nog geen 

concrete uitwerking van de politieke randvoorwaarden liggen. De randvoorwaarden moeten dan wel 

keihard vooraf gesteld worden: die zijn geen onderwerp van discussie meer.  

 

De vraag die in dit onderzoek centraal stond was: 

 

Welke ervaringen hebben inwoners, bestuurders en ambtenaren met voorwaarden van 

doeltreffendheid van interactieve planvorming bij ruimtelijke projecten in de gemeente Zwolle? 

 
In hoofdstuk twee werd een normenkader opgesteld met variabelen die de doeltreffendheid van interactief 

beleid bepalen. Hieronder worden de conclusies omtrent de variabelen en indicatoren voor de 

doeltreffendheid van ruimtelijk interactief beleid besproken.  

 

Variabele 1: Verbondenheid 

 

Deelnemers geven aan dat zij zich verbonden voelen met het project waaraan zij deelnemen. De meeste 

deelnemers hebben de intentie om lokale belangen te vertegenwoordigen op het schaalniveau van hun buurt 

of hun wijk. Een gevoel van verbondenheid. Woordvoerders en procesmanagers hebben de vaardigheden 

om een verbindende rol te spelen in interactieve processen. Praten over waarden is daarbij belangrijk in 

plaats van het spuien van meningen. De mate van verbondenheid aan de start van een proces wordt deels 

bepaald door behaald sociaal kapitaal uit het verleden. Bij de onderzochte projecten geldt dat 

verbondenheid snel wegvalt als er iets tegen zit of als een planning in het gedrang komt. Verbondenheid 

komt ook tot stand doordat er voldoende professioneel kennisaanbod is dat gebruikt kan worden in een 

begrijpelijke discussie- of presentatie. Het is erg belangrijk om je als professional aan te passen aan 

deelnemende inwoners. Deelnemers moeten het gevoel hebben dat zij het niveau aankunnen. 

 

 

Variabele 2: Betrokkenheid  

 

Bij het maken van beleid op een interactieve manier is het van belang dat interactiviteit niet alleen gezien 

wordt als beleidsinstrument. Interactiviteit is een houding en daardoor een voorwaarde om te komen tot een 

product waarin iedereen de daartoe de behoefte heeft een steentje aan kan bijdragen. Uiteindelijk is het 

gemeentebestuur de actor die de knopen doorhakt in het kader van een algemeen belang. Een gezamenlijk 

optreden van ambtelijke organisatie, college en gemeenteraad is hiervoor een voorwaarde.  

     Deelnemers aan beginspraakprocessen geven aan dat er het bestuur op een wederkerige manier 

communiceert en dat er sprake is van groot intern commitment. Deelnemers hebben het idee dat er sprake 

is van oprecht partnerschap. Aan de andere kant voelt een deel van de deelnemers zich niet altijd op gelijke 

voet staan. Communicatie kan nog zo uitgebreid plaatsvinden, de gemeente is echter nog vaak 

initiatiefnemer in ruimtelijke projecten waardoor de probleemstelling eenzijdig opgesteld wordt. Hierdoor 

heeft de gemeente altijd een voorsprong in informatievoorziening en procesoverzicht.  

 

 

Variabele 3: Herkenbaarheid 

 
Om tot een betere (toekomstige) samenwerking te komen is het noodzakelijk dat het huidige proces 

herkenbaar is voor inwoners. Zij moeten het idee krijgen dat er daadwerkelijk naar hen geluisterd word en 

dat zij een van de partners zijn van de gemeente. Ongeveer 70 procent van de deelnemende inwoners geeft 

aan dat zij hun inbreng kunnen herkennen in het uiteindelijke product. Grotendeels raken inwoners 

betrokken bij interactieve planvorming door tussenkomst van een derde partij, bijvoorbeeld een 

bewonersvereniging of een belangenclub.  

