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Voorwoord 
 

Voor u ligt mijn bachelorscriptie, ter afronding van de pre-master Planologie aan de Radboud 

Universiteit Nijmegen. Het betreft de rapportage van mijn onderzoek naar het succes van 

burgerinitiatieven op de lange termijn, vanuit het perspectief van gebruikers.  

 

Aan dit onderwerp heb ik de afgelopen maanden met veel plezier, maar ook met de nodige 

tegenslagen, gewerkt. Daarom wil ik nu van de gelegenheid gebruik maken om iedereen te bedanken 

die mij in deze periode geholpen heeft. 

 

Om te beginnen wil ik iedereen bedanken die mee heeft willen werken aan mijn onderzoek, in het 

bijzonder alle geïnterviewden van de geselecteerde burgerinitiatieven. Ik wil jullie bedanken voor de 

tijd die jullie hebben vrijgemaakt om mij te vertellen over de initiatieven. Zonder jullie ervaringen en 

inzichten had ik mijn onderzoek niet af kunnen ronden. De interviews waren voor mij telkens weer 

interessant en leverden weer nieuwe inzichten en energie om verder te gaan. 

 

Ook wil ik mijn begeleider, Marlies Meijer, bedanken voor de ondersteuning tijdens mijn onderzoek. 

In de beginfase was het erg prettig dat je meedacht over het aanscherpen van het onderwerp. Later 

in het proces was het fijn om opbouwende kritiek te krijgen over mijn conceptversies. Het heeft mij 

erg geholpen om mijn scriptie te verbeteren. Ook was het fijn om tijdens meerdere overleggen te 

praten over het onderwerp, waardoor ik vaak tot nieuwe inzichten en ideeën kwam. 

 

Ten slotte wil ik ook mijn familie en vrienden bedanken voor hun interesse en steun de afgelopen 

paar maanden. Jullie hielden altijd vertrouwen in mij, ook als ik dat zelf even niet meer had. Daarom 

wil ik jullie ook bedanken voor de nodige afleiding wanneer ik even niet aan mijn scriptie wilde 

denken. 

 

Lotte Huiskens 

Nijmegen, juni 2016 
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Samenvatting 
 

In Nederland is sprake van een toenemende bevolkingskrimp. De Achterhoek is een regio die daar de 

komende jaren nog veel mee te maken gaat krijgen (PBL, 2012). In veel krimpgemeenten is men bang 

dat de krimp zorgt voor een verminderde leefbaarheid, omdat er vaak voorzieningen verdwijnen. 

Deze voorzieningen zouden nodig zijn om een dorp leefbaar te houden (de Groot & Schonewille, 

2012).  

 

Veel krimpgemeenten hebben geaccepteerd dat er een daling in het bevolkingsaantal plaats gaat 

vinden de komende jaren. Deze gemeenten beseffen dat zij zich niet moeten richten op het tegen 

gaan van deze veranderingen. Het is daarom niet het doel om nieuwe inwoners aan te trekken, maar 

om de huidige inwoners te behouden. Hierbij ligt de nadruk op het aanpassen van de bestaande 

woningvoorraad en het verbeteren van de fysieke woonomgeving (Verwest et al., 2010). Een manier 

om de woonomgeving aantrekkelijk te houden voor de lokale bevolking is door de bevolking meer te 

betrekken bij de ruimtelijke ontwikkelingen. Een manier om dit te doen is door als gemeente de 

opkomst van burgerinitiatieven te stimuleren. 

 

‘Een burgerinitiatief is een vorm van zelforganisatie van burgers, gericht op de verbetering van de 

eigen levenssituatie en/of de samenleving waarbij een aantal mensen betrokken is in een al dan niet 

tijdelijke initiatiefgroep, actiegroep of projectgroep. Burgerinitiatieven worden gerund door 

vrijwilligers, zijn hoogstens semiprofessioneel, kleinschalig en niet of weinig geïnstitutionaliseerd.’ 

