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Voorwoord 

Voor u ligt mijn masterscriptie voor de opleiding Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit 

Nijmegen. In deze scriptie heb ik onderzoek gedaan naar de onderlinge samenwerking en 

communicatie tussen de provincies en gemeenten met betrekking tot sociale huisvesting in Zuid-

Afrika. 

Zowel het schrijven van deze scriptie als het doen van onderzoek is voor mij een uiterst leerzaam en 

interessant proces geweest. Het onderzoek heb ik in Zuid-Afrika gedaan, waar ik vijf maanden stage 

heb gelopen voor VNG-International in Pretoria. Tijdens mijn stage heb ik het onderwerp van mijn 

scriptie in de praktijk kunnen ervaren. Daardoor had ik bij het schrijven van de scriptie een goede 

verbinding tussen theorie en praktijk. Dit heeft er zeker toe bijgedragen, dat dit een positieve 

afsluiting is van mijn studie. 

Door middel van dit voorwoord wil ik iedereen bedanken die op welke wijze dan ook heeft 

bijgedragen aan deze scriptie! 

Ajmal Khan Sayedi, 

Nijmegen, 2016  
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Samenvatting 

De sociale huisvesting is een relatief nieuw fenomeen in Zuid-Afrika in vergelijking met Nederland. De 

overheid van Zuid-Afrika krijgt steun uit verschillende landen om de sociale huisvestingssector op te 

zetten, waaronder uit Nederland. Voor dit onderzoek heeft SALGA opdracht gegeven om te 

achterhalen hoe de relatie tussen de provincies Western Cape, KwaZulu-Natal en hun aantal 

geselecteerde gemeenten verloopt met betrekking tot sociale huisvesting, teneinde een richtlijn te 

schrijven voor alle provincies en gemeentes om de onderlinge samenwerking en communicatie te 

verbeteren. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: 

Hoe kan de onderlinge samenwerking en communicatie tussen de provincies en gemeenten in Zuid-

Afrika met betrekking tot het leveren van sociale huurwoningen verbeterd worden?  

Aan de hand van de principaal-agent theorie en de Capacity Development-benadering worden een 

aantal succes- en faalfactoren geformuleerd, die als leidraad worden gebruikt voor dit onderzoek.  

 Duurzaamheid  

 Gelijkwaardigheid 

 Monitoring 

 Politieke situatie  

 Meerdere principalen 

Deze factoren worden geoperationaliseerd om ze in de praktijk meetbaar te maken. De provincies 

Western Cape en KwaZulu-Natal en een aantal geselecteerde gemeenten in Zuid-Afrika worden als 

casussen genomen voor dit onderzoek. Door de uitkomsten van deze diverse provincies samen te 

voegen, kan worden gezegd dat er een representatief beeld gegeven wordt voor heel Zuid-Afrika. De 

bevindingen van beide casussen worden gepresenteerd en er wordt geanalyseerd wat het effect is 

van de succes- en faalfactoren op deze casussen.  

In de conclusie wordt beschreven dat het van belang is de factor duurzaamheid te vergroten door 

kennis en vaardigheden bij de officials op het gebied van sociale huisvesting te bevorderen. 

Belangrijke middelen hiervoor zijn het organiseren van workshops en trainingen. Het oprichten van 

een werkgroep, zoals bij de provincie Western Cape, heeft een duidelijk positief effect door onder 

andere de regelmatigere bijeenkomsten. Het belang van de factor gelijkwaardigheid is duidelijk te 

zien bij de provincie Western Cape. Dit is ook wenselijk voor KwaZulu-Natal en het is van belang de 

behoeftes vanuit de gemeenten en hulp vanuit de provincies beter op elkaar te laten aansluiten. Het 

effect van deze factor kan extra versterkt worden door externe hulp, zoals bijvoorbeeld uit 

Nederland. Bij de factor monitoring zijn het aanwijzen van een vaste contactpersoon en continuïteit 

in het contact een pre om de communicatie en samenwerking tussen de provincies en gemeenten 

beter te laten verlopen. Visitaties en vooral rapportageverplichtingen kunnen dit nog meer 

versterken. 

Om de onderlinge communicatie en samenwerking te verbeteren is het ook van belang de negatieve 

invloeden zoveel mogelijk tegen te gaan. De negatieve effecten van de gevolgen van de politieke 

situatie zoals wet- en regelgeving en de gevolgen van de Apartheid kunnen verminderd worden door 

te investeren in duurzaamheid. Dit zorgt ervoor dat capabele mensen op de juiste posities 

aangenomen worden en daardoor kunnen snellere en verantwoordelijkere beslissingen genomen 
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worden. Het feit dat er meerdere principalen zijn is wettelijk vastgelegd en niet te voorkomen. Het 

negatieve effect hiervan kan echter verminderd worden door een duidelijkere communicatie tussen 

de principalen zelf en meer transparantie aan wie de gemeenten precies verantwoording moeten 

afdragen.  

Tot slot worden er concrete aanbevelingen gedaan aan de provincies en gemeenten in Zuid-Afrika. Er 

wordt zowel voor de provincies als gemeenten aanbevolen een strategie te ontwikkelen op het 

gebied van sociale huisvesting. Een leidende rol van de provincies in de opbouw van de capaciteit op 

het lokale niveau is gewenst, onder andere door het opzetten van een werkgroep en het aanwijzen 

van een vaste contactpersoon. De provincies kunnen steun en advies vragen van externe actoren die 

ver gevorderd zijn op het gebied van sociale huisvesting, zoals Nederland. Zowel de provincies als de 

gemeenten kunnen zelf de kennis en vaardigheden bij de eigen officials bevorderen, door het geven 

van traininingen en workshops. De capaciteit binnen de gemeenten kan extra versterkt worden door 

met andere gemeenten samen te werken en van elkaar te leren.  
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1. Inleiding 

Going forward, we will need to put emphasis on our delivery, our ability to deliver faster, better 

and more efficiently. Our commitment, as we indicated last year is to build 1.5 million houses 

and housing opportunities to accommodate our growing backlog. And in particular we 

emphasise the issue of partnerships. We could not possibly do what needs to be done alone. 

(Sisulu, 2015, p. 2)   

Op 7 mei 2015 sprak minister Sisulu  van Human Settlements van Zuid-Afrika het nationale parlement 

toe met de bovenstaande woorden. In haar toespraak benadrukte ze de noodzaak om sneller en 

efficiënter meer huizen te bouwen om de groeiende achterstand te bestrijden. Dit tekort is onder 

andere ontstaan tijdens de Apartheid die van 1948 tot 1994 duurde. De zwarte bevolking mocht van 

de blanke regering geen eigen bezit hebben. Zwarten en kleurlingen werden vaak op afgezette 

gebieden aan de rand van de stad geplaatst met bijna geen voorzieningen en waar de grond vaak 

onvruchtbaar was. Door de jaren heen zijn deze gebieden uitgegroeid tot enorme townships waar de 

levensomstandigheden heel slecht zijn (Thompson, 1990).    

Na de afschaffing van de Apartheid werd de huisvesting in kaart gebracht. Met 4,5 miljoen 

woningzoekenden was dit een enorme opgave voor de overheid. President Nelson Mandela beloofde 

in 1994 de bouw van één miljoen huizen in vijf jaar tijd. Inmiddels zijn er 3,7 miljoen huizen 

gerealiseerd en voor de komende vijf jaar is het doel er 1,5 miljoen huizen bij te bouwen. Ondanks 

dat het de laatste jaren economisch beter gaat in Zuid-Afrika, blijft de achterstand erg groot. De 

townships; de woonplaatsen voor de zwarte bevolking aan de rand van de steden, zijn nog duidelijk 

zichtbaar door het hele land. De onvoldoende capaciteit bij de overheid en de onvoldoende 

economische middelen verklaren onder andere de traagheid bij de overheid bij het oplossen van het 

huisvestingsprobleem (Organisatie & Adviesbureau voor de Medezeggenschap, 2009).  

In en rondom de townships is er weinig werkgelegenheid waardoor de bewoners gedwongen zijn om 

naar de stedelijke centra te gaan. De overheid probeert met behulp van sociale 

huisvestingprogramma’s nieuwe woningen te bouwen tussen de townships en het stadscentrum. 

Daarnaast worden de economische activiteiten in deze gebieden gestimuleerd. In vergelijking met 

Nederland is de sociale huisvesting in Zuid-Afrika een relatief nieuw fenomeen. De sociale 

huisvestingssector in Nederland heeft zich over vele decennia ontwikkeld en het is nu een sector 

geworden die een groot deel van de Nederlanders voorziet in hun woningbehoeften. De overheid 

van Zuid-Afrika krijgt steun uit verschillende landen om de sociale huisvestingssector op te bouwen, 

waaronder uit Nederland (Essink, 2007).  

De Nederlandse overheid steunt Zuid-Afrika middels een ‘Memorandum of Agreement’ (MoA) wat 

getekend is tussen het voormalig ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 

(VROM) en het Zuid-Afrikaans ministerie van huisvesting, the Department of Human Settlements 

(DHS). In dit MoA is vastgelegd dat het ministerie van VROM financiële steun geeft aan het DHS om 

de sector voor sociale huisvesting te ontwikkelen en te versterken. Deze financiële steun wordt 

onder andere gebruikt voor de capaciteitsopbouw van de verschillende overheidslagen. In 2010 is er 

voor een periode van vijf jaar een hernieuwde MoA getekend tussen de beide ministeries op het 

gebied van sociale huisvesting. De activiteiten van dit MoA worden in Zuid-Afrika geïmplementeerd 

door de ‘South African Local Government Association’ (SALGA) en door de ‘National Association of 
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Social Housing Organizations’ (NASHO). Andere partners in dit MoA zijn de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten International  (VNG International) en de vereniging van woningcorporaties 

(Aedes) (VROM & DHS, 2010).  

Sinds het begin van het MoA heeft VNG International in samenwerking met SALGA vele activiteiten 

ondernomen op het gebied van sociale huisvesting om de lokale overheid te ondersteunen. Eén van 

de focuspunten van het MoA voor 2015 is om onderzoek te doen naar de samenwerking en 

communicatie tussen de provincies en gemeenten met betrekking tot het leveren van woningen in 

de sociale huisvestingssector. Dit onderzoek moet leiden tot een richtlijn, die gebruikt kan worden 

om de samenwerking en communicatie tussen de provincies en de gemeenten in de sociale 

huisvestingssector te verbeteren. Voor dit onderzoek heeft SALGA de provincies Western Cape, 

KwaZulu-Natal en een aantal gemeenten binnen die provincies geselecteerd om als casestudie te 

dienen. Aan de hand van de casestudie moeten de huidige samenwerking en communicatie in kaart 

worden gebracht (SALGA, 2014).  

1.1. Probleemstelling  

Naar aanleiding van de opdracht van SALGA en VNG International om onderzoek te doen naar de 

samenwerking en communicatie tussen de provincies en gemeenten in de sociale huisvesting, kan de 

doelstelling van dit onderzoek als volgt worden geformuleerd:  

Om uiteindelijk een richtlijn te kunnen schrijven om de onderlinge samenwerking en communicatie 

te verbeteren in de sociale huisvesting, is de volgende hoofdvraag opgesteld: 

Het is van belang het type vraagstelling van deze hoofdvraag vast te stellen. De hoofdvraag heeft niet 

het doel de situatie te verklaren, maar om aan de hand van een beschrijving van de situatie deze te 

verbeteren. De vraagstelling is meer verkennend, oftewel exploratief van aard. Er wordt hier dus 

gesproken van exploratief onderzoek (Vennix, 2007, p. 172). In het methodologisch kader zal er 

dieper op de onderzoeksvorm worden ingegaan. 

Om exploratief onderzoek te kunnen doen naar de bovenstaande hoofdvraag, is het nuttig om deze 

uit te splitsen in deelvragen. Het is van belang zowel theoretische als empirische deelvragen op te 

stellen, om een zo volledig mogelijk antwoord te kunnen formuleren op de hoofdvraag. Er is bewust 

gekozen voor de principaal-agent theorie en Capacity Development-benadering om de theoretische 

deelvragen te kunnen beantwoorden. Deze theorieën, die nu kort worden beschreven, geven een 

inzicht op het gebied van samenwerking en communicatie tussen organisaties, bedrijven en 

overheden. 

Hoe kan de onderlinge samenwerking en communicatie tussen provincies en gemeenten in Zuid-

Afrika met betrekking tot het leveren van sociale huurwoningen verbeterd worden?  

 

Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen hoe de relatie tussen de provincies Western Cape, 

KwaZulu-Natal en hun aantal geselecteerde gemeenten verloopt met betrekking tot sociale 

huisvesting, teneinde een richtlijn te schrijven voor alle provincies en gemeentes om de onderlinge 

samenwerking en communicatie te verbeteren met betrekking tot het leveren van sociale 

huurwoningen. 
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Met behulp van de ‘principaal-agent theorie’ kunnen de belangrijkste begrippen uit de hoofdvraag, 

samenwerking en communicatie, worden geanalyseerd. Deze theorie zoomt in op de relatie tussen 

de opdrachtgever (de principaal) en opdrachtnemer of uitvoerder (de agent). De relatie tussen de 

provincie en de gemeente kan gezien worden als de principaal-agent relatie, die gestimuleerd kan 

worden bij meer onderlinge samenwerking en betere communicatie (Hendrikse, 1998). 

De tweede theorie die centraal staat in dit onderzoek is de Capacity Development benadering. Deze 

benadering focust zich op samenwerkingsverbanden tussen organisaties, bedrijven en overheden in 

ontwikkelde landen (Nederland) en een partner in een ontwikkelingsland (Zuid-Afrika). Capacity 

Development draait vooral om het in gang zetten van veranderingen. De focus ligt op duurzame 

sociale en economische ontwikkeling op de lange termijn. Het belangrijkste is om de bestaande 

capaciteiten verder te ontwikkelen en te versterken (Bolger, 2000).  

In het theoretisch kader zullen beide theorieën uitgebreid aan bod komen en zal worden toegelicht 

waarom specifiek voor deze twee theorieën is gekozen.  

De twee gekozen theorieën leiden tot de volgende theoretische deelvragen: 

 Welke succes- en faalfactoren met betrekking tot communicatie en samenwerking zijn er 

volgens de principaal-agent theorie? 

 Welke succes- en faalfactoren met betrekking tot communicatie en samenwerking zijn er 

volgens de Capacity Development benadering? 

Zoals eerder aangegeven, moeten er naast deze theoretische deelvragen ook empirische deelvragen 

worden opgesteld, om een volledig antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag. In het empirische 

gedeelte wordt er gekeken of de succes- en faalfactoren die voortkomen uit de theoretische 

deelvragen ook in de praktijk aanwezig zijn.   

De empirische deelvragen zijn: 

 Welke succes- en faalfactoren komen voor bij de provincie Western Cape en de 

geselecteerde gemeenten in hun onderlinge communicatie en samenwerking met betrekking 

tot sociale huisvesting en wat is hun effect? 

 Welke succes- en faalfactoren komen voor bij de provincie KwaZulu-Natal en de 

geselecteerde gemeenten in hun onderlinge communicatie en samenwerking met betrekking 

tot sociale huisvesting en wat is hun effect? 

Om deze empirische deelvragen te beantwoorden is een casestudy de meest geschikte 

onderzoeksstrategie, waarbij het onderzoek gedetailleerd en vanuit meerdere invalshoeken wordt 

gedaan. De cases die hier onderzocht worden zijn de provincies Western Cape, KwaZulu-Natal en de 

geselecteerde gemeenten, dit zijn de onderzoekseenheden. Hun onderlinge verband wordt in de 

werkelijke context onderzocht. Om dit verband te onderzoeken worden data verzameld, onder 

andere met behulp van interviews (ook in de vorm van enquêtes). Deze vorm van dataverzameling is 

een betrouwbare waarnemingsmethode om een valide antwoord op de empirische deelvragen te 

geven (Vennix, 2007). In het methodologisch kader zal verder uiteen worden gezet waarom voor 

deze twee provincies gekozen is en hoe dit onderzoek precies is uitgevoerd.  
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1.2. Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie 

Het onderzoek heeft zowel wetenschappelijke als maatschappelijke relevantie. Dit onderzoek is om 

meerdere redenen wetenschappelijk relevant. Het fenomeen sociale huisvesting in Zuid-Afrika is 

relatief nieuw, waardoor er niet veel onderzoek op dit gebied gedaan is en kennis over dit onderwerp 

ontbreekt. Om deze reden is het interessant op een explorerende wijze te onderzoeken hoe de 

communicatie en samenwerking op dit gebied kunnen worden verbeterd. Daarnaast is in de 

wetenschap veel onderzoek gedaan met behulp van de principaal-agent-theorie op het gebied van 

de Bestuurskunde en ook zeker in de publieke sector. Op het gebied van sociale huisvesting is dit 

onderzoek echter schaars te noemen. Zeker in combinatie met de Capacity Development-benadering 

kunnen vele nieuwe inzichten worden verkregen op het gebied van communicatie en samenwerking 

binnen deze relatief nieuwe sector in Zuid-Afrika. Ook een belangrijke functie binnen de 

Bestuurskunde is het maken van een verbinding tussen theorie en praktijk. In dit onderzoek zal deze 

verbinding door middel van succes- en faalfactoren gelegd worden en wetenschappelijk 

onderbouwde aanbevelingen worden gedaan die binnen deze sector toepasbaar zijn. 

Wat betreft de maatschappelijke relevantie staat het huisvestingbeleid sinds de afschaffing van de 

Apartheid hoog op de politieke agenda. Volgens de grondwet heeft iedere burger van Zuid-Afrika 

recht op een adequate woning en de overheid doet haar uiterste best om dat te bewerkstelligen. Het 

is voor de overheid een enorme opgave om de relatief nieuwe sociale huisvesting in goede banen te 

leiden. Daarnaast is het domein van huisvesting in Zuid-Afrika een continue strijd tussen de 

rijksoverheid, provincies en gemeenten over budgetten en autonomie op specifieke delen van de 

beleidsuitvoering (Essink, 2007). De problematiek rondom de huisvesting is maatschappelijk sterk 

relevant en actueel doordat er door de hedendaagse overheid naar wordt gestreefd om zo snel en 

efficiënt mogelijk nieuwe huizen te bouwen. Aan de andere kant moet er wel rekening worden 

gehouden met het feit dat deze regeringsvorm na de afschaffing van de Apartheid nieuw en 

onervaren is.   

1.3. Leeswijzer 

In bovenstaande inleiding is de probleemstelling van het onderzoek weergegeven. Ook zijn een 

aantal theoretische en empirische deelvragen opgesteld om uiteindelijk de hoofdvraag te kunnen 

beantwoorden. Het volgende hoofdstuk bevat het beleidskader, waarin de nodige 

achtergrondinformatie wordt gegeven voor het onderzoek. In het derde hoofdstuk wordt een 

theoretische basis gelegd voor het onderzoek met behulp van de principaal-agent theorie en de 

Capacity Development-benadering. In dit theoretische kader worden twee theoretische deelvragen 

beantwoord en wordt gekeken welke succes- en faalfactoren als leidraad kunnen worden 

meegenomen voor het vervolg van het onderzoek. Hoofdstuk vier bevat het methodologisch kader, 

met daarin aandacht voor de operationalisatie van de succes- en faalfactoren. Ook wordt stil gestaan 

bij de betrouwbaarheid en validiteit van dit onderzoek . In hoofdstuk vijf worden de resultaten van 

het onderzoek gepresenteerd en antwoord gegeven op de empirische deelvragen. Hoofdstuk zes 

bevat de conclusie en discussie. Ten slotte wordt in hoofdstuk zeven een aantal aanbevelingen 

gedaan voor de provincies en gemeenten.  
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2. Beleidskader 

Zoals uit de inleiding blijkt, zal dit onderzoek zich richten op de sociale huisvesting in Zuid-Afrika. Om 

dit onderwerp beter te kunnen begrijpen, wordt in dit hoofdstuk de nodige achtergrondinformatie 

gegeven. In de eerste paragraaf zal het begrip sociale huisvesting uitgelegd worden en zal dieper 

worden ingegaan op de sociale huisvesting in Zuid-Afrika. De tweede paragraaf geeft de 

samenwerking op het gebied van sociale huisvesting tussen Nederland en Zuid-Afrika weer. Omdat 

de provincies Western Cape en KwaZulu-Natal in dit onderzoek als casestudy’s dienen, zal in de 

laatste paragraaf algemene achtergrondinformatie worden gegeven over deze provincies. 