     Meerdere respondenten geven aan dat in de Gemeenteraad het woord beginspraak in willekeur genoemd 

wordt. De enquêteresultaten laten zien dat ‘de gemeente’ nog niet altijd als gelijke wordt gezien. Bijna 40 

procent van de deelnemende inwoners heeft niet het idee dat alle betrokken partijen op gelijke voet met 

elkaar staan. Daarnaast voelt 25 procent van de deelnemers zich geen volwaardige partner in een project. 
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Variabele 4 : Wederzijds respect en vertrouwen  
 

Beginspraak in Zwolle is georganiseerd aan de hand van een aantal handvatten die te vinden zijn in de 

beginspraakbox, een samengestelde fysieke box met een werkboek en verschillende voorbeeldprojecten. Al 

deze projecten vinden plaats in het ruimtelijke domein. Door gebruik te maken van deze box is er sprake 

van een duidelijke instrumentele borging van beginspraak. Ambtenaren van de gemeente Zwolle twijfelen 

niet aan de oprechtheid van de intenties van de gemeentelijke organisatie. Zij geloven in wederzijds respect 

en vertrouwen. Deelnemende inwoners geven aan dat er voornamelijk aan het begin van een ruimtelijk 

project sprake is van een zekere mate van wantrouwen. Vooral doordat de gemeente haar kaarten open op 

tafel legt en inwoners toetreedt met een grote mate van openheid. Vertrouwen moet groeien tijdens een 

project, daar zijn zowel ambtenaren als inwoners het over eens. Er moet duidelijke interactie en 

communicatie plaatsvinden via vaste kanalen. Zo is er in elk project een procesmanager aangesteld die 

informatie deelt en rollen van deelnemende actoren in het zicht houd. De procesmanager is onmisbaar als 

het gaat om wederzijds verwachtingenmanagement. Door regelmatige terugkoppeling naar alle actoren 

moet het verwachtingenpatroon in het gareel gehouden worden. 

 

Variabele 5: Duidelijkheid 

 

Input die tijdens interactieve beleids- of planprocessen op tafel komt moet op een zorgvuldige manier 

verwerkt worden. Wanneer input niet meegenomen wordt in een verdere fase moet een beargumenteerde 

terugkoppeling plaatsvinden om weerstand of conflicten te voorkomen. Deelnemers geven aan dat deze 

terugkoppeling soms beter kan. Daarnaast moeten participanten voldoende vaardigheden hebben om hun 

mening te verwoorden en visies te presenteren. Vooral als het doel van een interactief proces inhoudelijke 

verrijking is, moet er voldoende mogelijkheid geboden worden voor inbreng van deelnemers.  

     Voor de raad is het belangrijk om besluitvorming plaats te laten vinden volgens het criterium van het 

algemeen belang. Wanneer een interactief product het algemeen belang niet tegenwerkt zijn er geen 

problemen met legitimiteit of representativiteit van de totstandkoming van een product. De gestelde 

randvoorwaarden bieden hiervoor een houvast. Het gaat dan om vooraf gestelde financiële kaders, 

wettelijke belemmeringen en de samenhang met andere plannen in de gemeente. Deze randvoorwaarden 

moeten duidelijk zijn vóórdat een interactief proces van start gaat.  

 

Variabele 6: Eigen initiatief 

 

De doeltreffendheid van interactief beleid is afhankelijke van de vooraf gestelde doelen en motieven. Vaak 

bevat deze motivatie een passage die zich toespitst op de diversiteit van waarden, ervaringen en visies. Het 

zou daarom aannemelijk zijn om te verwachten dat deelnemers van interactieve processen een grote 

diversiteit laten zien. Niets blijkt echter minder waard. De aard van de deelnemersgroep is zeer homogeen. 

Deelnemers zijn merendeels van het mannelijke geslacht, gemiddeld tot hoger opgeleid, ouder dan 46 jaar 

en langer dan 20 jaar woonzaam binnen de gemeente Zwolle. Tegelijkertijd is dit een deelnemersgroep die 

een grote bereidheid toont om tijd en moeite te investeren in een project. Zij hebben de tijd en de 

levenservaring om bij te dragen aan deze projecten.  

     Voor het ruimtelijke domein geldt dat plannen vaak pas na enkele jaren, soms zelfs decennia, tot 

uitvoering komen of voltooid zijn. De groep die deelgenomen heeft aan de planvorming is in veel gevallen 

niet de groep die er in de toekomst gebruik van zal maken. Bij planvorming van woonservicegebieden is dit 

wellicht een ander verhaal, maar bij grootschalige stedelijke projecten als de Spoorzone in Zwolle is dit 

zeker het geval.  