(Müjde & Daru, 2005). 

 

In krimpgemeenten lijkt het een goede oplossing om burgers en overheden samen te laten werken 

aan een verbeterde woonomgeving. Maar over de effecten van deze burgerinitiatieven op de lange 

termijn is nog weinig bekend. Het is vaak onbekend met welke doelen een initiatief gestart is en of 

dat deze doelen daadwerkelijk gehaald zijn. Ook is het onduidelijk welke gevolgen er optreden in de 

gemeenschap zodra het initiatief gestart is en wanneer een initiatief succesvol is. 

 

In de literatuur ontbreekt nog kennis over de lange termijn effecten en succes van burgerinitiatieven, 

voornamelijk vanuit het perspectief van de burgers (de Haan & Haartsen, 2015). Het doel van dit 

onderzoek is daarom om een bijdrage te leveren aan de kennis over de effecten en het succes van 

burgerinitiatieven op de lange termijn, door een analyse van verschillende casussen waarbij de 

voorafgestelde doelen van het burgerinitiatief vergeleken worden met het gerealiseerde effect na de 

uitvoering hiervan, gezien vanuit het perspectief van de burgers. Om inzicht te verkrijgen in dit 

onderwerp is de volgende hoofdvraag opgesteld: In hoeverre komt het succes van gerealiseerde 

burgerinitiatieven, vanuit het perspectief van de gebruikers, overeen met de vooraf gestelde 

doelstellingen? 

 

Het antwoord op deze hoofdvraag is gezocht doormiddel van een meervoudige casestudy. Er zijn drie 

cases onderzocht, waarvan twee in de Achterhoek en één in de Liemers. De onderzochte cases de 

herstelde Kerkepaden in Zieuwent, ’t Winkeltje in Herwen en BS22 in Groenlo. Het belangrijkste 

uitgangspunt van de cases was dat deze al een aantal jaar in gebruik moesten zijn, omdat het anders 

onmogelijk is om over succes op de lange termijn te spreken.  
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De informatie rondom deze cases is verzameld op een aantal manieren. Ten eerste zijn er meerdere 

diepte interviews afgenomen, zowel met initiatiefnemers als vrijwilligers en/of gebruikers. Dit waren 

half gestructureerde interviews. Vooraf zijn er interviewguides gemaakt en achteraf zijn de 

interviews getranscribeerd en gecodeerd. Naast interviews hebben er ook observaties 

plaatsgevonden bij de initiatieven. Daarnaast is er ook nog gebruik gemaakt van geschreven 

bronnen, zoals boeken en krantenartikelen. De resultaten van de cases zijn eerst afzonderlijk 

geanalyseerd en vervolgens met elkaar vergeleken, om tot een conclusie te kunnen komen. 

 

Tijdens het onderzoek is er ook gebruik gemaakt van een aantal belangrijke theorieën rondom 

burgerinitiatieven en gebruik van ruimte. De eerste theorie is Arnsteins ‘Ladder of Citizen 

Participation’. Deze theorie geeft verschillende gradaties in burgerparticipatie aan. Volgens deze 

participatieladder is er pas sprake van een burgerinitiatief bij het hoogste niveau, citizen control. 

 

De tweede theorie is Lefebvres ‘Production of Space’. In deze theorie wordt er een onderscheid 

gemaakt in drie dimensies ruimte, waarin een burgerinitiatief invloed kan uitoefenen. De eerste 

dimensie is de conceived space. In dit onderzoek bestaat dit uit twee delen. Ten eerste is het, zoals 

bedoeld door Lefebvre, het beleid over burgerinitiatieven en de opvattingen van de beleidsmakers 

en de gemeente over dit onderwerp. Het andere deel zijn de opvattingen en ideeën van de 

initiatiefnemers zelf. Zij zijn geen beleidsmakers in de traditionele zin, maar zij beïnvloeden door hun 

visie toch het beleid en de algemene opvattingen rondom de burgerinitiatieven.  