2.1. Sociale huisvesting in Zuid-Afrika 

Voor het begrip sociale huisvesting bestaat er niet één bepaalde definitie of omschrijving. Eén 

kenmerk is dat het non profit huurwoningen zijn, die in het bezit zijn van de lokale overheid of non 

profit organisaties. Deze huurwoningen zijn bedoeld voor de bevolkingsgroepen die zich niet een 

eigen woning kunnen veroorloven (Whitehead & Scanlon, 2007). 

In Zuid-Afrika is het begrip sociale huisvesting relatief nieuw. Dit komt met name door het 

Apartheidsregime, dat van 1948 tot 1994 duurde. De ruimtelijke ordening werd tijdens de Apartheid 

vastgesteld op basis van de verschillende bevolkingsgroepen. Steden werden bewoond door blanken 

en de andere bevolkingsgroepen moesten hierbuiten wonen. Deze bevolkingsgroepen, die 

bestonden uit zwarten, kleurlingen en Indiërs, kwamen enkel naar de steden om er te werken. Het 

probleem dat ontstond was dat de mensen van buiten de stad, wonend in de zogenaamde 

‘townships’, een lange reistijd hadden naar hun werk. Deze mensen moesten noodgedwongen 

werken in de steden omdat er in de ‘townships’ vrijwel geen werkgelegenheid was. Deze 

problematiek is nog steeds actueel. De overheid probeert door middel van sociale huisvesting het 

verschil tussen de steden en de ‘townships’ te verkleinen, door de sociale huisvesting en 

werkgelegenheid te bevorderen (Thompson, 1990; Essink, 2007).  

De bevolking uit deze ‘townships’ reageert echter niet direct positief op het nieuwe fenomeen 

sociale huisvesting. Dit heeft te maken met het feit dat het huren van een woning voor deze mensen 

gerelateerd is aan de Apartheid en onderdrukking. Zoals in de inleiding beschreven, was het onder 

het Apartheidsregime voor de zwarte bevolking namelijk niet toegestaan om een huis te bezitten. 

Deze bevolkingsgroep ziet huren ook als oneerlijk, omdat de woning nooit eigendom kan worden 

(Thompson, 1990; Essink, 2007). 

Na de afschaffing van de Apartheid, is in de grondwet het recht op een adequate woning 

opgenomen. De Zuid-Afrikaanse overheid doet haar uiterste best om te voldoen aan de 

woningbehoeften van de bevolking. Voor de armste bevolkingsgroep worden gratis kleine vrijstaande 

woningen gebouwd, de zogenaamde Reconstruction and Development Programme huizen. Mensen 

met een inkomen tot 3500 Rand (ongeveer € 212,-)  komen hiervoor in aanmerking. Voor de 

inkomensgroep die hiervoor niet in aanmerking komt en tot maximum 7500 Rand (ongeveer € 454,-) 

per maand verdient, wil de overheid sociale huisvesting bieden. Voor deze inkomensgroep zijn 

namelijk geen voorzieningen en zij komen bij banken ook niet in aanmerking voor een hypotheek 

(Essink, 2007).  

Om in de woningbehoeften van deze inkomensgroep te voorzien, is de overheid 2005 begonnen om 

de sociale huisvestingssector op te zetten. In 2008 is de Social Housing Act aangenomen. In deze wet 
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is opgenomen hoe de sociale huisvesting moet worden vormgegeven en wat de 

verantwoordelijkheden zijn van de verschillende overheden. De nationale overheid is 

verantwoordelijk voor het creëren van een goede omgeving voor het opzetten van sociale 

huisvesting. Door het ontwikkelen van wetten en beleid stelt de nationale overheid een kader voor 

alle actoren die betrokken zijn bij de sociale huisvesting. De provincies krijgen de financiële middelen 

van de nationale overheid, om deze te verdelen onder de gemeenten. Daarnaast moeten de 

provincies de aangewezen gebieden voor sociale huurwoningen aan de minister voorleggen. Verder 

is het hun taak om de capaciteit bij de gemeenten te vergroten. De gemeenten zelf hebben de taak 

om geschikte gebieden voor sociale huurwoningen, genaamd Restruction Zones (RZ’s), aan te wijzen. 

Ook zijn de gemeenten verantwoordelijk om de uitvoering in goede banen te leiden, zoals de 

planning en coördinatie. De organisatie SHRA (Social Housing Regulatory Authority) is in het leven 

geroepen om de Social Housing Act uit te voeren, door het stimuleren van projecten en het opzetten 

van woningbouwcorporaties (Parliament of the Republic of South Africa, 2008).  

2.2. Samenwerking tussen Nederland en Zuid-Afrika 

Omdat de huisvesting een nieuw fenomeen is in Zuid-Afrika, kan de nationale overheid veel leren van 

andere landen waar sociale huisvesting veel langer bestaat. De SHRA heeft de taak om in landen als 

Nederland, Canada en Australië hulp te vragen om de sociale huisvesting te bevorderen. Ntsaba-

Letele (CEO SHRA) zegt over de samenwerking met Nederland; “We chose to work with the Dutch 

because their concept of social housing was one of the best” (National Department of Human 

Settlements, 2014, p. 78). 

Zoals in de inleiding al beschreven steunt de Nederlandse overheid Zuid-Afrika onder andere door 

middel van een Memorandum of Agreement (MoA). Het MoA is een overeenkomst tussen het 

ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) en het Zuid-Afrikaanse 

ministerie van huisvesting (DHS). In deze overeenkomst is vastgelegd, dat Zuid-Afrika financiële en 

technische hulp ontvangt van Nederland, om de door Zuid-Afrika gestelde doelen op het gebied van 

sociale huisvesting te behalen (VROM & DHS, 2010). 

Om de MoA in Zuid-Afrika in de praktijk te kunnen uitvoeren, zijn er verschillende organisaties 

aangewezen om de uitvoerende taken op zich te nemen. In Nederland zijn de internationale afdeling 

van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG-Internationaal) en de Vereniging van 

Woningcorporaties Aedes aangewezen om Zuid-Afrika te ondersteunen. In Zuid-Afrika zelf zijn de 

South African Local Government Association (SALGA) en de National Association of Social Housing 

Organizations (NASHO) aangewezen om de MoA uit te voeren. Alle organisaties richten zich op de 

ondersteuning van gemeenten die geïnteresseerd zijn in sociale huisvesting. Om de lokale overheid 

in Zuid-Afrika te ondersteunen heeft SALGA in samenwerking met VNG-Internationaal de organisatie 

Central for Municipal Research and Advice (CMRA) opgericht. CMRA heeft de taak onderzoek te 

verrichten op het gebied van sociale huisvesting in Zuid-Afrika, maar ook geven ze advies en 

technische ondersteuning aan de lokale overheid (Essink, 2007; VROM & DHS, 2010). 

2.3. De provincies Western Cape en KwaZulu-Natal 

Voor dit onderzoek heeft SALGA de provincies Western Cape, KwaZulu-Natal en een aantal 

gemeenten binnen die provincies geselecteerd om als casestudie te dienen. Aan de hand van de 

casestudie moeten de huidige samenwerking en communicatie in kaart worden gebracht (SALGA, 
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2014). In het methodologisch kader wordt beargumenteerd waarom er voor deze twee provincies is 

gekozen. In deze paragraaf wordt algemene achtergrondinformatie over beide provincies gegeven. 

Zuid-Afrika heeft negen provincies, die als afzonderlijke landen bestempeld kunnen worden, gezien 

de ligging, landschap, grootte en samenstelling van de bevolking. Hieronder zijn in Figuur 1 de 

verschillende provincies weergegeven. 

Figuur 1: Provincies in Zuid-Afrika 

Uit: (Living in South Africa, 2016) 

Western Cape  

De provincie Western Cape is de meest bekende provincie van Zuid-Afrika. Zoals in Figuur 1 te zien is, 

grenst Western Cape aan twee oceanen en ligt de hoofdstad van Zuid-Afrika, Kaapstad, in deze 

provincie. De koude Atlantische oceaan grenst aan de westkust van de provincie, terwijl de warme 

Indische oceaan aan de zuidkust grenst. De grootte van de provincie is grofweg met die van 

Griekenland te vergelijken met een populatie van bijna 6 miljoen inwoners. Eeuwen van handel en 

immigratie hebben ervoor gezorgd dat de inwoners grotendeels uit Europa, Azië, India en Afrika 

komen. De helft van de inwoners spreekt Afrikaans, verder wordt er isiXhosa en Engels gesproken. 

De economie van Western Cape bedraagt 14% van het totale BBP (SouthAfrica.info, 2015).  

In Western Cape is op het moment één gemeente met een aangewezen gebied om sociale 

huurwoningen te bouwen, namelijk Kaapstad. Naast Kaapstad probeert de provincie ook sociale 

huisvesting in andere gemeenten te realiseren, hiervoor hebben ze tien gemeenten aangewezen, 

waar nog geen Restruction Zones zijn, namelijk: 

1. Bitou local municipality 

2. Drakenstein local municipality  

3. George local municipality 
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4. Hermanus local municipality 

5. Knysna local municipality 

6. Mossel Bay local municipality 

7. Oudtshoorn local municipality 

8. Saldanha Bay local municipality 

9. Stellenbosch local municipality 

10. Worcester local municipality 

Deze gemeenten zijn geselecteerd omdat de woningnood hier hoger is dan in andere gemeenten. 

Daarnaast hebben deze gemeenten meer mogelijkheid tot economische groei en meer financiële 

middelen om de huurwoningen betaalbaar voor de bevolking te maken (Department of Human 

Settlements of Western Cape, 2010).  

KwaZulu-Natal 

Het ten oosten gelegen KwaZulu-Natal, zie Figuur 1, ligt aan de Indische oceaan. De grootte van de 

provincie is met Portugal te vergelijken met een populatie van ruim 10 miljoen inwoners. Het is een 

populaire vakantiebestemming voor de Zuid-Afrikaanse bevolking, vanwege het subtropische 

klimaat. De hoofdstad van de provincie is Pietermaritzburg, maar de stad Durban is een snel 

opkomende stad met één van de tien grootste havens ter wereld. Drie kwart van de bevolking 

spreekt isiZulu en verder wordt er Engels en Afrikaans gesproken. Er is een rijke culturele diversiteit, 

met een mix van Zulu, Indiërs en Afrikanen. De economie van Kwazulu-Natal bedraagt 16% van het 

totale BBP (SouthAfrica.info, 2015).  

In KwaZulu-Natal zijn op het moment twee gemeenten met een aangewezen gebied om sociale 

huurwoningen te bouwen, namelijk eThekwini en Msunduzi. Naast deze twee gemeenten probeert 

de provincie ook sociale huisvesting in andere gemeenten te realiseren, hiervoor hebben ze vijf 

gemeenten aangewezen, waar nog geen Restruction Zones zijn, namelijk: 

1. Hibiscus Coast local municipality 

2. KwaDukuza local municipality 

3. Ladysmith local municipality 

4. Newcastle local municipality  

5. uMhlathuze local municipality 

Deze gemeenten zijn om dezelfde redenen geselecteerd als de gemeenten bij Western Cape 

(Department of Human Settlements of KwaZulu-Natal, 2011).  

2.4. Samenvatting 

In dit hoofdstuk is de nodige achtergrondinformatie gegeven voor het onderzoek. Het begrip sociale 

huisvesting is uitgelegd en er is beschreven wat sociale huisvesting in Zuid-Afrika inhoudt. Ook de 

samenwerking tussen Nederland en Zuid-Afrika op het gebeid van sociale huisvesting is toegelicht. 

Ten slotte is er achtergrondinformatie gegeven over de provincies Western Cape en KwaZulu-Natal. 

In het volgende hoofdstuk wordt een tweetal theorieën behandeld, die een leidraad zullen vormen 

voor het vervolg van dit onderzoek. 
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3. Theoretisch kader 

In dit hoofdstuk wordt een theoretische basis gelegd voor het onderzoek. De eerste paragraaf zal 

ingaan op de huidige ontwikkeling op het terrein van communicatie en samenwerking in de sociale 

huisvesting in Zuid-Afrika. Daarnaast zal worden toegelicht waarom er gekozen is voor zowel de 

principaal-agent theorie als voor de Capacity Development-benadering. In de tweede paragaaf zal de 

principaal-agent theorie uitgebreid worden besproken en zal een antwoord worden gegeven op de 

eerste theoretische deelvraag. Vervolgens zal er in de derde paragraaf worden ingegaan op de 

Capacity Development-benadering en zal antwoord worden gegeven op de tweede theoretische 

deelvraag. Tot slot worden in de vierde paragraaf beide theorieën samengevoegd en zal een tabel 

met theoretische succes- en faalfactoren worden gepresenteerd.    

3.1. Keuze theorie 

In de wetenschappelijke discussie zijn er talloze theorieën tot stand gekomen op het terrein van 

communicatie en samenwerking. Deze begrippen worden vanuit iedere theorie net van een andere 

invalshoek belicht. Een interessant voorbeeld hiervan is de Organizational Identification and Control 

theorie van Miller (2000). De kern van deze theorie is dat het gedrag en de besluitvorming van een 

organisatie beïnvloed worden door de actoren die werkzaam zijn in de organisatie. Deze actoren 

delen de waarden en visie van de organisatie. Vanuit de organisatie is controle nodig om de 

communicatie en samenwerking tussen de actoren te bevorderen. Een andere theorie die hierop 

voortbouwt, is de Adaptive structuration theorie van Poolse en DeSanctis (1990). Deze theorie houdt 

in dat structuren als een verzameling van regels en hulpmiddelen door een organisatie worden 

gebruikt om haar doelstellingen te realiseren. De communicatie en samenwerking van leden binnen 

een bepaalde organisatie zorgen ervoor dat deze structuren ontstaan. Deze structuren moeten niet 

als een permanent hulpmiddel worden gezien omdat ze continu aan veranderingen onderhevig zijn. 

Theorieën zoals hierboven beschreven, leggen de focus op structuren binnen één organisatie. Het 

onderzoek zal zich echter richten op de communicatie en samenwerking tussen verschillende 

organisaties, namelijk de provincies en gemeenten. Deze twee partijen hebben een hiërarchische 

onderlinge relatie, waarbij de gemeenten ondergeschikt zijn aan de provincie. De centrale theorie 

binnen de Bestuurskunde, die dieper ingaat op de onderlinge verhouding tussen twee hiërarchische 

actoren, is de principaal-agent-theorie. Aangezien in dit onderzoek de onderlinge verhouding tussen 

provincie en gemeenten moet worden geanalyseerd om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden, 

wordt deze theorie als kern genomen. In de principaal-agent relatie is de principaal de ‘eigenaar’ van 

een taak en door gebrek aan tijd, kennis en capaciteit bij de principaal, wordt er een agent ingehuurd 

om de taak uit te voeren. De agent beschikt, door specialisatie, wel over de benodigde kennis. De 

focus ligt dus op de relatie tussen de principaal (provincie) en agent (gemeenten) (Leerdam, 1999).  

Hoewel de principaal-agent-theorie wel handvaten biedt om de onderlinge verhouding te kunnen 

verklaren en verbeteren, is het voor dit onderzoek niet toereikend om een volledig inzicht te geven in 

het verbeteren van de communicatie en samenwerking. Om meer inzicht te geven in de 

mogelijkheden om de communicatie en samenwerking te bevorderen is er gekozen voor een tweede 

theorie, namelijk de Capacity Development-benadering. In deze theorie staat het verbeteren van de 

onderlinge verhouding tussen twee actoren centraal. Capacity Development draait om het in gang 

zetten van veranderingen en om de bestaande capaciteiten verder te ontwikkelen en te versterken. 

Het bevorderen van een organisatie of individu staat voorop. (Bolger, 2000).  
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De Capacity Development-benadering kan als interveniërende factor de onderlinge verhouding, 

beschreven en verklaard in de principaal-agent-theorie, versterken. Deze benadering is als externe 

actor te benoemen die vanaf buitenaf komt, in dit onderzoek in de vorm van Nederlandse 

ontwikkelingshulp. Beide theorieën zullen eerst afzonderlijk van elkaar worden beschreven om tot 

bepaalde succes- en faalfactoren te komen. Omdat beide theorieën elkaar versterken is het van 

belang ze vervolgens samen te voegen, om tot de juiste bruikbare succes-en faalfactoren te komen. 

3.2. De principaal-agent theorie 

De klassieke principaal-agent theorie kent zijn oorsprong in de economie, waarin de relatie tussen de 

opdrachtgever en opdrachtnemer wordt verklaard. In de afgelopen jaren heeft de theorie zich 

ontwikkeld en wordt ook steeds meer op andere wetenschappelijke gebieden toegepast, waaronder 

Bestuurskunde. De kern van deze theorie is om de relatie tussen de principaal en de agent te 

analyseren, waarbij de agent een bepaalde taak uitvoert in opdracht van de principaal. De onderlinge 

relatie tussen de principaal en de agent wordt in de literatuur ook wel als een contract getypeerd 

(Eisenhardt, 1989). Bij het sluiten van een contract zijn vaak een aantal organisaties betrokken en 

deze gedragen zich als individuen die rationeel handelen. Daarnaast proberen organisaties om hun 

eigen belangen na te streven (Neelen, 1993).  

In de principaal-agent relatie is de principaal de ‘eigenaar’ van een taak en door gebrek aan tijd, 

kennis en capaciteit bij de principaal, wordt er een agent ingehuurd om de taak uit te voeren. De 

agent beschikt, door specialisatie, wel over de benodigde kennis (Leerdam, 1999). De agent voert de 

taak in eerste instantie uit ten behoeve van de principaal. Echter volgens Hendriks (1998) moet de 

principaal bij het uitbesteden van de taak rekening houden met het feit dat de agent zijn eigen 

belangen en ambities heeft. Van Leerden (1999) is van mening dat de relatie tussen de principaal en 

agent zo goed mogelijk vastgelegd moet worden in de vorm van een contract om efficiëntie tijdens 

de uitvoering te bereiken. Dit benadrukt hij als volgt: 

Als opdrachtgever delegeert de principaal beleidsruimte aan de agent. Hiermee geeft hij zijn 

eigen beslissingsbevoegdheid voor de uitvoering van welomschreven taken op in ruil voor 

het recht om de acties van de agent te controleren. (Leerdam, 1999, p. 94) 

Om de eerste theoretische deelvraag te beantwoorden is het van belang de succes- en faalfactoren 

van de principaal-agent theorie te achterhalen. Hiervoor moet er dieper op deze theorie worden 

ingegaan en spelen de kernbegrippen belangentegenstelling en informatieasymmetrie een 

belangrijke rol. Hieronder worden deze begrippen eerst nader uitgewerkt. 

3.2.1.  Belangentegenstelling 
De taak die de agent uitvoert voor de principaal, wordt in eerste instantie uitgevoerd ten behoeve 

van de principaal. De specialisatie en vakkundigheid die de agent meebrengt, brengt grote voordelen 

met zich mee voor de principaal. Daar staat echter tegenover dat de agent zich laat leiden door 

onder andere persoonlijke motieven, zoals loopbaanoverwegingen en arbeidsbevrediging 

(Hendrikse, 1998). De agent kan zelf belang hebben bij het aannemen van een bepaalde taak. 

Volgens Schillemans (2010) brengt de belangentegenstelling hoge kosten met zich mee voor de 

principaal, want zo verwoordt hij: 
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Door de belangentegenstelling loopt de principaal namelijk het risico dat de door hem 

ingehuurde agent er met de pet naar gooit, veel te hoge kosten rekent of zijn tijd stiekem 

besteedt aan geheel andere zaken dan waar hij voor is ingehuurd. (Schillemans, 2010, p. 10) 

De agent krijgt bepaalde beleidsruimte van de principaal om zijn taak uit voeren, maar deze vrijheid 

kan de nutsmaximaliserende agent gebruiken voor zijn eigen doeleinden (Neelen, 1993). Bij de 

uitvoering van de taak kunnen inspanningen die voor de principaal van voordeel zijn, voor de agent 

juist nadelig werken. Door de principaal wordt hard werken bijvoorbeeld op prijs gesteld, doch niet 

door de agent (Hendrikse, 1998). 