 

Bovenstaande conclusies staat direct in relatie met de titel van deze scriptie. Een oud Hollands 

spreekwoord dat niet voor niets luidt:  

 

‘Bezint eer gij begint”. 
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Hoofdstuk 7  Verbeterpunten voor Zwolle 

 
De laatste deelvraag heeft een normatief karakter: Welke leerpunten zijn er voor een doeltreffend interactief 

procesverloop in Zwolle?Met de kennis uit het conclusiehoofdstuk kunnen we een aantal verbeterpunten 

opstellen voor de Zwolse praktijk van interactieve planvorming (of beginspraak). Beginspraak in de 

ontwikkeling van het ruimtelijke domein is geïnternaliseerd in de organisatie van de gemeente Zwolle. Een 

reguliere werkwijze kan het pas worden als beginspraak ook gepromoot wordt in andere beleidsvelden. 

Voorbeelden van aanzetten waar beginspraak ook plaatsvindt, zijn de terreinen zorgvernieuwing, 

wijkaccommodaties en jeugdbeleid. Het is een uitdaging om op alle terreinen niet terug te vallen op 

ouderwetse adviesraad- en vergaderstructuren, maar om op een vernieuwende manier nieuwe groepen 

meedenkers, meedoeners en meebeslissers te bereiken. Om interactief beleid in Zwolle te verbeteren zodat 

het ook in de toekomst tot positieve beoordelingen leidt zijn er enkele verbeterpunten mogelijk. 

 

Besteedt aandacht aan de vertaalslag van theorie naar praktijk. 

 

Beginspraak is een houding, een manier waarop je als moderne overheid aansluiting zoekt bij de 

samenleving. Werkvormen beperken zich nog sterk tot klankbordgroepen, echter dit moet niet absoluut 

geïnterpreteerd worden. Klankbordgroepen lijken een goede eerste stap om met belanghebbenden in 

gesprek te gaan en om eerste plannen (waarbij de gemeente initiatiefnemer is) te bespreken. Vooral als 

stedelijke belangen voorop staan moet de gemeente zich laten zien en soms knopen doorhakken die tot 

weerstand kunnen leiden bij inwoners die in de directe woonomgeving van een ruimtelijke ingreep wonen. 

‘Een goed proces’ als resultaat is niet voldoende, voor belanghebbenden gaat het om de tastbare inhoud. 

 

Geef beginspraak een duidelijke betekenis en inbedding in de organisatie én daarbuiten. 

 

Beginspraak gaat over interactief werken in de allereerste fase. Wanneer men het over beginspraak heeft, 

spreekt men vaak echter ook over de overige projectfasen. Beginspraak is daardoor een synoniem 

geworden voor interactief werken in alle fasen van projecten. Beginspraak is niet alleen een thema van de 

afdeling communicatie. Beginspraak gaat over communicatie, maar ook over verwachtingen, inhoudelijke 

afstemming, valide argumenteren en vooral vertrouwen en openheid. Deze kernwaarden zijn onmisbaar 

voor de huidige en toekomstige ambtenaar. Beginspraak leeft binnen het ruimtelijke domein ook bij de 

afdelingen gericht op ruimte en ontwikkeling. Indien het concept beginspraak blijft bestaan: neem het dan 

ook op in het handboek projectmatig werken.  

 

Wees realistisch over de ambities van beginspraak. 

 

Beginspraak is een instrument om in een vroeg stadium naar belanghebbenden te luisteren. Het is echter 

geen instrument dat de ambities van partnerschap waar kan maken omdat de gemeente in de meeste 

gevallen initiatiefnemer is. Dit blijkt uit de uitkomst dat een aanzienlijk deel van de deelnemers aangeeft 

dat zij niet het gevoel heeft op gelijke voet te staan met de gemeente. Beginspraak is geen wondermiddel. 

Pijntjes zullen in alle gevallen blijven bestaan. De ambities van beginspraak zijn pas écht volwassen in een 

politiek stelsel waarbij inwoners meer zelfbeschikking hebben.  

 

Geef aandacht aan de verschillende percepties en ervaringen die bestaan onder betrokken actoren. 