 

De tweede dimensie is de perceived space. Dit zijn de tastbare ruimtelijke veranderingen die door 

het burgerinitiatief zijn opgetreden. Het gaat er in dit geval ook om of het burgerinitiatief de routines 

van mensen veranderd heeft en dus hoe het initiatief gebruikt wordt. 

 

De laatste dimensie is de lived space. Dit is de culturele en symbolische plaats die het initiatief in de 

samenleving inneemt. Dus welke betekenis het initiatief heeft ingenomen en of de kwaliteit van de 

gemeenschap hierdoor verbeterd is. Hierbij is het belangrijk hoe de beleving in de regio veranderd is. 

 

Naast deze bovengenoemde theorieën, is er in het theoretisch kader ook aandacht voor de 

afbakening van ‘succes’. Ondanks het ontbreken van eenduidige theorieën over het succes van 

burgerinitiatieven, is geprobeerd om het begrip ‘succes’ meer te definiëren zodat de hoofdvraag 

beantwoord kan worden. Hiervoor zijn een aantal andere onderzoeken aangehaald, waaruit 

succesindicatoren naar voren zijn gekomen. Deze zijn in de conclusie gekoppeld aan de 

succespercepties die uit de casussen naar voren zijn gekomen. 

 

De resultaten uit de empirie zijn te uitgebreid om deze per casus in de samenvatting te kunnen 

behandelen. Daarom worden hier enkel de opvallendste overeenkomsten en verschillen tussen de 

casussen behandeld, per dimensie van de ‘Production of Space’ theorie. 

 

Met betrekking tot de conceived space was er voor alle initiatieven een duidelijke aanleiding. De 

daaropvolgende doelstellingen zijn door burgers opgesteld. Deze initiatiefnemers hebben snel 

contact gezocht met betrokken gemeenten, de provincie en zelfs het Rijk, wanneer zij ondersteuning 

nodig hadden. De overheden hadden een positieve houding ten opzichte van de initiatieven. Wel is 

gebleken dat er aanpassingen aan het initiatief gedaan moesten worden op verzoek van de 
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overheden, zoals een extra doelstelling toevoegen of het formaliseren van een organisatievorm. 

Uiteindelijk zijn de initiatieven vaak toch afhankelijk van (opstart)subsidies. Dit betekent dat de 

initiatiefnemers wel degelijk de voorgestelde wijzigingen door moeten voeren, om hiervoor in 

aanmerking te komen bij lokale overheden. In deze gevallen moeten initiatiefnemers zich aanpassen 

aan wensen van overheden. Hierdoor raken zij echter wel een deel van de regie kwijt, die voor succes 

juist belangrijk is.  

 

Ook wat betreft de perceived space zijn er een aantal aspecten die de burgerinitiatieven gemeen 

hebben. Ten eerste blijkt dat de initiatiefnemers met hun doelen het gebruik goed hebben kunnen 

voorspellen. De burgerinitiatieven worden na een aantal jaar nog gebruikt zoals van te voren beoogd 

werd. Ten tweede zijn de initiatieven voor iedereen toegankelijk. Niemand wordt buitengesloten om 

gebruik te kunnen maken van het initiatief.  Ten derde worden de initiatieven allemaal in stand 

gehouden met enkel vrijwilligers. De routines van de vrijwilligers zijn veranderd, omdat zij op vaste 

dagen in de week meehelpen om het initiatief te onderhouden. Om het initiatief in stand te kunnen 

houden is het belangrijk dat er vrijwilligers bij betrokken blijven. Ten slotte zijn er vanuit de 

burgerinitiatieven nieuwe initiatieven ontstaan. Een eventuele verklaring hiervoor kan zijn dat 

mensen zich door het eerste initiatief meer betrokken voelen bij de gemeenschap, zodat meerdere 

mensen zich met nieuwe initiatieven in willen zetten voor meer verbeteringen.  