3.2.2.  Informatie-asymmetrie 

Behalve belangentegenstelling bestaat er de informatie-asymmetrie tussen principaal en agent. Zoals 

eerder vermeld is de agent in dienst van de principaal omdat hij deskundiger is en over meer 

capaciteit beschikt om de taak efficiënt uit te voeren. Daarnaast is een reden dat de agent meestal 

meer mankracht tot zijn beschikking heeft dan de principaal om aan de taak te werken. De 

achterstand in kennis van het onderwerp, hoeveelheid mensen en inzicht bij de principaal zorgt 

ervoor dat de agent een bepaalde controle over de principaal heeft (Schillemans, 2010).  

De agent, bewust van zijn voorsprong, kan dit misbruiken door belangrijke informatie achter te 

houden ‘verborgen kennis’ of buiten de principaal om activiteiten uit te voeren ‘verborgen 

handelingen’ (Schillemans, 2010, p. 10). Synoniemen voor verborgen handelingen zijn ‘moral hazard’ 

en ‘managerial discretion’ (De Vries, 1992, p. 64). De agent kan bijvoorbeeld (nadelige) 

karakteristieken en omstandigheden voor de principaal verborgen houden. Op basis hiervan wordt 

eventueel een onjuiste geschiktheid van de agent bepaald. Als de agent achteraf bijvoorbeeld extra 

scholing nodig heeft zal de samenwerking niet zo efficiënt verlopen als aangenomen (Hendrikse, 

1998).  

3.2.3.  Mogelijke maatregelen 

Door belangentegenstelling en informatie-asymmetrie kunnen spanningen ontstaan tussen 

principaal en agent. Maatregelen kunnen deze spanningen mogelijk voorkomen of tegengaan. In 

deze sub paragraaf worden de twee maatregelen die de principaal kan nemen toegelicht, namelijk 

het opstellen van een contract en controles.  

De principaal kan ervoor kiezen een onderling contract op te stellen. De hierin vastgelegde afspraken 

zijn erop gericht dat de agent en principaal hoofdzakelijk het gemeenschappelijk belang nastreven 

(Neelen, 1993). Een andere maatregel is het uitvoeren van controles door de principaal. Zo kan de 

principaal het gedrag van de agent op de voor hem zichtbare punten controleren. Deze controle 

wordt echter bemoeilijkt omdat de principaal behalve gelimiteerde kennis, slechts begrensde 

middelen tot zijn beschikking heeft, hij kan geen controleur plaatsen achter iedere uitvoerder 

(Schillemans, 2010).  

Om de controles zinvol te laten plaatsvinden, kan men er voor kiezen een combinatie van ex ante 

(vooraf) en ex post (achteraf) controles te doen. Ex ante controles vinden plaats vóór het sluiten van 

het contract, namelijk o.a. bij de selectie van agenten, de opstelling van het contract en de 

voorwaarden. Ex post controles vinden plaats als het contract tussen principaal en agent al is 

aangegaan (Schillemans, 2010).  



18 
 

De uitvoering van ex ante en ex post controles bestaat volgens Schillemans (2010) uit een vijftal 

elementen. Ten eerste moet de principaal de doelen in het contract precies zo formuleren dat de 

agent een duidelijke richting heeft. Ten tweede formuleert de principaal de interne voorwaarden 

waaraan de agent zich moet houden. Ten derde selecteert de principaal welke organisaties en 

leidinggevenden een taak uitvoeren. Ten vierde, en dat werkt pas achteraf, zorgt de principaal ervoor 

dat successen worden beloond, bijvoorbeeld door bonussen, en er sancties zijn op falen. In de 

publieke sector worden succesvolle organisaties voorzien van een grotere mate van zelfstandigheid 

en daarnaast kunnen sancties worden opgelegd die de reputatie beïnvloeden. Ten vijfde zijn 

monitoring en rapportageverplichtingen een manier voor de principaal regelmatige ex post controles 

uit te voeren. Schillemans (2010) vat de ex ante en de ex post controles samen in Tabel 1. 

Tabel 1: Maatregelen in principaal-agent perspectief 

Maatregelen in principaal-agent perspectief 
Ex ante: selectie agenten • Benoemingen 

• Opdrachtverlening 
• Rechtspositie 

Ex ante: precisering doelen • Richtinggevende visie 
• Prestatie-indicatoren 
• Prestatie-afspraken 
• Service level agreements 
• Contracten 

Ex ante: voorwaarden  Nadere richtlijnen 

 Rechtmatigheidseisen 

 Doelmatigheid 

 Inspraakverplichtingen 
• Early warning 

Ex post: incentives en disincentives  Financiële prikkels 

 Vervolgbenoemingen 

 Proven autonomy 

 Toekenning nieuwe taken 

 Reputatieschade 
Ex post: monitoring  Rapportageverplichtingen 

 Toezicht 

 Visitaties 

 ‘Screening’ berichtgeving 

  Accountantscontrole 
Uit: (Schillemans, 2010, p. 13) 

Door monitoring kan de principaal beter toezicht houden op de agent. Van Leerdam (1999) maakt 

een onderscheid in verschillende soorten monitoring: 

 Behaviour control: toezicht op het productieproces. De principaal controleert het gedrag van 

de agent door middel van investeringen in informatiesystemen zodat de activiteiten van de 

agent hierdoor naar voren komen.  

 Performance control: toezicht bij complexere taken. Centraal hierin staat het gebruiken van 

prestatie-indicatoren om de inspanningen van de agent te kunnen meten. De valkuil bij deze 

methode is dat een agent zich alleen laat leiden door de indicatoren en de doelen van de 

principaal uit het oog verliest. (Leerdam, 1999, p. 97) 
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Deze vormen van monitoring zijn volgens Leerdam (1999) afhankelijk van de volgende 

taakkenmerken:  

a) Meetbaarheid. Hier gaat het om het beoordelen van resultaten. Door kennistekort heeft de 

principaal moeite om het resultaat van de agent op kwaliteit te controleren.  

b) Onzekerheid. Dit kernmerk focust zicht op het feit dat resultaten onderhevig zijn aan externe 

invloeden in vergelijking met het vloed van de agent zelf op de resultaat.  

c) Programmeerbaarheid. Hier gaat het om of de onderdelen van een taak vooraf precies 

kunnen worden vastgesteld. Belangrijk hierbij is transparantie in het productieproces, zodat 

deze gemakkelijk getoetst kan worden of bijgestuurd wanneer dat nodig is (Leerdam, 1999, 

pp. 95-96).  

3.2.4.  Succes – en faalfactoren 

In de bovenstaande sub-paragrafen is de principaal-agent theorie uitgelegd en zijn de kernbegrippen 

toegelicht. Nu worden aan de hand van de theorie succes- en faalfactoren geformuleerd, die kunnen 

helpen om de eerste theoretische deelvraag te beantwoorden: 

Welke succes- en faalfactoren met betrekking tot communicatie en samenwerking zijn er volgens de 
principaal-agent theorie? 

De eerste succesfactor van de principaal-agent theorie is als mogelijke maatregel beschreven, 

namelijk het opstellen van een contract tussen beide partijen. Een contract heeft een positieve 

invloed op de transparantie van de gemaakte afspraken tussen de principaal en de agent. Hierdoor 

worden misverstanden tussen principaal en agent voorkomen, en gemeenschappelijke doelen 

vastgelegd. Dit zorgt voor een heldere en duidelijke communicatie vóórdat de samenwerking wordt 

aangegaan (Schillemans, 2010). 

Beloning is een tweede succesfactor die belangrijk is om de samenwerking tussen principaal en agent 

te bevorderen. Agenten kunnen gemotiveerd worden door extrinsieke meetbare beloningen, in de 

vorm van bijvoorbeeld financiële middelen. Deze ex post maatregel kan gezien worden als een 

beloning om agenten te prikkelen, zodat ze in het belang van de principaal handelen. Het zal per 

agent verschillen, hoe deze omgaat met extrinsieke beloningen (Leerdam, 1999).  

Het opstellen van een contract en het motiveren in de vorm van beloningen zijn belangrijke 

succesfactoren van de principaal-agent theorie. Om de continuïteit van een goede communicatie en 

samenwerking te waarborgen, is echter een derde succesfactor relevant, namelijk monitoring. De 

principaal kan meer controle uitoefenen op de agent door middel van monitoring. Zoals eerder 

aangegeven kan deze monitoring uitgevoerd worden door toezicht te houden op zowel het 

productieproces als bij complexere taken. Monitoring kan de communicatie en samenwerking tussen 

agent en principaal positief beïnvloeden, omdat er continuïteit in het contact moet plaatsvinden 

(Leerdam, 1999). 

Als laatste succesfactor is de informatie-asymmetrie te noemen. Zoals eerder vermeld is de agent in 

dienst van de principaal omdat hij deskundiger is en over meer capaciteit beschikt om de taak 

efficiënt uit te voeren. Daarnaast is een reden dat de agent meestal meer mankracht tot zijn 

beschikking heeft dan de principaal om aan de taak te werken. De positieve resultaten die dit 

oplevert, zullen leiden tot een blijvende en goede samenwerking tussen beide partijen (Leerdam, 

1999). 
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Dit kernbegrip van de principaal-agent theorie kan echter zowel als succes- als faalfactor worden 

bestempeld. Informatie-asymmetrie is dus ook direct de eerste faalfactor. De agent beschikt vaak 

over meer deskundigheid en capaciteit dan de principaal. Dit geeft de agent een bepaalde controle 

over de principaal en de agent kan de informatie bewust achterhouden om hiermee zijn voordeel te 

doen, waardoor de communicatie zal verslechteren (Schillemans, 2010).  

Een tweede faalfactor is belangentegenstelling, die volgens Schillemans (2010) hoge kosten met zich 

meebrengt voor de principaal. De beleidsruimte die de agent van de principaal krijgt, kan de agent 

misbruiken om in de praktijk zijn eigen doelen te realiseren. Als de agent niet meer dezelfde 

doelstellingen heeft als de principaal, gaat dit ten koste van de samenwerking. 

Informatie-asymmetrie en belangentegenstelling zijn twee belangrijke faalfactoren met invloed op 

de communicatie en samenwerking. Er is echter ook nog een faalfactor te noemen, met betrekking 

tot de principaal-agent theorie zelf. Deze laatste faalfactor is het feit dat er in de publieke sector 

meestal sprake is van meerdere principalen, die invloed hebben op de relatie met de agent. Een 

voorbeeld hiervan is een ministerie dat op een hiërarchische wijze opgebouwd is, waarin 

verschillende leidinggevenden, adviseurs en controleurs werkzaam zijn. Weliswaar is de minister 

eindverantwoordelijk, maar de agent moet rekening houden met andere externe actoren zoals de 

Tweede Kamer, politieke partijen en media. Hierdoor is het moeilijk voor een principaal om sturing te 

geven aan de uitvoering van de agent. De meerderheid van de principalen zorgt bij de agent voor 

onduidelijkheid van zijn precieze verplichting naar de principalen (Schillemans, 2010).  

Een nodige kanttekening bij de laatste faalfactor is, dat in de publieke sector de agent niet alleen  

afhankelijk is van de principaal, maar dat de principaal vooral ook afhankelijk is van de agent. Dit 

heeft te maken met het feit dat de onderlinge relatie beleidsmatig tot stand is gekomen en dit in 

principe niet kan veranderen. In de publieke sector is het probleem vaak omgekeerd ten opzichte van 

de principaal-agent theorie: de politicus (principaal) is in feite afhankelijk van het ambtelijk apparaat 

(agent), in plaats van andersom. De agent vindt het belangrijk dat de taak wordt uitgevoerd (en niet 

de principaal) (Schillemans, 2010).  

De genoemde succes- en faalfactoren van de principaal-agent theorie vormen het antwoord op de 

eerste theoretische deelvraag. De factoren worden in de volgende tabel overzichtelijk weergegeven.  

 Tabel 2: Succes- en faalfactoren principaal-agent theorie 

Succesfactoren Faalfactoren 

 Contract 

 Beloning 

 Monitoring 

 Informatie-asymmetrie 

 Informatie-asymmetrie  

 Belangentegenstelling 

 Meerdere principalen 

3.3. Capacity Development 

In de vorige paragraaf is de principaal-agent theorie besproken en zijn de succes- en faalfactoren met 

betrekking tot communicatie en samenwerking toegelicht. Om de tweede theoretische deelvraag te 

kunnen beantwoorden, is het van belang op de Capacity Development (CD) benadering in te gaan. 

Zoals in paragraaf 2.1 al is aangegeven, is CD niet een theorie gebaseerd op een standaardrelatie 

tussen twee partijen. CD is een complexe samenvoeging van verschillende benaderingen, zoals een 

organisatorische, institutionele of systematische benadering. Het uitgangspunt van CD is het 
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probleem op meerdere manieren te benaderen en niet als vaste of verklarende theorie toe te 

passen. Dit is de reden dat er gesproken wordt van benadering in plaats van een theorie (Lavergne & 

Saxby, 2001).  

Zoals al toegelicht kent de principaal-agent theorie zijn oorsprong in de economie waarin de relatie 

tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer wordt verklaard. De CD benadering is daarentegen 

ontstaan in ontwikkelingsstudies. De benadering kent zijn oorsprong rond 1980 en is nu uitgegroeid 

tot één van de belangrijkste benaderingen van ontwikkelingshulp. Waar vroeger vooral hulp werd 

geboden in de vorm van goederen of geld, is nu het overbrengen van kennis en vaardigheden 

essentieel, zodat mensen zelf de middelen hebben om zich te kunnen ontwikkelen (Bolger, 2000).  

Capacity Development (CD) kan op talloze manieren worden gedefinieerd, waardoor het in 

verschillende situaties een andere betekenis kan hebben. Volgens Bolger (2000) is het belangrijk om 

hierbij rekening te houden met lokale omstandigheden, aanwezige capaciteiten en behoeften. Vanuit 

deze gedachtegang formuleert hij CD als volgt: 

“Capacity development refers to the approaches, strategies and methodologies used by developing 

country, and/or external stakeholders, to improve performance at the individual, organizational, 

network/sector or broader system level” (Bolger, 2000, p. 2). 

Het United Nations Development Programme (UNDP) hanteert een andere definitie van CD en 

verwoordt het als volgt:  

“The ability of individuals, institutions and societies to perform functions, solve problems, and set and 

achieve objectives in a sustainable manner.” (UNDP, 1998, p. 10).  

Uit de bovenstaande definities blijkt dat CD vooral draait om het in gang zetten van veranderingen. 

De focus ligt op duurzame sociale en economische ontwikkeling op de lange termijn. Het 

belangrijkste is om de bestaande capaciteiten verder te ontwikkelen en te versterken. Behalve een 

proces om armoede te bestrijden, kan CD ook gezien worden als een doel op zich; het bevorderen 

van een organisatie of individu staat voorop. Mogelijkheden hierbij zijn: vergroting van kennis of 

training voor individuen. Er kan echter een nog beter resultaat bereikt worden door organisatorische 

veranderingen door te voeren (Lusthaus, Adrien, & Perstinger, 1999).  

3.3.1.  Niveaus van Capacity Development 

De bovengenoemde veranderingen en ontwikkelingen die CD teweegbrengt kunnen plaatsvinden op 

vier verschillende niveaus. Deze vier niveaus worden hier nader toegelicht: 

 De enabling environment 

 Het niveau van de sector 

 Het organisatie niveau  

 Het individuele niveau 

De goed georganiseerde enabling environment zorgt voor een goed klimaat in de sector. Er wordt 

een omgeving gecreëerd waarin het mogelijk is om beoogde veranderingen te kunnen doorvoeren. 

Als deze omgeving echter niet goed georganiseerd is, zal dit op lagere niveaus voor belemmeringen 

zorgen en capaciteiten teniet doen. Het is een langdurig en gecompliceerd proces om veranderingen 

op dit niveau door te voeren. Volgens Bolger (2000) heeft dit te maken met het feit dat structuren op 
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nationaal niveau, nationaal beleid en gewoontes zoals corruptie of etnische spanningen alleen door 

langdurige processen kunnen veranderen. 

Op het niveau van de sector gaat het om het verbeteren van de coördinatie en samenwerking tussen 

verschillende organisaties binnen een sector. Ook dit proces is gecompliceerd omdat er zeer 

verschillende actoren bij betrokken zijn die ieder hun eigen belang nastreven. Een versterking van de 

capaciteiten op dit niveau kan een grote invloed hebben op de lagere niveaus (Bolger, 2000).  

Het derde niveau, dat van de organisatie, is een eenvoudiger doel voor CD-projecten omdat het een 

lager en overzichtelijker niveau is. Hierbij wordt er voornamelijk aandacht besteed aan technische en 

organisatorische ondersteuning, zoals werkprocessen, structuren en interne procedures. Het doel is 

dat de organisatie de verantwoordelijkheid neemt goed te functioneren (Bolger, 2000).  

Op individueel niveau is CD meer gericht op het ontwikkelen van de capaciteiten van individuen 

(binnen publieke organisaties). Individuen moeten vaardigheden, kennis en inzicht bezitten en dit 

kan een organisatie mogelijk maken door o.a. trainingen, workshops of werkbezoeken te bieden. De 

individueel verworven kwaliteiten zullen ten goede komen aan de ontwikkeling van de organisatie als 

geheel (Bolger, 2000).  

 

Schematisch geeft Bolger (2000) de vier niveaus als volgt weer:  
 

Figuur 2: Vier niveaus van CD.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 
Uit: (Bolger, 2000, p. 8)  

De enabling environment is de overlappende context waarbinnen de andere drie niveaus zich 

trapsgewijs bevinden, zoals bij een nationale overheid (UNDP, 1998). Onderling kunnen de 

verschillende niveaus elkaar positief beïnvloeden, maar ook juist belemmeren. Deze belemmeringen 

kunnen interne oorzaken hebben, maar kunnen ook voortkomen uit invloeden van de andere 

niveaus. In Figuur 3 is te zien dat de verschillende niveaus afhankelijk van elkaar zijn en ze zijn 

genoodzaakt coöperatief te werk te gaan voor het boeken van resultaten. Daarom is het aan te raden 

om het versterken van capaciteiten op meerdere of alle niveaus toe te passen (Essink, 2007). 

Naast deze verschillende niveaus is het belangrijk stil te staan bij het proces van CD. Morgan (1998) 

benadrukt dat het analyseren van het probleem belangrijk is om CD succesvol te laten verlopen. Het 

is immers mogelijk dat de symptomen van een probleem zich op een ander niveau kunnen afspelen 

dan waar de oorzaken zich bevinden. Een voorbeeld hiervan is dat een gemeente minder goed kan 

functioneren omdat er geen duidelijk overheidsbeleid is en de taakverdeling tussen de verschillende 

overheidsniveaus onduidelijk is. De symptomen uiten zich dan op het lokale niveau, terwijl de 
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oorzaken van het probleem op nationaal niveau liggen en daar aangepakt moeten worden (Essink, 

2007). 

Volgens Morgan (1998) zijn er twee soorten CD.  Ten eerste is er CD als een endogeen proces in een 

land, namelijk veranderingen in de maatschappij of in de organisatorische structuur van een land. Dit 

zijn nauwelijks controleerbare processen, zoals de strijd om macht, de invloed van cultuur en 

geschiedenis, de opkomst van nieuwe waarden en normen, etc. De tweede vorm is CD waarbij een 

externe donor betrokken is om veranderingen teweeg te brengen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om 

technische assistentie. De tweede vorm van CD is tastbaar en meestal programma-, of projectmatig. 

Voor een succesvol programma zijn beide soorten van CD van belang. De eerste vorm is gericht op de 

lange termijn, terwijl de tweede vorm meer is voor de kortere termijn en nadruk legt op technische 

aspecten. De eerste vorm is nauwelijks te beïnvloeden, maar de buitenstaanders, de donoren, 

moeten op de hoogte zijn van deze processen en de programma’s hierop aansluiten (OECD, 2006; 

Essink, 2007).  