 
Bij interactief werken in Zwolle staat de gemeente erg centraal; ook wanneer zij een regisserende rol op 

zich neemt. Beginspraak leidt niet automatisch tot draagvlak, daarom moet dat geen doel zijn. Aanbevolen 

wordt om beginspraak op te nemen in het programma participatie zodat er meer aandacht is voor wat er 

speelt in de samenleving. 
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Hoofdstuk 8  Terugkoppeling theorie 
 

 
Dit hoofdstuk dient tot herbezinning van de theoretische inbedding van interactief beleid. Hoofdstuk twee 

bevatte een uitgebreide theoretische analyse van de relatie tussen overheid en burgers en tussen 

verschillende manieren van input en besluitvorming. De definitie van interactief beleid die in dat hoofdstuk 

geïntroduceerd werd is de volgende: 

 

“Interactief beleid is de idee, methode en praktijk om te proberen de rolverdeling tussen overheid 

en burgers te veranderen, door burgers (en andere derden) uit te nodigen om te participeren bij 

het maken van een beleid of plan van de overheid, het participatieproces te laten ontwerpen, 

organiseren en begeleiden door een procesmanager, en de kwaliteit van beleid en plannen af te 

meten aan het draagvlak ervoor bij de participanten (overheid, burgers en andere betrokkenen)” 

(Van der Arend, 2007, p.2). 

 

Met de empirische resultaten uit dit onderzoek kunnen we passages van deze definitie proberen aan te 

passen en te specificeren, vooral omdat de definitie van Van der Arend in mijn visie te weinig focus 

aanbrengt in de doelstelling van interactief beleid. De aangepaste definitie die van interactief beleid die zo 

nauw mogelijk aansluit bij de resultaten van dit onderzoek zou als volgt kunnen luiden: 

 

“Interactief beleid is (1) een aanvulling op het bestaande politieke stelsel en(2) een 

beleidsinstrument, met als doel respectievelijk het overheidshandelen meer vorm te geven volgens 

de principes van bondgenootschap, én om bij het opstellen van beleid en plannen 

verantwoordelijkheid te delen, waarbij actoren uit de samenleving meedoen aan projecten die 

invloed hebben op de samenleving, maar waarbij het initiatief niet bij de overheid hoeft te liggen”. 

 

Uit de onderzoeksresultaten is gebleken dat er binnen de gemeente Zwolle veel aandacht uit gaat naar de 

hoe-vraag achter interactief beleid. De vraag richt zich dan op de manier waarop verschillende actoren 

betrokken kunnen worden en hoe organisatie van deze processen plaats moet vinden. De waarom- vraag 

wordt min of meer verondersteld geacht, terwijl gebleken is dat er veel verschillende antwoorden op die 

vraag te geven zijn en dat deze antwoorden elkaar niet altijd ondersteunen. Naast interactief beleid als 

ambtelijk en politiek middel wordt interactief beleid ook nog regelmatig genoemd als middel om processen 

bedrijfsmatig te verbeteren. Hierdoor is interactief beleid onderdeel van een meer efficiënte en effectieve 

totstandkoming van beleid.  

Met de resultaten van dit onderzoek kunnen we stellen dat deze ambitie van interactief beleid niet passend 

is. Interactief beleid leidt niet per definitie tot een beter product dat sneller en op de juiste manier tot stand 

is gekomen. Interactief beleid moet voornamelijk benaderd worden als fundament voor de aanpassing aan 

de gehorizontaliseerde samenleving. Het is een invulling van de missing link tussen de representatieve 

gemeenteraad en de collectieve en individuele belangen vanuit de samenleving. 

     In hoofdstuk twee werd gerefereerd naar Hajer en Versteeg (2006) die beargumenteren dat er in het 

openbaar bestuur sprake is van (1) een implementatietekort, (2) een leertekort en (3) een legitimiteitstekort. 

Aan de hand van deze aspecten kunnen we stellen dat vooral de eerste twee aspecten aanwezig zijn binnen 

de gemeente Zwolle. Het implementatietekort wordt veroorzaakt door een veelvoud aan achterliggende 

doelen van interactief beleid. Het is daardoor niet eenvoudig om aan te geven of interactieve processen 

effectief of efficiënt geweest zijn. Het is voor de Gemeenteraad moeilijk om de generale lijn te overzien 

omdat interactief werken als maatwerk benaderd wordt. Daar komt bij dat niet verwacht kan worden dat 

burgers zich altijd automatisch belangeloos en waardevrij inzetten, zoals de Raad voor Maatschappelijke 

Ontwikkeling in 2007 reeds stelde. Platt (1996) wees daarnaast op het belang van emotionele participatie. 