 

Ten slotte zijn er ook nog een aantal belangrijke effecten opgetreden in de lived space. Bij 

burgerinitiatieven is het ‘sociale aspect’ een belangrijke verandering. Door samen te werken aan een 

betere leefomgeving ontstaat er een gevoel van saamhorigheid. Mensen in het dorp komen meer 

met elkaar in contact, vooral door vrijwilligerswerk. Daarnaast ontstaat er een soort gedeelde trots, 

omdat het initiatief samen met elkaar gerealiseerd is. Het kan zelfs zijn, zoals bij ‘t Winkeltje te zien 

is, dat het sociale aspect zelfs zo ver gaat dat het initiatief echt een ontmoetingsplek in het dorp is 

geworden. Deze effecten komen overeen met het onderzoek van van Haperen (2014), waarbij sociale 

cohesie toeneemt door betere verbondenheid met buurtgenoten en meer onderlinge waardering. 

 

Daarnaast neemt de leefbaarheid toe door de initiatieven. Hoewel dit niet objectief te meten is, 

wordt dit door de respondenten wel benoemd. Zij omschrijven het verbeteren van de leefbaarheid 

doordat de gemeenschap leuker, mooier, gezelliger of veiliger geworden is.  

 

Ook bleek uit de casussen dat door de initiatieven de zelfstandigheid van de bewoners toegenomen 

is. Burgerinitiatieven kunnen dus bijdragen aan meer zelfstandigheid in de gemeenschap, vooral voor 

kwetsbaardere groepen, zoals kinderen en ouderen.  

 

Succesindicatoren uit een onderzoek van de Haan (2015) zijn vergeleken met succespercepties die de 

respondenten hebben genoemd. Deze kwamen overeen, zoals in onderstaande tabel te zien is: 

 

Succesindicator de Haan (2015) Succesperceptie gebruikers 

Een burgerinitiatief moet in beweging blijven.  Er is continuïteit met enkel vrijwilligers. 

De regie moet in handen blijven van burgers. Er is continuïteit met enkel vrijwilligers. 

Er moeten activiteiten plaats blijven vinden. Er wordt veel gebruik gemaakt van het initiatief. 
Er zijn nieuwe initiatieven uit voortgekomen. 

Het initiatief moet ergens naartoe werken. Blijven zoek naar verbeteringen en/of meer 
diepgang voor het initiatief. 
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Het initiatief moet gestart zijn om iets te 
veranderen in de gemeenschap. 

Dit is niet expliciet genoemd door de gebruikers, 
maar dit bleek wel impliciet uit de doelstelling. 

Er mogen geen mensen buitengesloten worden 
bij het initiatief. 

Dit is niet expliciet genoemd door de gebruikers, 
maar dit bleek wel impliciet uit de interviews. 

Er moet draagvlak zijn voor het initiatief. Er is (toegenomen) draagvlak voor het initiatief. 

 

Hoewel de gebruikers het eens zijn met de succesindicatoren van de Haan (2015), zijn er ook nog een 

aantal succespercepties volgens gebruikers, die niet genoemd zijn door de beleidsmakers: 

 Er is een toegenomen zelfstandigheid bij gebruikers ontstaan.  

 Het gevoel van saamhorigheid is toegenomen in de gemeenschap.  

 Het verantwoordelijkheidsgevoel over de leefomgeving toegenomen. 

 Een initiatief is succesvol wanneer het initiatief een voorbeeld is voor andere initiatieven. 

 Het initiatief heeft financiële zekerheid heeft en is niet enkel afhankelijk van subsidies. 

 

In hoeverre komt het succes van gerealiseerde burgerinitiatieven, vanuit het perspectief van de 

gebruikers, overeen met de vooraf gestelde doelstellingen? 