3.3.2.  Succes- en faalfactoren 

In de bovenstaande sub-paragrafen is de Capacity Development-benadering beschreven en uitgelegd 

hoe de vier verschillende niveaus onder elkaar functioneren. Nu worden aan de hand van de 

benadering succes- en faalfactoren geformuleerd, die kunnen helpen om de tweede theoretische 

deelvraag te beantwoorden: 

Welke succes- en faalfactoren met betrekking tot communicatie en samenwerking zijn er volgens de 
Capacity Development benadering? 

De eerste succesfactor met betrekking tot communicatie en samenwerking is de gelijkwaardigheid 

tussen beide partijen die bij Capacity Development tot stand kan komen. Bij vroegere 

ontwikkelingshulp werden de doelstellingen grotendeels vanaf de kant van de donor bepaald en de 

begunstigde kreeg bepaalde taken opgelegd. Bij CD echter is er sprake van samenwerking waarbij de 

begunstigde aangeeft waar behoefte aan is in plaats van dat de donor bepaalt wat nodig is. De 

begunstigde en donor komen daardoor op een meer gelijkwaardig niveau en dit kan de 

samenwerking en communicatie positief beïnvloeden (Bolger, 2000).  

Een tweede succesfactor die bij CD benoemd kan worden is duurzaamheid. De focus ligt hierbij veel 

meer op ontwikkeling op de lange termijn. Er is steeds meer aandacht gekomen voor het 

overbrengen van kennis en vaardigheden, zodat mensen zelf de middelen hebben om zich te kunnen 

ontwikkelen (Bolger, 2000). Juist deze opgedane kennis en vaardigheid kan onderlinge communicatie 

en samenwerking tussen organisaties en individuen positief bevorderen. Daarnaast is er continue 

wisselwerking tussen de vier niveaus, waardoor de kennis en vaardigheid in het gehele systeem 

blijven en niet verloren gaan. 

Behalve de succesfactoren zijn er ook faalfactoren aan te duiden. De eerste faalfactor die van belang 

is, is eigenbelang. CD heeft onder andere politieke, sociale en economische consequenties. Het effect 

van CD is, dat de machtsstructuur in een land, maatschappij of organisatie kan worden beïnvloed en 

hier moet rekening mee worden gehouden. Dergelijke veranderingen zullen niet altijd door alle 

actoren gewaardeerd worden en actoren die zich bedreigd voelen in hun positie, kunnen het proces 

boycotten. Er zullen politieke keuzes gemaakt moeten worden, met betrekking tot de sectoren en 
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personen die onderwerp zullen zijn van de CD. Dit geldt voor elk niveau waarop CD plaatsvindt, van 

het individuele niveau tot zelfs enabling environment (OECD, 2006).  

De tweede faalfactor is dat de politieke situatie in een land opeens kan omslaan en dit een grote 

invloed heeft op CD. Om CD effect te laten hebben moet er politieke steun zijn op meerdere niveaus. 

Naast politieke steun is een goed politiek klimaat en effectieve leiding nodig om een goede omgeving 

te creëren voor CD. Het proces van CD kan ernstig belemmerd worden door corruptie en politieke 

instabiliteit. Het politieke klimaat moet een stimulerende werking hebben om de bestaande 

capaciteiten verder te ontplooien (OECD, 2006). 

De genoemde succes- en faalfactoren van de Capacity Development-benadering vormen het 

antwoord op de tweede theoretische deelvraag. De factoren worden in Tabel 3 overzichtelijk 

weergegeven. 

Tabel 3: Succes- en faalfactoren Capacity Development-benadering 

Succesfactoren Faalfactoren 

 Gelijkwaardigheid 

 Duurzaamheid 

 Eigenbelang 

 Politieke situatie 

3.4. Factoren die van invloed zijn op communicatie en samenwerking naast elkaar 

In de voorgaande paragrafen zijn de principaal-agent theorie en Capacity Development-benadering 

besproken en de succes- en faalfactoren benoemd ten aanzien van communicatie en samenwerking. 

Zoals aan het begin van dit hoofdstuk beschreven kan de onderlinge verhouding tussen de provincie 

en gemeenten met de principaal-agent-theorie verklaard en verbeterd worden. Om echter een 

volledig inzicht te geven om de onderlinge verhouding op het gebied van de communicatie en 

samenwerking te bevorderen, is er ook gekozen voor de Capacity Development-benadering. De 

principaal-agent-theorie en de interveniërende CD-benadering kunnen elkaar versterken. In deze 

paragraaf worden om deze reden van beide theorieën de succes - en faalfactoren samengevoegd om 

deze met elkaar te vergelijken en de bruikbare succes- en faalfactoren eruit te filteren.  

Om te beginnen zijn er enkele succes- en faalfactoren die elkaar overlappen of vergelijkbaar zijn. 

Eerst worden deze factoren hier benoemd.  

Informatie-asymmetrie en duurzaamheid 

Zoals beschreven is bij de succesfactor informatie–asymmetrie, is de agent in dienst van de principaal 

omdat hij deskundiger is en over meer capaciteit beschikt om de taak efficiënt uit te voeren. Bij de 

succesfactor duurzaamheid gaat het om het overbrengen van kennis en vaardigheden, zodat mensen 

zelf de middelen hebben om zich te kunnen ontwikkelen (Bolger, 2000). De investering in 

duurzaamheid kan de agent kennis en vaardigheden brengen die de principaal ten goede komen. De 

positieve resultaten die dit oplevert, zal leiden tot een blijvende en goede samenwerking tussen 

beide partijen. Aan de andere kant kan de investering in duurzaamheid ook de kennis en 

vaardigheden van de principaal bevorderen. Daardoor zal de voorsprong van de agent kleiner 

worden. In dit onderzoek gaat het om het vergroten van de kennis en vaardigheden bij zowel de 

principaal als de agent. Daarom is de succesfactor informatie-asymmetrie minder relevant en zal niet 

worden meegenomen in het vervolg van het onderzoek. 
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Politieke situatie en meerdere principalen 

In de publieke sector heeft de agent meestal te maken met meerdere principalen. Dit maakt het 

moeilijker voor een principaal om sturing te geven aan de uitvoering van de agent en om uiteindelijk 

gezamenlijk de gewenste doelen te bereiken. Deze problematiek is ook terug te zien als de politieke 

situatie instabiel is. Naast politieke steun is een goed politiek klimaat en effectieve leiding nodig om 

een goede omgeving te creëren. Het gaat ten koste van de communicatie en samenwerking als niet 

duidelijk is aan wie verantwoording moet worden afgedragen. Deze beide factoren zijn dus 

vergelijkbaar en kunnen elkaar ook negatief versterken (Schillemans, 2010).  

Eigenbelang en belangentegenstelling 

Bij eigenbelang gaat het erom dat de verandering die CD tracht te realiseren niet altijd door alle 

actoren gewaardeerd wordt en actoren die zich bedreigd voelen in hun positie, kunnen het proces 

tegenwerken. Dit staat in lijn met de belangentegenstelling bij de principaal-agent theorie waar de 

agent een ander belang heeft dan de principaal, wat ten koste gaat van de samenwerking. Deze twee 

factoren zullen niet verder worden meegenomen in het onderzoek, omdat het gemeenschappelijk 

doel, namelijk het bevorderen van de sociale huisvesting, hoger op de politieke agenda staat dan het 

individuele belang van iedere actor of organisatie. Bovendien hebben alle actoren er belang bij dat 

de huisvestingssector een positieve verandering doormaakt.  

Vervolgens zijn er nog belangrijke succesfactoren die elkaar juist tegenspreken. 

Gelijkwaardigheid en beloning/monitoring 

Bij gelijkwaardigheid is er sprake van samenwerking waarin de donor en de begunstigde gezamenlijk 

naar een oplossing zoeken. Hierbij wordt de begunstigde vanaf het begin erbij betrokken. De 

factoren beloning en monitoring suggereren dat de agent niet precies datgene zal doen wat de 

principaal van hem verwacht. Deze maatregelen zijn juist nodig om de agent te motiveren of 

controleren en daarmee is er geen sprake van een gelijkwaardige samenwerking. Met de factor 

gelijkwaardigheid wordt binnen de CD benadering de kloof tussen de donor en begunstigde 

verkleind. Bij de principaal-agent theorie zorgen de factoren beloning en monitoring ervoor dat de 

kloof de tussen de principaal en agent in stand wordt gehouden. Voor het vervolg van het onderzoek 

is ervoor gekozen de factor monitoring wel mee te nemen en beloning niet. Gelijkwaardigheid wordt 

wel meegenomen in het verdere onderzoek. Omdat deze factor de kloof tussen provincies en 

gemeenten verkleint, heeft dit invloed op de communicatie en samenwerking. 

Contract, Informatie-asymmetrie 

De overgebleven succesfactor contract en faalfactor informatie-asymmetrie uit de principaal-agent 

theorie hebben geen overlappende context met de overige factoren. Deze factoren zullen niet 

worden meegenomen in het vervolg van het onderzoek. Aangezien de gemeenten en provincies op 

een hiërarchische wijze opgebouwd zijn, is een contract minder relevant dan wanneer de actoren wel 

gelijkwaardig zouden zijn. De faalfactor informatie-asymmetrie zal in dit onderzoek niet 

meegenomen worden omdat zowel de provincies als de gemeenten baat hebben bij het versterken 

van de huisvestingssector. 

3.5. Samenvatting 

In dit hoofdstuk is toegelicht waarom er voor dit onderzoek gekozen is en voor zowel de principaal-

agent theorie als voor de Capacity Development-benadering. Beide theorieën zijn uitgebreid 

besproken en er is antwoord gegeven op de twee theoretische deelvragen. De succes- en 
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faalfactoren die aan de hand van de theorieën naar voren zijn gekomen, zijn met elkaar vergeleken 

en samengevoegd. Ook is er aangegeven welke factoren mee worden genomen voor het vervolg van 

het onderzoek. 

Tabel 4 geeft een overzicht van de theoretische succes- en faalfactoren die een leidraad zullen 

vormen voor het vervolg van het onderzoek. Deze factoren zullen in het volgende hoofdstuk 

geoperationaliseerd worden. 

Tabel 4: Theoretische succes- en faalfactoren voor vervolgonderzoek 

Succesfactoren Faalfactoren 

 Duurzaamheid  

 Gelijkwaardigheid 

 Monitoring 

 Politieke situatie  

 Meerdere principalen 
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4. Methodologisch kader 

In het vorige hoofdstuk zijn de principaal-agent theorie en de Capacity Development-benadering 

beschreven. Aan het eind van dit hoofdstuk is er een tabel gepresenteerd met succes- en 

faalfactoren, die tijdens de analyse in het volgende hoofdstuk gebruikt zullen worden om antwoord 

te geven op de twee empirische deelvragen. In dit hoofdstuk zal de opzet van het onderzoek 

beschreven worden. In de eerste twee paragrafen zullen de gekozen onderzoeksmethode en de 

casusselectie worden toegelicht. De derde paragraaf zal de dataverzameling beschrijven en in de 

daaropvolgende paragraaf zal de operationalisatie plaatsvinden van de theoretische succes- en 

faalfactoren. Ten slotte worden de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek besproken.  

4.1. Onderzoeksmethode 

De centrale vraagstelling van dit onderzoek luidt:  

Hoe kan de onderlinge samenwerking en communicatie tussen provincies en gemeenten in Zuid-
Afrika met betrekking tot het leveren van sociale huurwoningen verbeterd worden? 

Om de onderzoeksmethode systematisch te bepalen, is het van belang eerst het type vraagstelling 

vast te stellen. De centrale hoofdvraag heeft niet het doel de situatie te verklaren. Het doel is, aan de 

hand van de beschrijving van de situatie, deze te verbeteren. De vraagstelling is meer verkennend, of 

te wel exploratief van aard. Hier wordt gekeken of de theoretisch factoren in de praktijk er inderdaad 

toe doen (Vennix, 2007, p. 172).  

Dit onderzoek is begonnen met een literatuurstudie over betere communicatie en samenwerking. Na 

het bestuderen van de wetenschappelijke literatuur is gekozen voor de principaal-agent theorie en 

Capacity Development-benadering om tot de nodige succes- en faalfactoren te komen. Hieruit volgde 

de beantwoording van de twee theoretische deelvragen. De verkregen theoretische succes- en 

faalfactoren worden als leidraad gebruikt voor het vervolgonderzoek. In het empirisch gedeelte van 

het onderzoek wordt gekeken of de succes- en faalfactoren in de praktijk naar voren komen. Door 

het exploratieve karakter van dit onderzoek wordt vooral gekeken naar het verband of juist de 

verschillen tussen de factoren. Er wordt geanalyseerd wat de reden voor deze verbanden en 

verschillen is en vooral wat voor invloed dit heeft op de communicatie en samenwerking. Om de 

theoretische succes- en faalfactoren meetbaar te maken, worden de factoren verder gesplitst in 

verschillende indicatoren. De verzamelde data worden in het volgende hoofdstuk gepresenteerd en 

vervolgens geanalyseerd om uiteindelijk de empirische deelvragen te kunnen beantwoorden. De 

uitkomsten worden in de conclusie en aanbevelingen concreet gemaakt, zodat het direct toepasbaar 

is voor de provincies en gemeenten in Zuid-Afrika.  

Voor het beantwoorden van de hoofdvraag, is het belangrijk dat de experts op het gebied van sociale 

huisvesting in Zuid-Afrika hun ervaringen delen. Hierbij is het zinvol dat de respondenten in hun 

natuurlijke omgeving worden onderzocht. Om de communicatie en samenwerking onder de 

respondenten te kunnen beschrijven en verklaren, is kwalitatief onderzoek het meest geschikt. Bij 

kwalitatief onderzoek gaat het vaak om een kleine groep respondenten waar open vragen gesteld 

worden. Hier is meer ruimte voor de interpretatie van de respondenten en meer diepgang in de 

resultaten. Volgens Vennix (2007, p. 129) wordt bij kwalitatief onderzoek het verschijnsel onderzocht 

in zijn ‘natuurlijke’ omgeving en niet los daarvan. Daarnaast worden er volgens Boeije (2008, p. 127) 

onderzoeksmethoden gebruikt, die het onderwerp vanuit het perspectief van de onderzochte 
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mensen onderzoekt. Zo kan er een beschrijving en verklaring worden gegeven aan de uitkomst. Een 

casestudy is de meest geschikte onderzoeksstrategie, waarbij het onderzoek gedetailleerd en vanuit 

meerdere invalshoeken wordt gedaan. De cases die hier onderzocht worden zijn de provincies 

Western Cape, KwaZulu-Natal en de geselecteerde gemeenten. In de volgende paragraaf wordt de 

keuze voor deze casussen toegelicht. 

4.2. Casusselectie 

Zoals in de inleiding en het beleidskader al naar voren is gekomen steunt de Nederlandse overheid 

Zuid-Afrika middels een ‘Memorandum of Agreement’ (MoA) om de sector voor sociale huisvesting 

te ontwikkelen en te versterken. Een deel van het MoA wordt bewerkstelligd door SALGA en VNG 

International om de lokale overheid te steunen op het gebied van sociale huisvesting. Eén van de 

focuspunten van het MoA voor 2015 is om onderzoek te doen naar de samenwerking en 

communicatie tussen de provincies en gemeenten met betrekking tot het leveren van woningen in 

de sociale huisvestingssector (VROM & DHS, 2010).  

Voor dit onderzoek heeft SALGA de provincies Western Cape, KwaZulu-Natal en een aantal 

gemeenten binnen die provincies geselecteerd om als casestudy te dienen (SALGA, 2014). De 

provincies Western Cape en KwaZulu-Natal zijn verder ontwikkeld op het gebied van sociale 

huisvesting ten opzichte van andere provincies in Zuid-Afrika. Voor SALGA zijn beide provincies 

interessant als casestudy, omdat de uitkomsten als voorbeeldfunctie voor andere provincies kunnen 

dienen. De provincie Western Cape heeft tien gemeenten geselecteerd om als eerste gemeenten 

projecten op het gebied van sociale huisvesting te realiseren. KwaZulu-Natal heeft vijf gemeenten 

geselecteerd.  

Hoewel de selectie van de casussen buiten de onderzoeker om heeft plaatsgevonden, zijn beide 

provincies zeer interessant voor dit onderzoek. Zoals in het beleidskader beschreven liggen beide 

provincies in een compleet ander gebied in Zuid-Afrika en zijn er enorme verschillen in bijvoorbeeld 

de samenstelling van de bevolking, taal en politieke situatie. Er is zelfs te zeggen dat beide provincies 

het meest divers zijn binnen Zuid-Afrika. Door de uitkomsten van deze diverse provincies samen te 

voegen, wordt een representatief beeld gegeven voor heel Zuid-Afrika. Aan de andere kant zijn de 

casussen duidelijk verder gevorderd op het gebied van sociale huisvesting. Omdat er grote 

verschillen zijn tussen de casussen en de andere provincies is te zeggen dat de uitkomsten minder 

generaliseerbaar zijn naar de overige provincies binnen Zuid-Afrika. Als echter bij de casussen 

bepaalde factoren niet van invloed zijn, is er een grote kans dat dit ook geen enkel effect zal hebben 

op de provincies waar de sociale huisvesting nog minder vergevorderd is.   

In dit onderzoek worden Western Cape en KwaZulu-Natal als twee aparte casussen genomen en niet 

samengevoegd tot één casus. Hoewel de casussen duidelijk verder gevorderd zijn dan de andere 

provincies, zijn beide provincies op het gebied van sociale huisvesting toch op een ander niveau en 

hebben een andere aanpak. Door de casussen apart te nemen, zullen de verschillen en 

overeenkomsten duidelijker naar voren komen. Ook zullen eventuele toevalstreffers hierdoor eerder 

ontdekt worden. Juist door de verschillen is het beter meetbaar hoeveel effect de succes- en 

faalfactoren op de communicatie en samenwerking binnen de provincies hebben. Indien bepaalde 

factoren bij beide provincies hetzelfde effect hebben kan dit de betrouwbaarheid van eventuele 

conclusies of aanbevelingen in dit exploratief onderzoek versterken.  
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4.3. Dataverzameling 

Voor dit onderzoek is er gebruik gemaakt van een tweetal methoden van dataverzameling, namelijk 

documentanalyse en interviews. Voor deze twee methoden is gekozen omdat sommige factoren 

beter meetbaar zijn in de interviews, terwijl andere factoren juist beter meetbaar zijn in de 

documentanalyse. De data die door deze twee methoden worden vergaard vullen elkaar aan. Ze zijn 

hiermee dus niet complementair en daarmee wordt er ook geen triangulatie toepast. De methoden 

worden in de onderstaande sub-paragrafen toegelicht.  

4.3.1. Documentanalyse 

Tijdens de documentanalyse zijn bestaande data verzameld om een antwoord te krijgen op de 

empirische deelvragen en daarmee op de hoofdvraag. Deze data zijn afkomstig uit notulen van 

vergaderingen en workshops, strategieverslagen en rapporten met betrekking tot sociale huisvesting 

van zowel de nationale als lokale overheid. In Bijlage 1 is een lijst met de geraadpleegde documenten 

opgesteld en wordt beschreven hoe de bruikbare informatie uit deze documenten verkregen is. 

Hierbij zijn indicatoren, voortkomend uit de operationalisatie van de theoretische succes- en 

faalfactoren, als uitgangspunt genomen.  