Naast fysieke participatie (aanwezigheid en meedoen) en mentale participatie (meedenken) moet er sprake 

zijn van emotionele participatie. Dit niveau van participatie spreekt het verantwoordelijkheidsgevoel van 

deelnemers aan waardoor zij merken dat er een sturende rol voor hen is weggelegd. Van het tweede 

probleem, het leertekort, is in zekere mate ook sprake. De plan- en beleidsvorming vindt plaats in een 

cyclus. Doordat er niet structureel geëvalueerd wordt is er sprake van een leertekort van uitgevoerde 

werkzaamheden. Er zou daarom meer aandacht zijn voor het leertraject in planvorming.  

     Het laatste probleem, het legitimiteitsprobleem, is een lastige discussie. Bij interactieve processen is het 

soms lastig om te bepalen waar in werkelijkheid het politiek primaat ligt. Theoretisch ligt dat altijd bij de 

Gemeenteraad, maar in werkelijkheid verplaatst dat primaat zich richting het maatschappelijke veld 
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wanneer kwalitatief sterke interactieve producten tot stand komen. Het is dan moeilijk voor de Raad om 

voorstellen naast zich neer te leggen waarvoor veel moeite is gedaan door verschillende actoren. Echter, 

zoals het RMO in 2007 aangaf: een onevenredige representatie van de deelnemers kan uit zichzelf al leiden 

tot problemen met betrekking op legitimiteit. Met de combinatie van deze factoren komen we terug bij de 

assumpties achter allesomvattende plannen die tijdens het modernisme hoogtij vierden. Het moge duidelijk 

zijn dat in interactieve beleidsvorming het belang van Lindblom’s incrementalisme onmiskenbaar is.  

 

Ik wil dit hoofdstuk afsluiten met een kritische kijk op de motieven achter interactief beleid. Dit is de vraag 

die in dit onderzoek meermaals aangeduid is als de ‘waarom-vraag’ van interactief beleid. De doelen van 

interactief zijn veelzijdig en kunnen niet zo eenvoudig in een keten geplaatst worden zoals Edelenbos 

(2001) voorstelt. Uiteraard zijn al de afzonderlijke delen van de motievenketen achterliggende assumpties 

van interactief beleid. Het is echter van belang, zoals is aangetoond in de Zwolse casus, dat er onderscheidt 

gemaakt wordt in het gebruik van interactief beleid: is het een houding, of is het een instrument. Figuur 7 

stelt een splitsing voor in de motievenketen van Edelenbos. Doelen van interactief beleid zijn gericht op (1) 

fundamenteel niveau of (2) op beleidsniveau. Met deze scheiding wordt de praktijk van interactief beleid 

maken minder weerbarstig en kunnen vooraf procesdoelen gesteld worden op beleidsniveau, en bij grote 

projecten wellicht op fundamenteel niveau. 

 

Figuur 7: Aangepaste motievenketen 
 

 

Fundamenteel niveau: theorie 

 

 

 

 

Beleidsniveau: praktijk 

 

 

 

 

 
Bron: eigen bewerking van De Graaf, 2007, p.2. (origineel: Edelenbos, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

Hoofdstuk 9  Discussie en onderzoeksreflectie 

 
Onderzoek in een praktijksetting levert altijd onverwachte situaties op. Er is zoveel mogelijk aandacht 

uitgegaan naar een zorgvuldige onderzoeksuitvoering, maar leerpunten zijn er altijd en zij zorgen er voor 

dat ik in de toekomst bekend ben met deze valkuilen. Daarom zal ik in dit hoofdstuk ingaan op de 

tekortkomingen en mogelijke verbeteringen voor de opzet en uitvoering van dit onderzoek. Daarnaast geef 

ik enkele mogelijke denkrichtingen voor een toekomstig onderzoeksprogramma. 