 

De doelstellingen die vooraf gesteld worden maken deels de conceived space rondom het initiatief, 

samen met de opvattingen van beleidsmakers van lokale overheden. Opvallend is dat, hoewel de 

doelen in principe door burgers opgesteld worden, toch een zekere vorm van beïnvloeding van de 

gemeente of provincie krijgen.Deze beïnvloeding blijkt op de korte termijn voornamelijk irritaties op 

te wekken, omdat het zorgt voor extra werk en het tijd wegneemt bij het realiseren van het initiatief. 

Op de lange termijn blijken deze aanpassingen niet altijd negatief.  Wanneer initiatieven in de lived 

space veel invloed hebben op een betere sociale cohesie, dan komt dit soms omdat overheden een 

sociaal aspect wilden toevoegen aan het initiatief. Dit aspect zouden de initiatiefnemers niet hebben 

toegevoegd als het niet nodig was om subsidies te verkrijgen. 

 

Daarnaast valt op dat de doelen van de initiatieven, vergeleken met het succes volgens de 

respondenten, vrij beperkt opgesteld zijn. De opgestelde doelen richten zich voornamelijk op de 

perceived space, zoals een winkel in het dorp of veilige fietsroutes voor kinderen. De 

succespercepties volgens de gebruikers bevinden zich echter veel meer in de lived space, zoals een 

toegenomen zelfstandigheid, saamhorigheid of bewustwording in de gemeenschap. 

 

Deze gevoelens kunnen verklaard worden doordat de sociale cohesie is toegenomen (van Haperen, 

2014). Er is meer onderlinge betrokkenheid en het gevoel dat men samen ergens aan heeft gewerkt. 

Dat er na het ontstaan van één burgerinitiatief vaak nieuwe initiatieven ontstaan bevestigd deze 

gevoelens, dit toont namelijk aan dat mensen hun leefomgeving beter willen houden. 

 

Uiteindelijk kan geconcludeerd worden dat bij de burgerinitiatieven de doelen voornamelijk 

opgesteld worden om de perceived space te beïnvloeden. De gebruikers zijn blij met de 

veranderingen die ervoor zorgen dat hun dagelijkse routines makkelijker, veiliger of leuker worden. 

Toch zijn het vooral de veranderingen in de lived space die een burgerinitiatief voor gebruikers 

succesvol maken. Volgens gebruikers is er niet één definitie voor succes, maar kan deze uit 

verschillende factoren bestaan. Uiteindelijk is het een combinatie van factoren die de kwaliteit van 

de leefomgeving en de gemeenschap verbeterd. Dat is wat succes voor de gemeenschap inhoud. 
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1 Inleiding van het onderzoek 
 

MEE Oost is een organisatie die, samen met gemeenten en zorgorganisaties in Oost Gelderland en 

Oost Twente, zorg draagt voor kwetsbare burgers in de maatschappij, zodat zij zo goed mogelijk mee 

kunnen doen (Mee Oost, 2016). Op 9 januari 2016 publiceerden zij op hun website een artikel met 

als titel ‘Achterhoekse prijs voor burgerinitiatieven’. De strekking van dit artikel is dat zij samen met 

de acht Achterhoekse gemeenten een voorstel hebben geschreven voor een prijs die 

burgerinitiatieven gaat belonen. De reden dat de Achterhoekse gemeenten deze prijs instellen, is 

omdat zij willen dat hun burgers dingen gaan doen die zij voorheen niet deden of niet konden. 

Doormiddel van de ‘Achterhoek-K@n-Het Prijs’ willen zij succesvolle burgerinitiatieven aandacht 

geven, in de hoop dat zij andere burgers hiermee kunnen inspireren om ook initiatieven te starten 

(Mee Oost, z.d.).  