Wat betreft het verzamelen van data, heeft de praktijkervaring van de onderzoeker zelf voor meer 

toegankelijkheid tot de verschillende data gezorgd. De onderzoeker heeft namelijk vijf maanden 

stage gelopen voor VNG-International bij the South African Local Government Association (SALGA) en 

the Central for Municipal Research and Advice (CMRA). Hier heeft de onderzoeker een ‘guideline’ 

geschreven voor alle provincies en gemeenten in Zuid-Afrika; “A guide to improving the cooperation 

and communication between provinces and the municipalities in the delivery of social/rental 

Housing” (Sayedi & Essink, 2015). De onderzoeker heeft door deze stage verschillende vergaderingen 

en workshops bijgewoond. Deze workshops en vergaderingen hebben de onderzoeker duidelijkheid 

gegeven wat de meest waardevolle en betrouwbare documenten zijn. Ook heeft de onderzoeker 

hierdoor documenten in handen gekregen, die officieel nog niet gepubliceerd zijn, maar wel 

waardevol zijn voor het onderzoek. De onderzoeker heeft bijvoorbeeld de oprichtingsakte en notulen 

vergaderingen van een werkgroep gekregen. Door deze documenten heeft de onderzoeker kunnen 

achterhalen hoe de communicatie tussen de provincies en gemeente verliep op dat moment.   

4.3.2.  Kwalitatieve interviews  

Naast de bovenstaande bronnen zijn er data verzameld door middel van interviews. Naast face-to-

face interviews zijn de interviews in de vorm van open enquêtes naar de respondenten gestuurd. 

De respondenten voor de kwalitatieve interviews zijn zorgvuldig geselecteerd. Zowel de provincies 

Western Cape als KwaZulu-Natal hebben een vijfjarige strategie ontwikkeld, om de sociale 

huisvesting in hun provincie op  te zetten. In deze strategie zijn er diverse gemeenten geselecteerd 

om de sociale huisvesting op te zetten. Er zijn dus uitsluitend officials gekozen uit deze gemeenten. 

Het is van belang voor het onderzoek dat de respondenten genoeg expertise hebben op het gebied 

van sociale huisvesting. Alle bij het onderzoek betrokken officials zijn hoge ambtenaren die 

gespecialiseerd zijn op het gebied van sociale huisvesting. De respondenten zijn twee officials van de 

provincie Western Cape en KwaZulu-Natal en zes officials van de geselecteerde gemeenten.  

Daarbij zijn er face-to-face interviews afgenomen met officials van de organisatie Social Housing 

Regulatory Authority (SHRA) en met een official van Central for Municipal Research and Advice 

(CMRA). De official van CMRA is tevens aangewezen in de MoA tussen Nederland en Zuid-Afrika, als 
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één van de verantwoordelijke officials voor de uitvoering van de sociale huisvesting. Aangezien de 

onderzoeker bij de laatste organisatie stage heeft gelopen, was het voor hem mogelijk de meest 

geschikte persoon hiervoor te interviewen.  

Alle interviews bestonden uit open vragen, om zo compleet mogelijke informatie te verkrijgen. Op 

deze manier konden de respondenten zelf informatie toevoegen. Bij meerdere interviews is 

naderhand telefonisch contact opgenomen om meer duidelijkheid of een nadere toelichting te 

krijgen over de antwoorden. Voor de interviews zijn er andere vragen opgesteld aan de officials van 

de provincies dan aan de officials van de gemeenten. Een combinatie van deze vragen is opgesteld 

voor de face-to-face interviews met de officials van de organisaties SHRA en CMRA. Een selectie van 

de gestelde vragen is te vinden in Bijlage 2.  

4.3.3. Analyseren van resultaten 

Om één richtlijn te vinden is het belangrijk toe te lichten hoe de resultaten verkregen zijn uit beide 

onderzoeksmethoden. In de volgende paragraaf worden de theoretische succes- en faalfactoren 

gesplitst in meetbare indicatoren. Deze indicatoren worden als labels gebruikt om de data uit de 

documentanalyse en interviews overzichtelijk te maken. Bijvoorbeeld als in de verkregen data een 

passage verwijst naar een indicator (workshops, trainingen, werkgroepen en guidelines) kan deze 

informatie in de analyse meegenomen worden voor de succesfactor duurzaamheid. Op deze manier 

worden alle data nagegaan en voorzien van een indicator. Hierbij worden de data van beiden 

onderzoeksmethoden als één geheel gezien. Het is niet relevant of de betreffende tekst uit de 

documentanalyse komt of uit interviews.  

Vervolgens worden alle indicatoren voor de twee casussen uitgewerkt en de uitkomsten met elkaar 

vergeleken. Hier wordt bekeken of de succes-en faalfactoren dezelfde invloed hebben op beide 

casussen en daardoor is het effect op de communicatie en samenwerking beter meetbaar.  

4.4. Operationalisatie 

Om de resultaten meetbaar te maken, worden in dit hoofdstuk de theoretische succes- en 

faalfactoren uit Tabel 4 verder uitgesplitst in verschillende indicatoren. Deze indicatoren zijn 

weergegeven in Tabel 5.  

Tabel 5: Operationalisatie 

Theoretische factoren Indicatoren 

Succesfactoren 

Duurzaamheid  Workshops 

 Trainingen 

 Werkgroepen  

 Guidelines 

Gelijkwaardigheid  Behoefte en hulp sluiten op elkaar aan  

 Gelijke behandeling provincies en gemeenten 

Monitoring  Continuïteit in het contact 

 Vaste contactpersoon 

 Visitaties 

 Rapportageverplichtingen 

Faalfactoren 

Politieke situatie  Politieke klimaat binnen provincies 
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 Apartheid 

Meerdere principalen  Aantal principalen 

 Verantwoording 

Behalve dat moet worden vastgesteld of deze indicatoren in de praktijk voorkomen, is het ook van 

belang te analyseren hoeveel effect de indicatoren hebben op de communicatie en samenwerking. 

Bij beide casussen wordt gekeken in welke mate de indicatoren de communicatie en samenwerking 

versterken. Als kan worden vastgesteld dat minstens twee indicatoren een significant effect hebben, 

kan de bijbehorende factor definitief als succes- of faalfactor worden bestempeld. Wanneer dit niet 

het geval is wordt nagegaan wat dit eventueel betekent voor de communicatie en samenwerking.  

Duurzaamheid 

De focus bij duurzaamheid ligt zoals beschreven op de ontwikkeling van communicatie en 

samenwerking op de lange termijn. Het doel is het overbrengen van kennis en vaardigheden, zodat 

mensen zelf de middelen hebben om zich te kunnen ontwikkelen (Bolger, 2000). Bij deze 

succesfactor is het belangrijk om na te gaan of de provincies initiatief nemen om dit doel te bereiken. 

De indicatoren hiervoor zijn workshops, werkgroepen en trainingen georganiseerd door de 

provincies. Deze zijn georganiseerd om de kennis en vaardigheden van de ambtenaren die betrokken 

zijn bij de sociale huisvesting te bevorderen. Ook het verstrekken van informatie, zoals guidelines aan 

de ambtenaren kan bijdragen aan een betere communicatie.  

Gelijkwaardigheid 

Bij deze succesfactor, voortkomend uit de Capacity Development-benadering, is de relatie tussen 

begunstigde en donor op een gelijkwaardig niveau en dit kan de samenwerking en communicatie 

positief beïnvloeden. Belangrijk is te meten of tussen de begunstigde, de gemeenten, en de donor, 

de provincies, een gelijkwaardige relatie is. De indicatoren van deze succesfactor zijn in vergelijking 

met de andere indicatoren minder concreet. Daarom is het belangrijk om toe te lichten hoe deze 

indicatoren precies worden gemeten. Bij de indicator ‘behoefte en hulp sluiten op elkaar aan’ wordt 

bekeken of de gemeenten duidelijk aangeven waar behoefte aan is en in hoeverre de provincies 

hierop inspelen en de nodige ondersteuning geven. Bij de indicator ‘gelijke behandeling provincies en 

gemeenten’ wordt bekeken of Nederland een gelijke relatie heeft met beide partijen. Aan de hand 

van de interviews en de documentenanalyse wordt bijvoorbeeld onderzocht of de ene provincie 

eventueel meer voorzieningen of financiële hulp krijgt dan de andere.   

Monitoring 

De principaal kan meer controle uitoefenen op de agent door middel van monitoring. Bij monitoring 

is het van belang om na te gaan, op welke manier de provincie controle uitoefent op de gemeenten. 

Er wordt gekeken of er een vaste contactpersoon aangewezen is en of er continuïteit in het contact is 

tussen de provincie en gemeenten. Dit kan bijvoorbeeld aan de respondenten gevraagd worden. 

Verder kan gemeten worden of er visitaties van de provincies plaatsvinden en of er 

rapportageverplichtingen zijn. 

Politieke situatie 

Om een goede omgeving voor een betere communicatie en samenwerking te creëren, is een gunstig 

politiek klimaat nodig. Bij deze faalfactor wordt gemeten of het politieke klimaat in Zuid-Afrika, met 

name binnen de provincies Western Cape en KwaZulu Natal, invloed heeft op de onderlinge omgang 

en daarmee op de samenwerking. Zo kan bijvoorbeeld onderzocht worden of de regerende politieke 
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partij of bepaalde regel- en wetgeving invloed hebben. Daarnaast wordt gekeken of de indicator 

Apartheid ook effect heeft op de onderlinge omgang tussen de werknemers bij de provincies en 

gemeenten. Zo kunnen de resultaten van de interviews uitwijzen, of de Apartheid nog steeds een 

negatieve invloed heeft.     

Meerdere principalen 

Omdat in de publieke sector meestal meerdere principalen zijn, is het moeilijker voor een principaal 

om sturing te geven aan de uitvoering van de agent en om uiteindelijk gezamenlijk de gewenste 

doelen te bereiken. Het is belangrijk te meten hoeveel principalen verantwoordelijk zijn op het 

gebied van sociale huisvesting. Dit kan uit de documentenanalyse naar voren komen. Ten tweede 

wordt onderzocht of het bij alle partijen bekend is wie precies verantwoordelijk is. Deze indicator 

verantwoording wordt bepaald aan de hand van de interviews.  

Alle indicatoren zijn nu toegelicht en zullen in de analyse worden uitgewerkt om de empirische 

deelvragen te beantwoorden. 

4.5. Betrouwbaarheid en validiteit 

In de vorige paragraaf zijn de theoretische begrippen geoperationaliseerd door ze onder te verdelen 

in indicatoren. Voor het onderzoek is dit erg belangrijk, omdat het onderzoek daardoor niet enkel 

een interpretatie van de onderzoeker is en de betrouwbaarheid en validiteit gewaarborgd worden 

(Vennix, 2007, p. 188). Wanneer de onderzoeker daadwerkelijk meet of verklaart, wat hij wilde 

meten of verklaren, spreekt men van validiteit.  

Om de validiteit van dit onderzoek vast te stellen worden hier de interne en externe validiteit 

bepaald. Bij interne validiteit wordt er gekeken of het meetinstrument, in dit geval de indicatoren, 

valide (geldig) is. Het is dus belangrijk dat de indicatoren een goede afspiegeling vormen, van het te 

meten begrip. De interne validiteit in dit onderzoek wordt versterkt, doordat de operationalisatie op 

een systematische en nauwkeurige wijze verloopt. Aan de hand van de literatuurstudie en de 

afgenomen interviews is er gekeken welke indicatoren toebedeeld zullen worden aan de succes- en 

faalfactoren. Het gevaar hiervan is dat de onderzoeker een persoonlijke interpretatie heeft van de 

gekozen factoren en het onderzoek daardoor in een bepaalde richting stuurt. Externe validiteit geeft 

aan of de resultaten van de meting generaliseerbaar zijn. Dit heeft te maken met de vraag of de 

conclusies van het onderzoek gelden voor andere, niet onderzochte situaties. In dit onderzoek is de 

vraag of de resultaten van de interviews van de provincies en selecteerde gemeenten vertaalbaar zijn 

naar de rest van de provincies en gemeenten in Zuid-Afrika. Omdat het een kwalitatief onderzoek 

onder een kleinere groep respondenten betreft en de provincies en gemeenten zonder invloed van 

de onderzoeker zelf vastgesteld zijn, is de externe validiteit niet hoog. Daarom heeft de onderzoeker 

geprobeerd om representatieve respondenten te kiezen die inhoudelijk veel kennis hebben op het 

gebied van sociale huisvesting. Een groter aantal respondenten zou de externe validiteit hebben 

doen toenemen maar met oog op de middelen van dit onderzoek en het tijdbestek was dit niet 

haalbaar (Boeije, 2008, p. 155).  

De betrouwbaarheid van een onderzoek heeft te maken met het feit dat bij de meting het 

meetresultaat stabiel is, met andere woorden; bij herhaalde meting worden dezelfde uitkomsten 

vastgesteld. De betrouwbaarheid van de meting neemt af, als er toevallige fouten worden gemaakt 

(Vennix, 2007). Er is bij dit onderzoek minder kans op toevallige fouten, doordat een groot deel van 

de meting is gedaan door middel van open enquêtes. Hierdoor kunnen de respondenten niet 
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beïnvloed worden door de interviewer en zijn de antwoorden schriftelijk vastgelegd, waardoor er 

weinig ruimte overblijft voor interpretatie. De respondenten van deze open enquêtes zijn zorgvuldig 

geselecteerd. Het is van belang voor het onderzoek dat de respondenten genoeg expertise hebben 

op het gebied van sociale huisvesting. Er zijn dus uitsluitend officials gekozen uit deze gemeenten die 

gespecialiseerd zijn op het gebied van sociale huisvesting.  

Bij de face-to-face interviews is er meer ruimte voor de eigen interpretatie en beïnvloeding van de 

interviewer. Deze interviews zijn echter uitgevoerd en geanalyseerd door slechts één interviewer, 

waardoor dit maar op één manier gebeurd is. Daarnaast wordt de betrouwbaarheid van deze face-

to-face interviews juist versterkt, doordat ze zijn opgenomen met een recorder. De interviewer is 

nauwkeurig geweest zodat de wijze van noteren niet afwijkt van de gegeven antwoorden. Ook deze 

respondenten zijn zorgvuldig geselecteerd. Er zijn uitsluitend officials gekozen van de betrokken 

organisaties met expertise op het gebied van sociale huisvesting. 

4.6. Samenvatting 

In dit hoofdstuk zijn de onderzoeksmethode en de casusselectie van dit exploratieve onderzoek 

beschreven. Voor de dataverzameling is gebruik gemaakt van zowel documentanalyse als 

kwalitatieve interviews. De theoretische succes- en faalfactoren zijn geoperationaliseerd in 

verschillende indicatoren zodat in het volgende hoofdstuk de empirische deelvragen beantwoord 

kunnen worden. Ten slotte is stil gestaan bij de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek.  
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5. Resultaten en Analyse 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd, vervolgens worden deze 

resultaten geanalyseerd en daarna zullen de empirische deelvragen beantwoord worden. Om de 

empirische deelvragen te kunnen beantwoorden, worden de succes- en faalfactoren behandeld die 

in het theoretisch kader vastgelegd zijn. Deze factoren dienen als leidraad voor de analyse van de 

provincies Western Cape en KwaZulu-Natal. Op een systematische manier worden per succes- en 

faalfactor de resultaten van beide provincies weergegeven en met elkaar vergeleken. In de eerste 

drie paragrafen worden respectievelijk de resultaten van de succesfactoren duurzaamheid, 

gelijkwaardigheid en monitoring weergegeven. In de vierde en vijfde paragraaf worden de resultaten 

van de faalfactoren ‘politieke situatie’ en ‘meerdere principalen’ gepresenteerd. In de zesde 

paragraaf worden alle resultaten geanalyseerd. Ten slotte wordt in de zevende paragraaf antwoord 

gegeven op de twee empirische deelvragen.  

5.1. Duurzaamheid  

Zoals in het theoretisch kader omschreven gaat het bij de succesfactor duurzaamheid om het 

overbrengen van kennis en vaardigheden, zodat mensen zelf de middelen hebben om zich te kunnen 

ontwikkelen (Bolger, 2000). Zoals in het methodologisch kader bepaald, wordt de factor 

duurzaamheid op basis van de volgende indicatoren gemeten: workshops, werkgroepen en 

trainingen en het verstrekken van guidelines. 

Voordat de resultaten per indicator worden weergegeven, is het van belang vooraf de door de 

provincies samengestelde strategieën toe te lichten. Naar aanleiding van de Social Housing Act 

hebben beide provincies namelijk een strategie ontwikkeld. Western Cape heeft in 2010 de Rental 

Housing Strategy tot stand gebracht en 2012 volgde KwaZulu-Natal met het Rental Housing Strategic 

Plan. Beide strategieën zijn mede ontwikkeld door SHRA. De huidige situatie van de sociale 

huisvesting is hierin geanalyseerd en nieuwe doelstellingen zijn geformuleerd. Met deze 

doelstellingen proberen de provincies het aanbod van sociale huurwoningen in de gemeenten zonder 

Restruction Zones te vergroten en in goede banen te leiden. Eén van de belangrijkste doelstellingen 

van de strategieën, is het bevorderen van kennis en vaardigheden bij de geselecteerde gemeenten. 

In de strategieën wordt expliciet beschreven, dat de provincies ondersteuning willen bieden aan de 

gemeenten voor het opzetten van de sociale huisvesting. De strategieën hebben vooral invloed op de 

factor duurzaamheid, maar zullen ook in andere indicatoren terugkomen. Het enige verschil tussen 

de strategieën is dat KwaZulu-Natal slechts vijf in plaats van tien gemeenten geselecteerd heeft, waar 

ze sociale huisvesting willen realiseren (Department of Human Settlements of Western Cape, 2010; 

Department of Human Settlements of KwaZulu-Natal, 2011) 

Workshops 

Om de ontwikkelde strategieën in de praktijk te brengen, worden workshops georganiseerd voor 

groepen ambtenaren van de provincies en gemeenten. Deze workshops duren vaak meerdere dagen 

en het doel is het overbrengen van kennis en vaardigheden. Uit de kwalitatieve interviews met de 

officials van de provincies en gemeenten blijkt dat de provincies zelf geen workshops op het gebied 

van sociale huisvesting organiseren. Een reden hiervoor is dat de provincies niet genoeg kennis en 

vaardigheden hebben om deze workshops zelf te geven. SALGA heeft naar aanleiding van het MoA 

talloze workshops op het gebied van sociale huisvesting georganiseerd voor de gemeenten waar al 
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Restruction Zones aangewezen zijn. Voor de gemeenten zonder Restruction Zones zijn er echter 

vrijwel geen workshops georganiseerd (Official CMRA verantwoordelijke MoA, 2015).  

Bij Western Cape is te zien in de notulen van een vergadering in juni 2014 met SALGA en de 

provincie, dat de provincie bezig is om in de toekomst meer workshops voor de geselecteerde 

gemeenten zonder Restruction Zones te organiseren. SALGA heeft in deze vergadering besloten om 

vanuit het MoA twee workshops te organiseren die zich specifiek richten op deze gemeenten. Het 

doel van deze workshops is technische ondersteuning te bieden bij het bevorderen van de 

communicatie en samenwerking tussen de provincie en de gemeenten. De provincie KwaZulu-Natal 

is niet vergevorderd met het organiseren van workshops voor de geselecteerde gemeenten zonder 

Restruction Zones. Buiten het MoA om, is door SALGA in juni 2015 wel een workshop georganiseerd 

met de provincie en vijf geselecteerde gemeenten. Uit het interview met de verantwoordelijke van 

het MoA blijkt, dat in deze workshop besproken is wat de huidige situatie van de sociale huisvesting 

in deze gemeenten is. Verder hebben de gemeenten aangegeven waar behoefte aan is om hun 

strategie uit te kunnen voeren. 

Trainingen 

Nog een manier om de strategieën in de praktijk te brengen, is trainingen te geven op het gebied van 

sociale huisvesting. Deze trainingen zijn gericht op de individuele ontwikkeling van de officials van 

zowel de provincies als de gemeenten. In beide strategieën is het geven van trainingen aan de 

officials van de gemeenten opgenomen. Uit de resultaten van de interviews met de officials van de 

geselecteerde gemeenten blijkt dat de provincies inderdaad trainingen op het gebied van sociale 

huisvesting gegeven hebben. De geïnterviewde official van SHRA heeft aangegeven dat er talloze 

trainingen op het gebied van sociale huisvesting verzorgd zijn in samenwerking met SALGA, naar 

aanleiding van het MoA. Deze trainingen richten zich met name op de raadsleden van de 

geselecteerde gemeenten. Het doel van deze trainingen is het overbrengen van kennis en 

vaardigheden, zodat de raadsleden hun verantwoordelijkheden weten en de juiste beslissingen 

kunnen nemen (Official SHRA, 2015; Official CMRA verantwoordelijke MoA, 2015).  