 

 

§9.1 Afbakening van het onderzoek 

 

Tijdens de beginfase van dit onderzoek had ik moeite met een eenduidige afbakening van het concept 

interactief beleid. Dit kwam hoofdzakelijk doordat er weinig eenheid in overkoepelende literatuur is. Er is 

nauwelijks sprake van algemeen toepasbare theorievorming als het gaat over de toepassing van interactief 

beleid. De conceptualisering van het veld is aardig uitgediept, maar van fundamenteel onderzoek is weinig 

sprake. De bestaande literatuur focust daardoor veelal op lijstjes met variabelen en subdoelen van de 

procesorganisatie van interactief beleid en deze literatuur is redelijk eenvormig. Deze uitspraak houdt 

echter niet in deze informatie niet als bruikbaar aangemerkt kan worden. In tegendeel: in de weerbarstige 

praktijk van interactief beleid maken zijn de praktijkgerichte onderzoeken zeer bruikbaar als 

maatwerktoepassing. Deze literatuur richt zich veelal op interactief beleid als beleidsinstrument. Achteraf 

denk ik dat ik de voorwaarden voor het behalen van doelen van interactief beleid nóg beter had kunnen 

afbakenen. Door ze niet allemaal maar slechts enkelen te kiezen heb ik de afbakening zo duidelijk mogelijk 

proberen te maken.  

    In het veld van interactief beleid maken is veel casestudy onderzoek gepubliceerd, dat meestal gericht is 

op één of enkele organisaties. Gemeentes zijn vaak de hoofdactor in deze onderzoeken en analyse vindt 

veelal plaats door netwerkanalyses uit te voeren en actorenpercepties te verkennen en documenteren. Het 

onderzoek dat ik opgezet en uitgevoerd heb valt in deze laatste categorie. Het onderzoek is voornamelijk 

gericht op het begrijpen van de lokale praktijk van interactief beleid maken. Het doel is om te begrijpen hoe 

processen tot stand komen en daardoor is het belangrijk te verduidelijken dat de uitkomsten geen algemene 

geldigheid hebben. Het intentioneel begrijpen van het verschijnsel interactief werken in Zwolle is naar mijn 

bescheiden mening gelukt. Desalniettemin blijft het een thema dat zéér situatiespecifiek is. 

     De afbakening van dit evaluatieonderzoek zorgt er voor dat er met betrekking op interactief werken niet 

voor de hele gemeente Zwolle uitspraken gedaan kunnen worden. Er is bewust gekozen voor een analyse 

van interactief werken binnen het ruimtelijke domein, dus voor ingrepen in de fysieke ruimte die al dan niet 

een belangrijke sociale lading hebben. Deze afbakening zorgt er voor dat er een deel van interactief werken 

binnen de gemeente Zwolle onderbelicht blijft, bijvoorbeeld bij de toepassing in velden als sociaal beleid, 

jeugdbeleid en maatschappelijke ontwikkeling. Omdat de aard van dit onderzoek evaluerend is, is dit 

tegelijk ook een sterkte. De uitkomsten zijn specifiek voor dit deelgebied toegespitst en de conclusies zijn 

daardoor sterker. 

     Met de fase van dataverzameling heb ik de nodige problemen gehad. Het voornemen was om zes 

verschillende onderzoekseenheden te onderzoeken. Uiteindelijk zijn dat er maar vijf geworden doordat er 

voor de zesde geen duidelijke projectdocumentatie aanwezig was. Voor het onderzoek jammer omdat 

betrokken inwoners niet als respondent konden fungeren. Aan de andere kant ook wel bijzonder, want 

documentatie van het project werd tijdens de uitvoering in 2007 tot een minimum beperkt. Het project was 

een mentaliteit van doen en niet van denken en schrijven. Het project waar ik over praat is Muziektent 

Assendorp, wat mij betreft hét voorbeeld van een geslaagd project in Zwolle waar inwoners emotioneel bij 

betrokken waren. Zij waren verantwoordelijk en konden sturen, financiële stromen zelf inzetten en zelf 

besluiten.  
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§9.2 Toekomstig onderzoek  
 

Tijdens het proces van dataverzameling voor dit onderzoek heb ik gemerkt dat de institutionele inpassing 

van interactief werken nader onderzoek vereist. Ik heb in dit onderzoek geprobeerd om enigszins richting te 

geven in dit debat, maar empirisch valt hier nog veel te onderzoeken. Thema’s die mij de komende jaren 

absoluut bezig gaan houden. Bijvoorbeeld: 

 

1. Het is bekend dat de Gemeenteraad meerdere rollen heeft. Welke relatie is er te vinden tussen de 

producten van interactief beleid en de besluitvorming in de politieke arena? En op welke manier 

kun je er voor zorgen dat bestuurders een interactief proces kunnen beoordelen op legitimiteit en 

representativiteit?  