 

Uit dit artikel is af te leiden dat gemeenten in de Achterhoek waarde hechten aan succesvolle 

burgerinitiatieven. Wat zij onder een succesvol initiatief verstaan is echter nog niet bekend. Zijn dit 

nieuwe initiatieven, die vlak na de oprichting druk bezocht worden? Of zijn dit initiatieven die jaren 

geleden opgericht zijn, maar die nog steeds functioneren? In andere woorden, gaat het dan om 

nieuwe initiatieven die momenteel de aandacht trekken, of om initiatieven die hun blijvende 

karakter al hebben bewezen? Dit geeft aan dat er nog veel onduidelijkheid is over wat een succesvol 

burgerinitiatief precies is en daarom richt dit onderzoek zich hierop. 

 

De huidige interesse vanuit gemeenten voor meer succesvolle burgerinitiatieven is onder andere te 

verklaren doordat er in de Achterhoek de laatste jaren sprake is van toenemende bevolkingskrimp. 

Hoe deze twee verschijnselen met elkaar in verband staan, wordt in het projectkader toegelicht. 

 

1.1 Projectkader 
In dit projectkader wordt vanuit verschillende invalshoeken gekeken naar demografische 

bevolkingskrimp en burgerinitiatieven, om uiteindelijk te leiden tot afbakening van dit onderzoek.  

 

1.1.1 Demografische bevolkingskrimp 

Bevolkingskrimp is een vermindering van de bevolkingsomvang in een specifiek gebied (Dalen, 2008). 

Er is dus sprake van bevolkingskrimp als het aantal inwoners of het aantal huishoudens in een gebied 

daalt. Dit kan gebeuren door twee verschillende oorzaken. Ten eerste komt dit voor als er meer 

mensen sterven dan dat er geboren worden in een gebied. Ten tweede komt dit voor als er meer 

mensen wegtrekken uit een gebied dan dat mensen zich er vestigen. In dit geval spelen drie 

demografische processen een rol, namelijk geboorte, sterfte en migratie (Hospers & Reverda, 2012). 

In gebieden waar de absolute inwoneraantallen dalen, is sprake van structurele bevolkingsdaling. 

 

Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 

krijgen steeds meer delen van Nederland in de komende jaren te maken met bevolkingskrimp. Zij 

voorspellen dat in 37% van de gemeenten de bevolking zal afnemen en in 9% van de gemeenten het 

aantal huishoudens. 80% van deze krimp zal voorkomen in kleine en middelgrote 

plattelandsgemeenten (Verwest, van Dam, & Daalhuizen, 2010). Zoals op afbeelding 1 te zien is, zal 

de sterkste daling plaatsvinden in gemeenten in Zeeland, (Zuid) Limburg en (Oost) Groningen. 

Daarnaast is ook de Achterhoek in Gelderland een regio met krimpende gemeenten.  
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Afbeelding 1: Bevolkingsontwikkeling per gemeente (PBL, 2012). 

 

In krimpgebieden speelt niet alleen een daling in absolute bevolkingsaantallen een rol, maar is ook 

een veranderende samenstelling van de bevolking van belang. Er is in deze gebieden vaak sprake een 

toename van het aantal ouderen, ten opzichte van het aantal jongeren. Dit komt bijvoorbeeld voor 

wanneer de samenstelling van huishoudens veranderd, omdat jongeren wegtrekken uit een gebied 

en de ouders daar wel blijven wonen. In gebieden waar deze verandering zich voordoet, vindt 

vergrijzing van de bevolking plaats (Verwest et al., 2010). Vooral in Zeeland, Groningen en de 

Achterhoek is er sprake van een hoog percentage vergrijzing en dit zal tot 2025 zeker toenemen, 

zoals op onderstaande afbeeldingen te zien is (Garssen, 2011).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 2: Grijze druk, 2011 (Garssen, 2011).  Afbeelding 3: Grijze druk, 2025 (Garssen, 2011). 