De provincie KwaZulu-Natal heeft naast deze trainingen ook een eigen trainingsprogramma voor 

officials van gemeenten, namelijk het Capacity Building Training Programme. De provincie geeft op 

haar website het doel van dit trainingsprogramma weer. Het doel is om kennis, vaardigheden en 

expertise over te brengen op de officials, zodat deze op een verantwoordelijke en effectieve manier 

de sociale huisvesting kunnen verbeteren (KZNDHS, 2007).  

Werkgroep  

Western Cape heeft de Provincial Rental Housing Planning Workgroup (PRHPW) opgericht, om de 

tien geselecteerde gemeenten te assisteren bij het realiseren van sociale huurwoningen. De PRHPW 

is ontstaan in 2014. Behalve de provincie en de gemeenten, is ook  SHRA gevraagd deel te nemen aan 

deze werkgroep. SHRA werkt samen met de provincie om specifiek voor iedere gemeente een 

strategie te ontwikkelen, die in lijn is met de strategie van de provincie (Official provincie Western 

Cape, 2015).  

Uit de taakomschrijving van PRHPW blijkt dat er om de twee maanden een vergadering met alle 

actoren moet plaatsvinden. De provincie heeft de taak deze vergaderingen te organiseren en 

faciliteren. Elke gemeente heeft twee vertegenwoordigers aangewezen, waarvan er één 

vertegenwoordiger de werkgroep moet bijwonen. De werkgroep kan ook bijgewoond worden door 
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andere partijen voor technische ondersteuning of het geven van advies, zoals SALGA. Uit de notulen 

van de vergaderingen komt naar voren dat er echter sinds het ontstaan van PRHPW in mei 2014 tot 

nu, slechts drie vergaderingen geweest zijn. De official van de provincie geeft in het interview als 

reden aan, dat SHRA op dit moment een specifieke strategie voor iedere gemeente ontwikkelt. Op 

het moment dat deze strategieën ontwikkeld zijn, wil de provincie pas een nieuwe vergadering 

inplannen (Western Cape Department of Human Settelements, 2014).  

De officials van de gemeenten hebben in de interviews aangegeven, dat hoewel er slechts drie 

vergaderingen van deze werkgroep hebben plaatsgevonden, de impact duidelijk merkbaar is. Uit de 

notulen van de vergaderingen blijkt, dat alle gemeenten tijdens de vergaderingen de huidige sociale 

huisvesting in kaart hebben gebracht. Ook hebben ze aangegeven welke problemen er op dit 

moment zijn. Gezamenlijk met de provincie en SHRA hebben ze tijdens de vergaderingen mogelijke 

strategieën besproken om de problemen op te lossen. Ook hebben de gemeenten verschillende 

gebieden aangedragen, waar sociale huurwoningen gebouwd kunnen worden. De provincie dient op 

dit moment samen met de gemeenten een aanvraag in bij de nationale overheid, om goedkeuring te 

krijgen voor deze gebieden. De officials van de gemeenten hebben daarnaast in de interviews 

aangegeven veel van deze werkgroep te leren op het gebied van sociale huisvesting. Volgens de 

official van de provincie heeft de werkgroep een duidelijke positieve invloed op de relatie tussen de 

provincie en gemeenten. De official van Western Cape geeft aan: “At the moment the relationship is 

good at where it stands. Good cooperation and attendance within the PRHPW meetings is an 

indication that there are improvements” (Official provincie Western Cape, 2015).  

Uit de resultaten van de kwalitatieve interviews komt naar voren, dat de provincie KwaZulu-Natal, 

wat betreft werkgroepen, op dit moment niet zo ver gevorderd is als de provincie Western Cape. De 

provincie heeft nog geen werkgroepen opgezet voor de vijf geselecteerde gemeenten. Uit het 

interview met de official van SHRA (2015) blijkt dat SHRA op dit moment de taakomschrijving 

vormgeeft. In deze taakomschrijving moet nog worden vastgelegd welke projecten de gemeenten op 

het gebied van sociale huisvesting kunnen realiseren. Wanneer de projecten door de provincie 

goedgekeurd zijn, kan een werkgroep opgericht worden. Wel ondersteunt de provincie iedere 

gemeente op een individuele basis, echter uit de interviews blijkt dat er behoefte is aan 

regelmatigere ondersteuning. Een official van een geselecteerde gemeente geeft aan dat er in de 

samenwerking met de provincie meer behoefte is aan: “Constant contact and continuous 

engagement in the form of meetings” (Official Ladysmith Municipality, 2015).  

Guidelines 

Met de indicator guidelines zijn brochures bedoeld met informatie over sociale huisvesting, die 

worden verstrekt aan ambtenaren van de provincies en gemeenten. Uit de kwalitatieve interviews 

met de officials van de provincie en gemeenten blijkt, dat de provincies zelf geen guidelines hebben 

uitgegeven. De verantwoordelijke official voor de uitvoering van de MoA (2015) geeft in het 

interview als reden dat de provincies niet genoeg kennis en vaardigheden hebben voor het opstellen 

van een richtlijn op dit gebied. Om deze kennis en vaardigheden te verkrijgen is juist de 

ondersteuning van Nederland gevraagd. Nederland heeft CMRA opdracht gegeven om meerdere 

guidelines op te stellen en te verspreiden onder de provincies en gemeenten. Een voorbeeld van een 

uitgegeven guideline is de ‘Rental Housing Policy Toolkit’. Hierin wordt concreet gemaakt wat de 

huidige situatie van de sociale huisvesting in Zuid-Afrika is. Ook is een handleiding in deze guideline 

opgenomen, wat de provincies en gemeenten kan helpen met het ontwikkelen van een eigen beleid 
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op dit gebied (Burgers, et al., 2012). Een ander voorbeeld van een guideline is de ‘Municipal Rental 

Housing Councillor Guideline’. Deze guideline is gericht aan de raadsleden van de provincies en 

gemeenten. Hierin wordt het begrip sociale huisvesting uitgelegd en de verantwoordelijkheden die 

de raadsleden hebben op dit gebied beschreven (Kuiper, Essink, Maredi, Mokwebo, & Booysen, 

2010).  

In Tabel 6 zijn de bovenstaande resultaten van beide provincies per indicator kort samengevat. 

Tabel 6: Succesfactor Duurzaamheid 

5.2. Gelijkwaardigheid 

Bij deze succesfactor is de relatie tussen begunstigde en donor op een gelijkwaardig niveau en dit kan 

de samenwerking en communicatie positief beïnvloeden. Zoals in het methodologisch kader bepaald, 

wordt de factor gelijkwaardigheid aan de volgende indicatoren gemeten: behoefte en hulp sluiten op 

elkaar aan en gelijke behandeling provincie en gemeenten. 

Behoefte en hulp sluiten op elkaar aan  

Met deze indicator wordt bekeken of de gemeenten duidelijk aangeven waar behoefte aan is en in 

hoeverre de provincies hierop inspelen. Uit de strategieën van beide provincies komt naar voren, dat 

de provincies expliciet deze gemeenten geselecteerd hebben, op basis van de behoeftes van de 

gemeenten (Department of Human Settlements of Western Cape, 2010; Department of Human 

Settlements of KwaZulu-Natal, 2011). Daarnaast blijkt uit de meeste resultaten van de interviews met 

de officials, dat de provincie regelmatig onderzoeken uitvoert om de specifieke behoeftes van de 

gemeenten te achterhalen. De bevindingen van deze onderzoeken worden gebruikt om per 

gemeente maatwerk te leveren. De gemeenten hebben bijvoorbeeld de behoefte om Restruction 

Zones aan te wijzen, aan de provincie kenbaar gemaakt. De provincie heeft dit direct opgepakt en 

deze verzoeken ingediend bij de nationale overheid. Eén official van een geselecteerde gemeente gaf 

echter juist aan, dat de behoeftes van de gemeenten niet duidelijk zijn bij de provincie “Province 

need better understanding of local issues” (Official Saldanha Bay Local Municipality, 2015). De 

meerderheid van de antwoorden sloten hier echter niet bij aan.  

Gelijke behandeling provincie en gemeenten 

Bij deze indicator wordt bepaald of de externe actor Nederland de gelijkwaardigheid tussen de beide 

provincies en alle geselecteerde gemeenten positief of negatief beïnvloedt. Zo blijkt uit de notulen 

van een vergadering in juni 2014 met SALGA, dat de focus veel meer op de provincie Western Cape 

en geselecteerde gemeenten ligt. Voor deze provincie zijn, zoals beschreven, een werkgroep opgezet 

en workshops georganiseerd. Nederland stimuleert deze provincie zodanig, zodat deze als een 

voorbeeldfunctie kan dienen voor de rest van Zuid-Afrika. Voor de provincie KwaZulu-Natal heeft 

Duurzaamheid     Western Cape                                               KwaZulu-Natal 

Workshops Niet vanuit provincie, wel vanuit 
MoA. 

Niet vanuit provincie, wel vanuit 
MoA. 

Trainingen Trainingen door provincie en vanuit 
MoA. 

Trainingen door provincie en 
vanuit MoA. 

Werkgroepen Vanuit provincie werkgroep opgezet 
voor geselecteerde gemeenten. 

Geen werkgroep opgezet voor 
geselecteerde gemeenten. 

Guidelines Niet vanuit provincie, wel vanuit 
MoA. 

Niet vanuit provincie, wel vanuit 
MoA. 
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Nederland echter nog niets georganiseerd. Nederland heeft meerdere guidelines op het gebied van 

sociale huisvesting verstrekt aan alle provincies en gemeenten. Deze guidelines zijn dus voor alle 

betrokkenen beschikbaar.  

In Tabel 7 zijn de bovenstaande resultaten van beide provincies per indicator kort samengevat. 

Tabel 7: Succesfactor Gelijkwaardigheid 

Gelijkwaardigheid     Western Cape                                               KwaZulu-Natal 

Behoefte en hulp sluiten 
op elkaar aan 

Sluit wel op elkaar aan.  Sluit wel op elkaar aan. 
 

Gelijke behandeling 
provincies en gemeente 

Voorkeursbehandeling. Achtergestelde behandeling. 

5.3. Monitoring  

De principaal kan meer controle uitoefenen op de agent door middel van monitoring. Bij monitoring 

is het van belang om na te gaan, op welke manier de provincie controle uitoefent op de gemeenten. 

Er wordt gekeken of er een vaste contactpersoon aangewezen is en of er continuïteit in het contact is 

tussen de provincies en gemeenten. Zoals in het methodologisch kader bepaald, wordt de factor 

gelijkwaardigheid aan de volgende indicatoren gemeten: continuïteit in het contact, vaste 

contactpersoon, visitaties en rapportageverplichtingen. 

Continuïteit in het contact 

Bij deze indicator wordt gekeken of er regelmatig contact is tussen de provincies en gemeenten op 

het gebied van sociale huisvesting. Uit de resultaten van de kwalitatieve interviews komt duidelijk 

naar voren, dat de communicatie tussen de provincies en de geselecteerde gemeenten over de 

laatste jaren enorm verbeterd is. De officials van de gemeenten geven aan met veel meer regelmaat 

contact met de provincies te hebben. Een official van Western Cape zegt “It should be noted that the 

relationship between the Province and Municipalities has improved greatly over the past few years by 

working closely and understanding each other challenges.” (Official provincie Western Cape, 2015). 

De continuïteit in het contact zorgt ervoor, dat de provincies sneller kunnen reageren op de 

behoeftes van de gemeenten. Daarnaast geven de officials ook aan dat het aanwijzen van de 

Restruction Zones vaart krijgt. Alle geïnterviewde officials van beide provincies geven echter wel aan 

dat er ruimte voor verbetering is. Er worden suggesties gegeven om de communicatie te verbeteren. 

Een official van een geselecteerde gemeente in Western Cape geeft bijvoorbeeld de suggestie meer 

ruimte in de vergaderingen te maken voor “Inputs and advises from other Municipalities” (Official 

Knysna local municipality, 2015). 

In Western Cape is de communicatie met name sterk verbeterd door de opgerichte werkgroep. Door 

de werkgroep is er een nauwere samenwerking tussen provincie en gemeenten tot stand gekomen 

en de provincie kan de uitdagingen van de gemeenten beter begrijpen. Buiten de werkgroep om, is 

er regelmatig contact tussen Western Cape en gemeenten. Er is echter nauwelijks contact tussen de 

geselecteerde gemeenten onderling. De gemeenten communiceren enkel via de provincie met 

elkaar. Volgens een official van een geselecteerde gemeente van Western Cape kunnen gemeentes 

veel van elkaar leren bij regelmatig contact, want zo zegt de official “Learning from each other will 

always be welcomed. Exchange and support of technical knowledge must be a strong focus area” 

(Official Oudtshoorn local municipality, 2015).  
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Vaste contactpersoon 

Om de communicatie en samenwerking te kunnen verbeteren is het belangrijk dat er een vaste 

contactpersoon is op het gebied van sociale huisvesting. Alle geïnterviewde officials hebben 

aangegeven dat zowel de provincies als de gemeenten een vaste contactpersoon hebben op het 

gebied van sociale huisvesting. Deze contactpersonen zijn het vaste aanspreekpunt en zijn 

verantwoordelijk voor een goed verloop van de communicatie tussen de provincies en gemeenten. 

Een official van een geselecteerde gemeente in KwaZulu-Natal verwoordt het contact tussen de 

contactpersonen als volgt “The contact is based on the project planning, project management and 

project approval and it takes place weekly” (Official Ladysmith Municipality, 2015). 

Visitaties 

Voor dit onderzoek worden met de indicator visitaties werkbezoeken bedoeld. Deze werkbezoeken 

moeten de provincies meer inzicht geven in de projecten die de gemeenten uitvoeren. Daardoor 

hebben de provincies meer controle over de voortgang van deze projecten en kunnen bijsturen 

indien nodig. Uit het interview met de verantwoordelijke official van de MoA (2015) blijkt dat op het 

gebied van sociale huisvesting er binnen de geselecteerde gemeenten echter nog geen visitaties 

noodzakelijk zijn. Deze gemeenten hebben namelijk geen Restruction Zones en dat maakt het 

houden van toezicht niet relevant. De provincies werken wel nauw samen met de gemeenten om de 

Restruction Zones te realiseren. De provincies houden hier wel strikt toezicht op, hier zijn echter 

geen visitaties voor nodig.   

Rapportageverplichtingen 

De gemeenten worden verplicht om de voortgang van de projecten, met de provincies te delen. Dit 

geeft de provincies meer controle over de uitvoering en daardoor kunnen ze beter bepalen welke 

voorzieningen de gemeenten nodig hebben. De geïnterviewde official van SHRA (2015) geeft aan dat 

de provincies het belangrijk vinden, dat het beleid van de gemeenten in één lijn is met het beleid van 

de provincie. Het beleid van de provincie staat duidelijk omschreven in de strategieën die beide 

provincies ontwikkeld hebben. De provincies verwachten van alle geselecteerde gemeenten, dat zij 

een strategie hebben die hierop aansluit. Pas wanneer deze strategieën opgesteld zijn zullen de 

provincies volgende stappen nemen. SHRA zal ondersteuning bieden met het opstellen van de 

strategieën. De geïnterviewde verantwoordelijke official van MoA (2015) geeft aan dat er geen vaste 

procedure is wat betreft de rapportageverplichtingen van de gemeenten. Er vinden niet regelmatig 

vergaderingen plaats en er worden geen duidelijke deadlines gesteld.  

Zoals al beschreven zijn bij de provincie Western Cape slechts drie vergaderingen van de werkgroep 

PRHPW geweest. Tijdens deze vergaderingen moesten de gemeenten aan hand van de gestelde 

doelen hun voortgang kenbaar maken aan de provincies en de overige gemeenten. De volgende 

vergadering zal echter pas plaatsvinden als alle gemeenten de strategieën ontwikkeld hebben. SHRA 

heeft de gemeenten van de provincie KwaZulu-Natal ook als doel gesteld een strategie te 

ontwikkelen. Aan de hand van deze strategie zal dan een werkgroep worden gevormd (Official SHRA, 

2015).  

In Tabel 8 zijn de bovenstaande resultaten van beide provincies per indicator kort samengevat. 
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Tabel 8: Succesfactor Monitoring 

Monitoring     Western Cape                                               KwaZulu-Natal 

Continuïteit in het 
contact 

Enorm vooruitgegaan, met name 
door werkgroep. Ruimte voor 
verbetering. 

Enorm vooruitgegaan. Ruimte voor 
verbetering. 

Vaste contactpersoon Aanwezig, duidelijk voor alle partijen. Aanwezig, duidelijk voor alle partijen. 

Visitaties Geen Restruction Zones dus niet 
relevant. 

Geen Restruction Zones dus niet 
relevant. 

Rapportageverplichtingen Wel aanwezig, maar niet 
gestandaardiseerd.  

Wel aanwezig, maar niet 
gestandaardiseerd. 

5.4. Politieke situatie  

Om een goede omgeving voor een betere communicatie en samenwerking te creëren is een gunstig 

politiek klimaat nodig. Bij deze faalfactor wordt gemeten, hoeveel invloed de Apartheid nu nog heeft 

op de huidige communicatie en samenwerking tussen de provincies en gemeenten. Ook wordt 

gekeken of de regerende politieke partij en bepaalde regel- en wetgeving invloed hebben binnen de 

provincies Western Cape en KwaZulu-Natal is. Zoals in het methodologisch kader bepaald, wordt de 

factor gelijkwaardigheid aan de volgende indicatoren gemeten: het politieke klimaat binnen 

provincies en Apartheid. De resultaten worden per indicator gepresenteerd.  

Apartheid 

De Apartheid (1948-1994) was een systeem van rassenscheiding in Zuid-Afrika, waarbij de blanke 

bevolking de macht had over de overige bevolkingsgroepen (Thompson, 1990). Hoewel nu alle 

bevolkingsgroepen in de wet gelijk zijn gesteld, zijn de gevolgen van de Apartheid in de huidige 

samenleving bij beide provincies nog duidelijk zichtbaar. Dit komt doordat de bevolkingsgroepen 

vaak nog steeds gescheiden van elkaar wonen en ook op sociaal gebied zijn de voorzieningen van 

elkaar gescheiden. Onder andere op de werkvloer is de gedachtegang van de Apartheid merkbaar en 

dat kan de samenwerking tussen werknemers verstoren (Essink, 2007). Een belangrijk gevolg van de 

Apartheid is ook, zoals de verantwoordelijke official van MoA (2015) betoont, dat de zwarte 

bevolking weinig mogelijkheden had een opleiding te volgen. Na de afschaffing van de Apartheid zijn 

veel (hoge) posities aan de zwarte bevolking toegewezen zonder dat de juiste kwalificaties en kennis 

voorhanden waren.  

Politiek klimaat binnen provincies 

Het politiek klimaat in Zuid-Afrika is sterk veranderd na de afschaffing van de Apartheid. Daardoor 

wordt pas sinds 1994 de regering democratisch gekozen. Het African National Congress (ANC) is 

sindsdien de grootste regerende politieke partij. De provincie Western Cape is de enige provincie in 

heel Zuid-Afrika waar de DA (de oppositie) de grootste partij is (Official CMRA verantwoordelijke 

MoA, 2015). Hoewel er veel kritiek vanuit de bevolking is, onder andere over de slechte 

dienstverlening van de overheid, kan het ANC al ruim tien jaar bij verkiezingen rekenen op een zeer 

ruime meerderheid van de stemmen. De positie van veel politici is te danken aan hun rol in het ANC. 

Meestal worden functionarissen op hoge posities gezet, die eigenlijk niet capabel genoeg zijn (Essink, 

2007). De onderzoeker heeft bijvoorbeeld zelf tijdens een workshop ervaren, dat sommige 

burgemeesters van gemeenten analfabetisch zijn.  