 

2. Een meer abstract thema waar al veel onderzoek naar gedaan wordt: Op welke manier kunnen 

burgers meer betrokken worden bij de inrichting van hun eigen leefomgeving? Welke 

hervormingen in het openbaar bestuur zouden daar voor moeten plaatsvinden? Het artikel van 

Pauly (2011) zou hier aanknopingspunten voor kunnen bieden. 

 

3. Er moet meer onderzoek gedaan worden naar doelgroepenselectie. Waarom worden bepaalde 

groepen betrokken en welke implicaties heeft dit voor een interactief proces en product? In het 

recht bestaat er een voorwaarde tot direct- belanghebbende. Deze zelfde voorwaarde bestaat in 

bestaande inspraakprocedures. Kan dit principe ook toegepast worden bij interactief beleid maken 

en zo ja, in hoeverre is dit wenselijk? 
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Bijlage 1:  Plankaart projecten 
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Bijlage 2:  Interviewvragen 
 
 
Vooraf:   - Respondent vragen of opname van het gesprek is toegestaan 

  - Doel en focus van het interview uitleggen 

 

 

1. Korte introductie wederzijds: welke functie heeft u binnen de gemeente Zwolle? Hoe lang werkt u al in 

Zwolle/andere organisatie? Ik: uitleggen evaluatieonderzoek beginspraak: ontwikkeling van interactieve 

planvorming in Zwolle. 

 

 

2. Hoe zou u het begrip ‘beginspraak’ omschrijven vanuit uw vakgebied? Eventueel aanvullen of helpen: is 

het een beleidsinstrument, een filosofisch idee, gedachtegoed, huisstijl, houding? 

 

 

3. Wanneer is beginspraak actief opgepakt en welke stappen heeft het doorgemaakt? Aansluitend: kunt u 

iets vertellen over uw ervaringen met interactieve planvorming in Zwolle?  

 

 

4. Welke actoren speelden hierin een centrale rol? Aansluitend: Raad? Ambtenaren? Projectontwikkeling? 

Ruimtelijke ordening?  

 

 

5. Welke projecten in Zwolle vindt u goede voorbeelden van beginspraak? 

 

 

6. Welke doelen zijn er beoogd met het gebruik van beginspraak? (een goede uitkomst/product, een 

constructief proces, tevreden burgers). Aansluitend: Wanneer is beginspraak volgens u effectief?  

 

 

7. Kan een beginspraaktraject ook effectief zijn wanneer de inwoners ontevreden zijn met de uitkomsten? 

 

 

8. Bij welke beginspraakprojecten ben je betrokken geweest? Kun je daar iets over vertellen? 

 

 Welke belangengroepen betrokken en waarom?  

  

Representatie: wie deed er mee? 

 

Welke randvoorwaarden en spelregels waren er? 

 

Kunt u vertellen over betrokkenheid, inzet, communicatie en vertrouwen tussen de verschillende 

partijen? 

 

Welke nadelen, voordelen en verbeterpunten bent u tegengekomen in het werken in een 

participatieve structuur? Wat zou u de volgende keer anders doen? 

 

9. Hoe actueel is het idee van beginspraak? Wat zou u op basis van uw ervaringen veranderen? 

 

 

Afsluiting en bedanken voor de tijd en moeite. 
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Bijlage 3:   Lijst met respondenten en afkortingen 

 

 

 
Naam respondent      Afkorting 

 

 
Hanneke Valkeman, wijkmanager:     WM1 

 

Bert Michel, wijkmanager:     WM2 

 

Nelleke Vedelaar, wethouder:     WH1 

 

Henk-Jan Meijer, burgemeester:     BM 

 

Arthur Ten Have, griffier:     GRF 

 

Sietse Haven, programmamanager participatie:   PMP 

 

Pien van de Does, eenheidsmanager Expertisecentrum:  EM1 

 

Marijke Kool, afdelingshoofd projectontwikkeling:  AH1 

 

Bart Demmers, jongerenwerker Travers:    JW 

 

Jan Stavenuiter, initiator Muziektent Assendorp:   JS 

 

Henk Snel, senior stedenbouwkundige:    STK 

 

Robert Vink, communicatieadviseur:    CA1 

 

Karin Derksen, communicatieadviseur:    CA2 

 

Edwin Koster, raadslid SP :     RL 

 

Rutger Ekhart, beleidsadviseur verkeer en vervoer :  BA 
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Bijlage 4:   Digitale vragenlijst 
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