Als gevolg van de Apartheid is er een grote kloof tussen de blanke en zwarte bevolking. De overheid 

gebruikt meerdere methoden om de achterstand van de zwarte bevolking te verkleinen. Om deze 
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achterstand de verkleinen heeft de nationale overheid het programma Black Economic 

Empowerment (BEE) in het leven geroepen. Met dit programma wordt het aannemen van zwarte 

medewerkers en vooral zwarte vrouwen gestimuleerd. Door dit programma worden vaak mensen 

aangenomen op posities waar ze eigenlijk niet voor gekwalificeerd zijn. De partij DA die in Western 

Cape regeert, ondersteunt dit programma niet en heeft als doel functies enkel op basis van 

kwalificatie te vervullen. Uit het interview met de verantwoordelijke official van MoA (2015) komt 

naar voren dat het voor de verantwoordelijke officials vaak niet duidelijk is wat hun taken en 

verantwoordelijkheden zijn. Ook geeft deze official aan, dat binnen de sociale huisvesting de 

financiële middelen die beschikbaar worden gesteld, vaak niet op de juiste plek aan komen.   

In Tabel 9 zijn de bovenstaande resultaten van beide provincies per indicator kort samengevat. 

Tabel 9: Faalfactor Politieke situatie 

Politieke situatie     Western Cape                                               KwaZulu-Natal 

Apartheid Scheiding blank en zwart. Hoge 
posities zonder kwalificaties. 

Scheiding blank en zwart. Hoge 
posities zonder kwalificaties. 

Politieke klimaat binnen 
provincies 

DA regerende partij. Onervarenheid 
en onvoldoende kwalificaties.  

ANC regerende partij. Onervarenheid 
en onvoldoende kwalificaties. 

5.5. Meerdere principalen  

Omdat in de publieke sector meestal meerdere principalen zijn, is het moeilijker voor een principaal 

om sturing te geven aan de uitvoering van de agent en om uiteindelijk gezamenlijk de gewenste 

doelen te bereiken. Hier wordt weergegeven hoeveel principalen verantwoordelijk zijn op het gebied 

van sociale huisvesting en of het voor de provincies en gemeenten duidelijk is wie er 

verantwoordelijk is. Zoals in het methodologisch kader bepaald, wordt de factor meerdere 

principalen aan de volgende indicatoren gemeten: aantal principalen en verantwoording.  

Aantal principalen 

Zoals in de publieke sector meestal het geval is, zijn er ook in de sociale huisvestingssector meerdere 

principalen. Voor de provincies Western Cape en KwaZulu-Natal gelden dezelfde principalen. Om een 

overzicht te verschaffen in de principalen worden de betrokken actoren en hun 

verantwoordelijkheden kort samengevat: 

- De nationale overheid is verantwoordelijk een kader te bepalen voor alle actoren, beslissing 

nemen over Restruction Zones. 

- De provincies zijn verantwoordelijk voor de financiële middelen, de goedkeuring van 

Restruction Zones, capaciteit bij de gemeenten vergroten.   

- De gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om Restruction Zones aan te wijzen, 

uitvoering in goede banen leiden. 

- De organisatie SHRA is verantwoordelijk om de Social Housing Act uit te voeren, door het 

stimuleren van projecten en het opzetten van woningbouwcorporaties. 

- De organisatie SALGA is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de gemeenten en voor 

de uitvoering van de MoA (Burgers, et al., 2012). 

Voor dit onderzoek is het van belang om na te gaan welke principalen aan te duiden zijn voor de 

provincies en welke principalen voor de gemeenten. Voor de geselecteerde gemeenten zijn alle vier 
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de andere actoren als principaal te benoemen. Voor de provincies zijn de nationale overheid en SHRA 

als principaal te benoemen. In de indicator verantwoording wordt hier dieper op ingegaan.  

Verantwoording 

Zoals uit de vorige indicator blijkt hebben de gemeenten vier principalen, waar ze direct of indirect 

verantwoording af moeten leggen. De resultaten van de kwalitatieve interviews geven aan, dat het 

voor de gemeenten vaak niet duidelijk is aan welke principaal ze verantwoording moeten afleggen. 

Een voorbeeld is de realisatie van de aangewezen Restruction Zones. De gemeenten zijn hierbij 

afhankelijk van de provincies, nationale overheid en SHRA. Aan de ene kant zijn de gemeenten 

afhankelijk van de provincies, omdat zij eerst de Restruction Zones moeten goedkeuren. Vervolgens 

moeten de provincies de voorstellen doorspelen aan de nationale overheid voor de uiteindelijke 

beslissing en zijn de gemeenten dus daarvan afhankelijk. Uit het interview met de official van SHRA 

(2015) blijkt, dat voordat dit proces echter überhaupt in gang kan worden gezet, de gemeenten een 

strategie moeten hebben. Daarbij zijn ze juist afhankelijk van SHRA omdat de gemeenten zelf de 

kennis en vaardigheden niet in huis hebben om deze strategie te ontwikkelen. Doordat de 

gemeenten afhankelijk zijn van zoveel principalen, is het lastig te bepalen aan wie ze uiteindelijk 

verantwoording moeten afleggen.  

Ook de provincies hebben meerdere principalen, namelijk de nationale overheid en SHRA. Uit de 

kwalitatieve interviews met de officials van de provincies blijkt, dat het voor de provincies duidelijker 

is aan wie verantwoording moet worden afgelegd. Hoewel SHRA voor de provincie als een principaal 

kan worden beschouwd, is er meer sprake van een gelijkwaardige samenwerking in plaats dat er 

verantwoording moet worden afgelegd. Een official van de provincie Western Cape verwoordt dit als 

volgt: “There is a great support from the SHRA in assisting with the ten leader towns. SHRA works 

closely with the Province to support these leader towns” (Official provincie Western Cape, 2015). 

 In Tabel 10 zijn de bovenstaande resultaten van beide provincies per indicator kort samengevat. 

Tabel 10: Faalfactor Meerdere principalen 

Meerdere principalen     Western Cape                                               KwaZulu-Natal 

Aantal principalen Twee principalen voor de provincie 
en vier voor de gemeenten. 

Twee principalen voor de provincie 
en vier voor de gemeenten. 

Verantwoording Niet duidelijk voor gemeenten, wel 
duidelijk voor provincie. 

Niet duidelijk voor gemeenten, wel 
duidelijk voor provincie. 

5.6. Analyse van de resultaten 

In de voorgaande paragrafen zijn de resultaten per indicator gepresenteerd. In deze paragraaf zullen 

de resultaten per succes- en faalfactor geanalyseerd worden en het effect gemeten. Beide casussen 

worden ook hier apart genomen zodat de verschillen en overeenkomsten beter zichtbaar zijn. 

Daardoor kan het effect van de succes- en faalfactoren beter vastgesteld worden. Zoals bij het 

methodologisch kader aangegeven, heeft een succes- of faalfactor zichtbaar effect als minstens twee 

van de indicatoren een significante invloed hebben op de communicatie en samenwerking op het 

gebied van sociale huisvesting.  

Duurzaamheid 

Uit de gepresenteerde resultaten komen duidelijke overeenkomsten tussen de beide provincies 

Western Cape en KwaZulu-Natal naar voren. In beide provincies worden workshops, trainingen en 
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guidelines ingezet om de communicatie en samenwerking te verbeteren. Opvallend is dat er vanuit 

de provincies zelf enkel trainingen worden georganiseerd. De workshops en guidelines worden door 

de organisaties vanuit Nederland aangeboden. De reden hiervoor is, dat de provincies nog niet 

voldoende kennis en vaardigheden hebben. Om deze kennis en vaardigheden te vergroten is de 

externe hulp van Nederland gevraagd. Om meer duurzaamheid te creëren, is het van belang meer 

kennis en vaardigheden aan de officials binnen de provincies over te dragen. Daardoor kunnen de 

provincies zelf workshops en guidelines aanbieden, om de communicatie en samenwerking op het 

gebied van sociale huisvesting te verbeteren.  

Eén van de belangrijkste doelstellingen van de eerder beschreven strategieën, is het bevorderen van 

kennis en vaardigheden bij de geselecteerde gemeenten. In de strategieën wordt expliciet 

beschreven, dat de provincies ondersteuning willen bieden aan de gemeenten voor het opzetten van 

de sociale huisvesting. Een belangrijk verschil tussen Western Cape en KwaZulu-Natal zijn de 

resultaten van de indicator werkgroepen. Hieruit blijkt dat er vanuit de provincie Western Cape een 

werkgroep voor de geselecteerde gemeenten is opgericht. Uit de interviews komt naar voren dat de 

werkgroep een duidelijk positief effect op de communicatie en samenwerking tussen de provincie en 

gemeenten heeft. Deze werkgroep is echter nog in een beginstadium en er hebben slechts drie 

vergaderingen plaatsgevonden. Het positieve effect zou vergroot worden, als deze vergaderingen 

met meer regelmaat zouden plaatsvinden. Aangezien de provincie KwaZulu-Natal minder 

vergevorderd is dan Western Cape, is hier nog geen werkgroep opgericht. Uit de resultaten komt 

naar voren, dat hier zeker behoefte aan is. Om de communicatie en samenwerking in deze provincie 

op hetzelfde niveau als in Western Cape te krijgen, zou het opzetten van een werkgroep zeker een 

positieve bijdrage leveren.   

Gelijkwaardigheid 

Belangrijk is hier te meten of de relatie tussen de begunstigden (de gemeenten) en de donor (de 

provincies) een gelijkwaardige is. Geven de gemeenten duidelijk aan waaraan behoefte is en wordt 

hierin door de provincies op de juiste manier voorzien? Daarnaast wordt geanalyseerd of de externe 

actor Nederland een stimulerende rol heeft in het gelijkwaardig behandelen van de beide provincies. 

De focus moet liggen op een gelijke relatie met beide partijen zodat er geen scheve verdeling 

ontstaat, bijv. in het leveren van voorzieningen. 

De resultaten laten zien dat beide provincies goed inspelen op de behoeftes van de geselecteerde 

gemeenten en dit bevordert de samenwerking. De gemeenten voelen zich daardoor gelijkwaardig 

aan de provincies en hebben minder barrières om hun behoeftes aan te geven. Dat een enkele 

respondent deze mening niet deelde, geeft aan dat er nog ruimte is voor verbetering. De invloed van 

de externe actor Nederland heeft zowel een positief als negatief effect op de gelijkwaardigheid van 

beide provincies. Nederland oefent een positieve invloed uit door de ontwikkelde guidelines, die 

onder alle provincies en gemeenten verspreid zijn. Alle betrokken partijen hebben dus een gelijke 

hoeveelheid aan informatie. Aan de andere kant blijkt dat de Nederlandse steun ook voor een scheve 

verdeling van de beide provincies zorgt omdat de focus duidelijk meer op Western Cape ligt dan op 

KwaZulu-Natal. De reden hiervoor is, dat Western Cape als voorbeeldfunctie moet dienen voor de 

overige provincies. Dit zou voor KwaZulu-Natal een reden kunnen zijn, zich niet gelijkwaardig 

behandeld te voelen en ten koste kunnen gaan van een communicatie en samenwerking op gelijke 

hoogte met Western Cape of Nederland. 
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Monitoring 

De succesfactor monitoring komt bij beide provincies veelvuldig voor. Vooral de continuïteit in het 

contact en het aanstellen van een vaste contactpersoon worden in de resultaten als enorm positieve 

invloed op de communicatie bestempeld. In de afgelopen jaren is de communicatie tussen de 

provincies en gemeenten enorm verbeterd door deze twee indicatoren. De indicatoren die 

beduidend minder invloed hebben zijn visitaties en rapportageverplichtingen. Uit de resultaten blijkt 

dat visitaties nog niet relevant zijn omdat er bij de geselecteerde gemeenten geen Restruction Zones 

zijn aangewezen die bezocht moeten worden. Rapportageverplichtingen hebben op het moment ook 

geen zichtbaar positief effect. Voor de verbetering van de communicatie en samenwerking is juist het 

vaststellen van deze verplichtingen, zoals duidelijke deadlines, een belangrijke stap. Het enige 

verschil dat waar te nemen is tussen beide provincies, is dat er meer continuïteit in het contact is bij 

Western Cape door de vergaderingen van de werkgroep. Zoals bij de factor duurzaamheid reeds 

aangegeven, is de communicatie hierdoor beduidend beter bij de provincie Western Cape. Het 

oprichten van een vergelijkbare werkgroep zou de continuïteit in de communicatie bij KwaZulu-Natal 

zeker bevorderen.   

Politieke situatie 

Een verschil in het politieke klimaat in beide provincies, is dat er verschillende regerende partijen 

zijn. Dit feit heeft echter geen meetbare invloed op de onderlinge communicatie en samenwerking 

tussen de provincies en gemeenten. Het nationale beleid is echter wel als negatieve invloed te 

benoemen, omdat het onvoldoende leiding aan de sector geeft. De financiële middelen die 

beschikbaar worden gesteld, komen daardoor vaak niet op de juiste plek terecht. Daarnaast is de 

verantwoordelijke officials vaak niet duidelijk wat hun taken en verantwoordelijkheden zijn. De wet- 

en regelgeving hebben een duidelijk negatief effect op de communicatie en vooral samenwerking 

tussen de provincies en gemeenten. Uit de resultaten komt naar voren dat er door het BEE 

programma vaak mensen worden aangenomen op posities waar ze eigenlijk niet voor gekwalificeerd 

zijn. Door het Apartheidsregime is de zwarte bevolking meestal nauwelijks opgeleid en zijn deze 

posities te hoog gegrepen. Deze situaties kunnen leiden tot onbegrip en daardoor tot een stroeve 

communicatie en samenwerking.   

Meerdere principalen 

In vergelijking met de overige factoren kan er bij deze faalfactor geen enkel verschil tussen beide 

provincies worden vastgesteld. Deze faalfactor heeft met name een negatieve invloed op de 

communicatie en samenwerking vanuit de gemeenten naar de provincies. De gemeenten hebben te 

maken met vier verschillende principalen en het is niet duidelijk aan wie ze verantwoording moeten 

afleggen. Daardoor duren processen vaak lang en er worden geen beslissingen genomen. Uit de 

documentanalyse blijkt dat het aantal principalen en hun taken op het gebied van sociale huisvesting 

wettelijk is vastgelegd en dus niet te veranderen is. Dit kan echter positief worden beïnvloed, door 

meer duidelijkheid te verschaffen aan welke principaal de gemeenten precies verantwoording 

moeten afleggen en door een betere communicatie tussen de principalen. 

5.7. Beantwoording empirische deelvragen 

In de bovenstaande paragrafen zijn de resultaten per indicator gepresenteerd en geanalyseerd van 

zowel de provincie Western Cape als de provincie KwaZulu-Natal. Uit de analyse blijkt dat alle 

theoretische succes- en faalfactoren bij beide provincies in hun onderlinge communicatie en 

samenwerking voorkomen. In onderstaande Tabel 11, wordt per provincie samengevat, in welke 
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mate de beschreven indicatoren effect hebben op de onderlinge communicatie en samenwerking. 

Vervolgens worden aan de hand van deze uitkomst de empirische deelvragen herhaald en 

beantwoord. 

Tabel 11: Succes- en faalfactoren Western Cape en KwaZulu-Natal 

Succes- en faalfactoren     Western Cape                                               KwaZulu-Natal 

Succesfactoren 

Duurzaamheid Workshops, trainingen, werkgroep en 
guidelines allemaal veel effect. 

Workshops, trainingen en guidelines 
allemaal veel effect. Werkgroep geen 
effect. 

Gelijkwaardigheid Behoefte en hulp sluiten op elkaar 
aan veel effect. Gelijke behandeling 
veel effect. 

Behoefte en hulp sluiten op elkaar aan 
wel effect, minder dan Western Cape. 
Gelijke behandeling geen effect. 

Monitoring Continuïteit in contact en vaste 
contactpersoon veel effect. Visitaties 
geen effect en rapportage-
verplichtingen weinig effect. 

Continuïteit in contact en vaste 
contactpersoon veel effect. Visitaties 
geen effect en rapportage-
verplichtingen weinig effect. 

Faalfactoren 

Politieke situatie Politiek klimaat en Apartheid veel 
effect op gemeenten en provincie. 

Politiek klimaat en Apartheid veel 
effect op gemeenten en provincie. 

Meerdere principalen Aantal principalen en verantwoording 
veel effect op gemeenten, geen 
effect op provincie. 

Aantal principalen en verantwoording 
veel effect op gemeenten, geen effect 
op provincie. 

De eerste empirische deelvraag luidt: 

Welke succes- en faalfactoren komen voor bij de provincie Western Cape en de geselecteerde 
gemeenten in hun onderlinge communicatie en samenwerking met betrekking tot sociale huisvesting 
en wat is hun effect? 

De succesfactoren die duidelijk veel effect hebben op de onderlinge communicatie en samenwerking 

zijn duurzaamheid, gelijkwaardigheid en monitoring.  

 Duurzaamheid kan als een succesfactor worden bestempeld die een significant effect heeft. 

Alle indicatoren hebben een sterke positieve invloed op de communicatie en samenwerking. 

Vooral de georganiseerde werkgroep en trainingen vanuit de provincie, leveren een grote 

bijdrage aan de communicatie en samenwerking tussen provincie en gemeenten. De vanuit 

het MoA tot stand gekomen workshops en guidelines ondersteunen de provincie in het 

verbeteren van de communicatie en samenwerking tussen provincie en gemeenten.  

 

 Gelijkwaardigheid is als een succesfactor te beschouwen, doordat beide indicatoren een 

duidelijk effect laten zien. De behoefte van de gemeenten en de hulp van de provincie sluiten 

goed op elkaar gaan en dit bevordert de samenwerking. Vanuit MoA is er geen gelijke 

behandeling van de beide provincies omdat Western Cape als voorbeeldfunctie moet dienen. 

Dit kan echter als succesfactor voor Western Cape worden beschouwd, omdat vanuit de 

MoA veel ondersteuning wordt geboden om de communicatie en samenwerking tussen de 

provincie en gemeenten te bevorderen.   
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 Ondanks dat twee van de vier indicatoren weinig effect hebben, kan monitoring nog steeds 

als een duidelijke succesfactor worden benoemd. De indicatoren continuïteit in het contact 

en een vaste contactpersoon hebben de afgelopen jaren al een groot effect op de 

verbetering van de communicatie gehad. Om in de toekomst monitoring nog meer effect te 

laten hebben, is het zinvol voor de provincie om alle indicatoren aandacht te geven, met 

name rapportageverplichtingen. 

De faalfactoren politieke situatie en meerdere principalen hebben beide veel effect op de 

onderlinge communicatie en samenwerking. 

 De politieke situatie heeft een duidelijk negatief effect op de communicatie en 

samenwerking tussen de provincie en gemeenten. De gevolgen van de Apartheid en het 

politiek klimaat beïnvloeden de communicatie en samenwerking op de werkvloer. Op dit 

gebied is er veel terrein te winnen voor de provincie om deze faalfactor tegen te gaan. Om 

de gevolgen van de wet- en regelgeving tegen te gaan (zoals het BEE programma) kan de 

provincie meer investeren in kennis en vaardigheden om de kwalificaties van de officials te 

bevorderen.   

 

 Meerdere principalen kan als een faalfactor worden beschouwd omdat ook hier beide 

indicatoren een negatieve invloed heeft op de onderlinge communicatie en samenwerking 

vanuit de gemeenten. De gemeenten hebben te maken met vier verschillende principalen en 

het is niet duidelijk aan wie ze verantwoording moeten afleggen. Het aantal principalen kan 

niet veranderd worden omdat dit wettelijk vastgelegd is. De provincies kunnen echter 

werken aan de communicatie tussen de verschillende principalen en duidelijker aangeven 

aan wie de gemeenten verantwoording moeten afleggen.  

De tweede empirische deelvraag luidt: 

Welke succes- en faalfactoren komen voor bij de provincie KwaZulu-Natal en de geselecteerde 
gemeenten in hun onderlinge communicatie en samenwerking met betrekking tot sociale huisvesting 
en wat is hun effect? 

De succesfactoren die duidelijk veel effect hebben op de onderlinge communicatie en samenwerking 

zijn duurzaamheid en monitoring. De succesfactor gelijkwaardigheid heeft weinig tot geen effect. 

 Duurzaamheid kan als een succesfactor worden bestempeld die een significant effect heeft. 

Bij KwaZulu-Natal hebben de drie indicatoren workshops, trainingen en guidelines een sterke 

positieve invloed op de communicatie en samenwerking tussen provincie en gemeenten. 

Vanuit het MoA is er een begin gemaakt om de communicatie en samenwerking tussen 

provincie en gemeenten te ondersteunen door workshops en guidelines. Er is echter nog veel 

ruimte voor verbetering, met name het oprichten van een werkgroep zou een positieve 

bijdrage zijn. 

 

 Gelijkwaardigheid is voor de provincie KwaZulu-Natal niet als een succesfactor te 

beschouwen, omdat slecht één indicator een duidelijk effect laat zien. De behoeftes van de 

gemeenten en de hulp van de provincie sluiten hier net als bij Western Cape goed op elkaar 

aan. Vanuit de MoA zijn echter de behoeftes van de provincie niet duidelijk bepaald, 
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waardoor er geen ondersteuning geboden kan worden die direct hierop aansluit. Om de 

communicatie en samenwerking in KwaZulu-Natal meer te bevorderen, is directe steun van 

Nederland zeker wenselijk. Om de onderlinge communicatie en samenwerking tussen de 

provincies Western Cape en KwaZulu-Natal te verbeteren is het zeker wenselijk dat 

Nederland beide provincies gelijkwaardig behandelt. 

 

 Ondanks dat ook hier twee van de vier indicatoren weinig effect hebben, kan monitoring als 

een duidelijke succesfactor worden benoemd. Net als bij Western Cape hebben de 

indicatoren continuïteit in het contact en een vaste contactpersoon de laatste jaren reeds 

effect op de verbetering van de communicatie gehad. Om in de toekomst monitoring nog 

meer effect te laten hebben, is het van belang dat de provincie alle indicatoren aandacht 

geeft, met name rapportageverplichtingen. 

De faalfactoren politieke situatie en meerdere principalen hebben in dezelfde mate effect op de 

onderlinge communicatie en samenwerking als bij de provincie Western Cape. 

 De politieke situatie heeft ook hier een duidelijk negatief effect op de communicatie en 

samenwerking tussen de provincie en gemeenten. De gevolgen van de Apartheid en het 

politiek klimaat hebben een duidelijk negatief effect op  de communicatie en samenwerking 

onder de werknemers. Op dit gebied is er veel terrein te winnen voor de provincie om deze 

faalfactor tegen te gaan. KwaZulu-Natal kan de wet- en regelgeving (zoals het BEE 

programma) niet veranderen maar wel ervoor zorgen dat de kennis en vaardigheden van de 

officials toenemen zodat dit geen problemen meer veroorzaakt in de communicatie en 

samenwerking.   

 

 Meerdere principalen kan als een faalfactor worden beschouwd omdat beide indicatoren 

een negatieve invloed op de onderlinge communicatie en samenwerking vanuit de 

gemeenten heeft. De gemeenten hebben ook in KwaZulu-Natal te maken met vier 

verschillende principalen en het is niet duidelijk is aan wie ze verantwoording moeten 

afleggen. Het aantal principalen kan niet veranderd worden omdat dit wettelijk vastgelegd is. 

De provincie kan echter werken aan de communicatie tussen de verschillende principalen en 

duidelijker aangeven aan wie de gemeenten verantwoording moeten afleggen.  
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6. Conclusie en discussie 

Nu alle resultaten geanalyseerd zijn, zal in dit hoofdstuk antwoord worden gegeven op de 

hoofdvraag. Na deze conclusie, zal in de discussie aandacht worden besteed aan de tekortkomingen 

in dit onderzoek en advies worden gegeven voor eventueel vervolgonderzoek. 

6.1. Conclusie 

Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen hoe de relatie tussen de provincies en gemeenten 

verloopt met betrekking tot sociale huisvesting, teneinde een richtlijn te schrijven om de onderlinge 

samenwerking en communicatie te verbeteren met betrekking tot het leveren van sociale 

huurwoningen. Aan de hand van de principaal-agent theorie en de Capacity Development-

benadering zijn een aantal succes- en faalfactoren geformuleerd, die als leidraad zijn gebruikt voor 

dit onderzoek. Deze factoren zijn geoperationaliseerd om ze in de praktijk meetbaar te maken. De 

provincies Western Cape en KwaZulu-Natal en een aantal geselecteerde gemeenten in Zuid-Afrika 

zijn als casussen genomen voor dit onderzoek. Zoals in het beleidskader beschreven liggen beide 

provincies in een compleet ander gebied in Zuid-Afrika en zijn er enorme verschillen in bijvoorbeeld 

de samenstelling van de bevolking, taal en politieke situatie. Door de uitkomsten van deze diverse 

provincies samen te voegen, kan worden gezegd dat er een representatief beeld gegeven wordt voor 

heel Zuid-Afrika. De bevindingen van beide casussen zijn gepresenteerd en er is geanalyseerd wat het 

effect is van de succes- en faalfactoren op deze casussen. Ook zijn de theoretische- en empirische 

deelvragen beantwoord. Nu kan antwoord worden gegeven op de hoofdvraag van dit onderzoek:  

Hoe kan de onderlinge samenwerking en communicatie tussen provincies en gemeentes in Zuid-
Afrika met betrekking tot het leveren van sociale huurwoningen verbeterd worden? 

Om te beginnen kan de onderlinge samenwerking en communicatie tussen de provincies en 

gemeenten in Zuid-Afrika verbeterd worden door de factor duurzaamheid te vergroten. Er komt 

duidelijk in het onderzoek naar voren, dat er een tekort aan kennis en vaardigheden is bij de officials 

op het gebied van sociale huisvesting. In de strategieën van de provincies wordt expliciet beschreven, 

dat de provincies ondersteuning willen bieden aan de gemeenten voor het opzetten van de sociale 

huisvesting. Het is raadzaam voor alle provincies een strategie te ontwikkelen, waar het bevorderen 

van kennis en vaardigheden bij de geselecteerde gemeenten één van de doelstellingen is. Uit de 

analyse blijkt, dat in zowel de provincie Western Cape als in KwaZulu-Natal vanuit de provincies zelf 

trainingen worden ingezet om de communicatie en samenwerking te verbeteren. Door het tekort 

aan kennis en vaardigheden, is echter de externe hulp van Nederland noodzakelijk. Door hun kennis 

en vaardigheden over te dragen, zullen de provincies in de toekomst zelf workshops en guidelines op 

het gebied van sociale huisvesting kunnen aanbieden. Uit de interviews komt naar voren dat de 

oprichting van een werkgroep bij de provincie Western Cape nog een extra positief effect heeft op de 

communicatie en samenwerking tussen de provincie en gemeenten. In de provincie KwaZulu-Natal is 

geen werkgroep opgericht en hier is de onderlinge communicatie en samenwerking beduidend 

minder ver gevorderd. Om de communicatie en samenwerking op het gebied van sociale huisvesting 

in Zuid-Afrika te verbeteren, levert het opzetten van een werkgroep zeker een positieve bijdrage.   

Verder speelt de factor gelijkwaardigheid een rol in het verbeteren van de communicatie en 

samenwerking tussen de provincies en gemeenten. De resultaten laten zien dat beide provincies 

goed inspelen op de behoeftes van de geselecteerde gemeenten en dit bevordert de samenwerking. 
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Dat een enkele respondent deze mening niet deelde, geeft aan dat er nog ruimte is voor verbetering. 

Het is belangrijk dat gemeenten in Zuid-Afrika zich gelijkwaardig voelen aan de provincies en 

daardoor minder barrières hebben om hun behoeftes aan te geven. Ook het verschil tussen beide 

casussen geven juist het effect weer van deze factor.  De focus van de Nederlandse steun ligt 

duidelijk meer op Western Cape ligt dan op KwaZulu-Natal, omdat Western Cape als 

voorbeeldfunctie moet dienen voor de overige provincies. Dit heeft een aanzienlijk positief effect op 

de onderlinge communicatie en samenwerking in Western Cape. Hoewel de Nederlandse steun dus 

niet bijdraagt aan meer gelijkwaardigheid, kan deze hulp zichtbaar bijdragen aan een betere 

onderlinge communicatie en samenwerking op het gebied van sociale huisvesting. 

De succesfactor monitoring heeft ook een duidelijk positief effect op de onderlinge communicatie en 

samenwerking. Vooral de continuïteit in het contact en het aanstellen van een vaste contactpersoon 

worden in de resultaten als enorm positieve invloed op de communicatie bestempeld. Visitaties en 

rapportageverplichtingen hebben beduidend minder invloed, zo blijkt uit de analyse. Voor de 

verbetering van de communicatie en samenwerking is juist het vaststellen van deze verplichtingen, 

zoals duidelijke deadlines, een belangrijke stap. Zoals bij de factor duurzaamheid reeds aangegeven, 

is de continuïteit in de communicatie aanzienlijk beter bij de provincie Western Cape door de 

opgerichte werkgroep. De regelmatige vergaderingen die voortkomen uit een werkgroep kunnen de 

continuïteit in de communicatie bij de provincies en gemeenten in Zuid-Afrika zeker bevorderen.   

Om de onderlinge communicatie en samenwerking te verbeteren is het ook van belang de negatieve 

invloeden zoveel mogelijk tegen te gaan. Het negatieve effect van de faalfactoren politieke situatie 

en meerdere principalen moeten geminimaliseerd worden. De wet- en regelgeving hebben een 

duidelijk negatief effect op de communicatie en vooral samenwerking tussen de provincies en 

gemeenten in Zuid-Afrika. Uit de resultaten komt naar voren dat er door het BEE programma vaak 

mensen worden aangenomen op posities waar ze eigenlijk niet voor gekwalificeerd zijn. Door het 

Apartheidsregime is de zwarte bevolking meestal nauwelijks opgeleid en zijn deze posities te hoog 

gegrepen. Deze situaties kunnen leiden tot onbegrip en daardoor tot een stroeve communicatie en 

samenwerking. De negatieve effecten kunnen verminderd worden door te investeren in 

duurzaamheid. Dit zorgt ervoor dat capabele mensen op de juiste posities aangenomen worden en 

daardoor kunnen snellere en verantwoordelijkere beslissingen kunnen genomen worden. Het feit dat 

de gemeenten te maken hebben met meerdere principalen is wettelijk vastgelegd en niet te 

voorkomen. Hierdoor duren processen echter vaak lang en er worden geen beslissingen genomen. 

Het negatieve effect hiervan kan verminderd worden door een duidelijkere communicatie tussen de 

principalen zelf en meer transparantie aan wie de gemeenten precies verantwoording moeten 

afdragen.  

Gesteld kan worden dat voor het verbeteren van de onderlinge communicatie en samenwerking 

tussen de provincies en gemeenten in Zuid-Afrika op het gebied van sociale huisvesting, alle succes- 

en faalfactoren een belangrijke rol spelen. Om verbeteringen te realiseren zullen in het volgende 

hoofdstuk concrete aanbevelingen gepresenteerd worden.    

6.2. Discussie 

Bij dit onderzoek zijn er een aantal kanttekeningen te plaatsen. Er wordt eerst gereflecteerd of de 

gekozen aanpak en methode voldoende zijn geweest. Daarna wordt stil gestaan bij de 
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wetenschappelijke bijdrage van dit onderzoek. Ten slotte wordt er aandacht besteed aan het 

vervolgonderzoek om de conclusies eventueel verder uit te breiden en te verfijnen.  

In dit onderzoek zijn de casussen door de opdrachtgever, SALGA, vooraf geselecteerd. Dit kan de 

onafhankelijkheid van het onderzoek aantasten. Hoewel de selectie van de casussen begrijpelijk is, 

komt het de onafhankelijkheid van het onderzoek ten goede als de onderzoeker de casussen zelf 

selecteert. Hierdoor krijgt de onderzoeker de ruimte om meerdere of andere geschikte provincies en 

gemeenten te selecteren. Verder zijn er voor dit onderzoek hoofdzakelijk schriftelijke kwalitatieve 

interviews afgenomen en slechts drie face-to-face interviews. De reden hiervoor is het beperkte 

budget en de enorme afstanden binnen Zuid-Afrika. De onderzoeker had geen mogelijkheid een paar 

uur te vliegen om een official persoonlijk te bezoeken. Hierdoor waren de antwoorden soms niet 

volledig genoeg en er is niet altijd de gewenste diepgang bij de interviews bereikt. Bij het 

vervolgonderzoek kunnen eventueel meer face-to-face interviews afgenomen worden om deze 

diepgang wel te bereiken. Verder berusten de resultaten volledig op interne informatie en 

beeldvorming binnen de provincies en gemeenten. De mening van de doelgroep waar het uiteindelijk 

om gaat, de huurders, is niet in dit onderzoek meegenomen. Het is in principe mogelijk dat de 

provincies en gemeenten een onvolledig of onjuist beeld hebben van hun eigen functioneren met 

betrekking tot de benoemde succes- en faalfactoren. Voor het vervolgonderzoek zou het zinvol 

kunnen zijn de mening van de doelgroep huurders, wel in het onderzoek mee te nemen. 

De wetenschappelijke kennis op het gebied van sociale huisvesting in Zuid-Afrika, met name wat 

betreft de communicatie en samenwerking tussen de provincies en gemeenten, is schaars te 

noemen. De bevindingen van dit onderzoek hebben nieuwe inzichten gegeven op het gebied van 

communicatie en samenwerking binnen de sociale huisvestingssector. Juist de combinatie van de 

principaal-agent-theorie en de Capacity Development-benadering heeft ervoor gezorgd dat er een 

goede verbinding tussen de theorie en praktijk kon worden gelegd. Daardoor is er een 

wetenschappelijke diepgang in de resultaten bereikt en konden er concrete conclusies getrokken 

worden. 

In dit onderzoek lag de focus op de onderlinge communicatie tussen provincies en gemeenten. In de 

loop van het onderzoek is duidelijk geworden dat de organisatie SHRA veel invloed heeft binnen de 

sociale huisvestingssector. Zowel de provincies als gemeenten worden gesteund door SHRA en dit 

heeft een duidelijk effect op de onderlinge communicatie en samenwerking. Wellicht kan in een 

vervolgonderzoek onderzocht worden hoe groot dit effect is en welke andere externe actoren hier 

ook invloed op hebben.   
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7. Aanbevelingen 

Om de conclusie van dit onderzoek in praktijk vorm te kunnen geven worden er een aantal 

aanbevelingen gedaan voor zowel de provincies als voor de gemeenten.  

Aanbevelingen voor de provincies  

1. Gezien de verantwoordelijkheden van de provincies op het gebied van sociale huisvesting, is het 

raadzaam een strategie te ontwikkelen op het gebied van sociale huisvesting. SHRA kan de  

provincies helpen bij de ontwikkeling van een dergelijke strategie, zoals ze dat al gedaan hebben 

voor de provincies Western Cape en KwaZulu-Natal. De strategie zal de provincies helpen in de keuze 

van de gemeenten waarin ze de sociale huisvesting als eerste willen realiseren en het bepalen van 

doelstellingen.  

2. Om de gemeenten voor te bereiden op de uitvoering van de sociale huisvesting, is een leidende rol 

van de provincies in de opbouw van de capaciteit op het lokale niveau gewenst. De provincie kan dit 

onder andere bereiken door het opzetten van een werkgroep, zoals de provincie Western Cape dat 

heeft gedaan. Dit kan de gemeenten helpen bij het bereiken van de noodzakelijke samenwerking en 

afstemming wat betreft de planning en realisatie van sociale huisvesting. 

3. Om een goede communicatie tussen de gemeenten en de provincies te waarborgen, is het 

belangrijk om een vaste contactpersoon te hebben, die verantwoordelijk is voor het contact met de 

gemeenten. Het contact tussen de provincie en de gemeenten moet niet beperkt worden tot de 

werkgroep bijeenkomsten, maar moet ook buiten deze bijeenkomsten plaatsvinden.  

4. De provincies kunnen steun en advies vragen van externe actoren die ver gevorderd zijn op het 

gebied van sociale huisvesting, zoals Nederland. De opgedane kennis en vaardigheden kunnen de 

provincies in de vorm van workshops en trainingen aan hun eigen officials overdragen.  

Aanbevelingen voor de gemeenten 

1. Ook voor de gemeenten is het raadzaam een strategie te ontwikkelen op het gebied van sociale 

huisvesting. Deze gemeentelijke strategieën kunnen gekoppeld worden aan de provinciale strategie. 

SHRA kan de gemeenten helpen bij de ontwikkeling van hun strategieën. 

2. Net als bij de provinciale overheden is het voor de gemeenten ook wenselijk een vaste 

contactpersoon aanwijzen die verantwoordelijk is voor de communicatie met de andere gemeenten 

en de provincies. Het is belangrijk dat het contact op een regelmatige basis plaatsvindt om de 

onderlinge communicatie en samenwerking te verbeteren. 

3. De gemeenten kunnen zelf de kennis en vaardigheden bij de eigen officials bevorderen, door het 

geven van traininingen en workshops. De capaciteit kan extra versterkt worden door met andere 

gemeenten samen te werken en van elkaar te leren.  
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Bijlage 1: Documentanalyse  

Geraadpleegde documenten: 

 Building a nation through partnership 

 Building Sustainable Communities: Rental Housing Strategy 2010 – 2014 

 Celebrating 20 years of Human Settlements: Bringing the Freedom Charter to Life 

 Draft Terms of Reference for the Provincial Rental Housing Planning Workgroup 

 Memorandum of Agreement 

 Municipal Rental Housing: Toolkit for the Development of a Municipal Policy 

 Notulen vergadering van the Provincial Rental Housing Planning Workgroup 

 Social Housing Act No 16 

 The KwaZulu-Natal Rental Housing Strategic Plan 2012-2017 

Aan de hand van de succes- en faalfactoren zijn de bovenstaande documenten geanalyseerd. De 

indicatoren van de factoren zijn als labels gebruikt om na te gaan in hoeverre ze in de tekst 

terugkomen. Als bijvoorbeeld in de verkregen data een passage verwees naar een indicator 

(workshops, trainingen, werkgroepen en guidelines) dan werd deze informatie in de analyse 

meegenomen voor de succesfactor duurzaamheid. Op deze manier werden alle data nagegaan en 

voorzien van een indicator. 

Duurzaamheid 

• Workshops 

• Trainingen 

• Werkgroepen  

• Guidelines 

Gelijkwaardigheid 

 Behoefte en hulp sluiten op elkaar aan  

 Gelijke behandeling provincies en gemeenten 

Monitoring 

 Continuïteit in het contact 

 Vaste contactpersoon 

 Visitaties 

 Rapportageverplichtingen 

Politieke situatie 

 Politieke klimaat binnen provincies 

 Apartheid 

Meerdere principalen 

 Aantal principalen 

 Verantwoording  
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Bijlage 2:  Vragenlijst interview  

    

Province 

When exactly did the process with the five leader towns start? 

Who has taken the initiative to start the leader towns’ process? And what was the motivation to 

select these municipalities?  

Does the province have a delegated person who is responsible for the contact with the 

municipalities? 

Are there specific meetings with the leader towns? And how often does that take place? 

What is the purpose and content of this contact? 

Is the province satisfied about the relationship with the municipalities? If so, what makes the 

relationship a success? If not, what measures can be taken to strengthen the relationship? 

What kind of positive factors do you see coming from the cooperation between the province and the  

leader towns? 

What can be done to improve the relationship between the province and the five leader towns 

according to you? Please explain. 

Is there contact between the province and municipalities outside the PRHPW meetings? And how 

often does that take place? 

What is the progress made so far as a result of the PRHWP meetings? 

Municipality 

Does the municipality have a permanent contact person who is responsible for the contact with the 

province? On what subjects is this contact based and how often does this contact take place? 

Is the municipality satisfied with the current communication and cooperation with the province? If 

not, what measures can be taken to strengthen this? 

What kind of positive factors result from the cooperation with the province? 

What can be done better in the relationship between the municipality and the province according to 

you? Please explain. 

What kind of positive factors do you see in the cooperation between municipalities in the field of 

social housing? And what can be done better? 

 