 

Een van de meest besproken negatieve gevolgen van de toenemende krimp is een verminderde 

leefbaarheid in de regio. In krimpdorpen sluiten, door het afnemen van de inwoneraantallen, vaak 

voorzieningen zoals scholen, postkantoren en supermarkten. Deze voorzieningen zouden nodig zijn 

om een dorp leefbaar te houden (de Groot & Schonewille, 2012). De veronderstelling is dat hoe meer 

mensen uit het dorp vertrekken, hoe minder voorzieningen er blijven bestaan, waardoor er weer 

mensen vertrekken. Deze vicieuze cirkel van bevolkingskrimp wordt door veel gemeenten gevreesd. 

Dit is echter niet volgens iedereen nodig, want het verband tussen voorzieningen en leefbaarheid is 

deels achterhaald. De nabijheid van voorzieningen is voor veel bewoners van minder groot belang 



13 

dan de kwaliteit van de woning en de omgeving. Veel mensen zijn mobiel genoeg om verder te reizen 

voor hun werk en zij zijn dus ook mobiel genoeg om wat verder te reizen voor de benodigde 

voorzieningen (Verwest et al., 2010). 

 

Veel krimpgemeenten hebben geaccepteerd dat er een daling in het bevolkingsaantal plaats gaat 

vinden de komende jaren. Deze gemeenten beseffen dat zij zich niet moeten richten op het tegen 

gaan van deze veranderingen. Het is daarom niet het doel om nieuwe inwoners aan te trekken, maar 

om de huidige inwoners te behouden. Hierbij ligt de nadruk op het aanpassen van de bestaande 

woningvoorraad en het verbeteren van de fysieke woonomgeving. Gemeenten in krimpregio’s 

kunnen samen werken aan een kwalitatief aantrekkelijke woonomgeving voor de inwoners (Verwest 

et al., 2010). 

 

Een manier om de woonomgeving aantrekkelijk te houden voor de lokale bevolking is door de 

bevolking meer te betrekken bij de ruimtelijke ontwikkelingen. Een manier om dit te doen is door als 

gemeente de opkomst van burgerinitiatieven te stimuleren. 

 

1.1.2 Soorten burgerparticipatie 

Voordat er een definitie van het begrip burgerinitiatief gegeven kan worden, moet het begrip 

burgerparticipatie toegelicht worden. Volgens de nationale ombudsman is burgerparticipatie het 

betrekken van burgers bij gemeentelijk beleid (van Houwelingen, Boele, & Dekker, 2014). 

 

Een andere definitie van burgerparticipatie is volgens het Instituut voor Publiek en Politiek:  

‘Burgerparticipatie is een manier van beleidsvoering waarbij burgers (al dan niet georganiseerd in 

maatschappelijke organisaties) direct of indirect bij het lokale beleid betrokken worden om door 

middel van samenwerking tot de ontwikkeling, uitvoering en/of evaluatie van beleid te komen.’ 

(Dinjens, 2010). 

 

Burgerparticipatie is dus een aanvulling op de representatieve democratie, waarbij burgers de kans 

krijgen om meer invloed uit te oefenen op overheidsbeleid. Dit gebeurt op drie verschillende 

niveaus, ook wel de drie generaties van burgerparticipatie genoemd (van Houwelingen et al., 2014). 

Deze generaties volgen elkaar niet op, maar kunnen worden gezien als een aanvulling op elkaar, net 

als bij een familie waarbij meerdere generaties naast elkaar leven. Dit maakt de tweede generatie 

dus een verdere uitbouw van de eerste generatie en de derde generatie is weer verder 

doorontwikkeld (van Wijdeven, de Graaf, & Hendriks, 2013). 

 

Bij eerste generatie burgerparticipatie draait het om het recht op inspraak van burgers, nadat de 

beslissing al genomen is. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij procedures in de ruimtelijke ordening. Bij de 

tweede generatie burgerparticipatie gebeurt het tegenovergestelde, want in dit geval worden de 

burgers al zo vroeg mogelijk bij het proces betrokken. In dit geval mogen burgers vooraf meepraten 

over voorstellen van de overheid (van Houwelingen et al., 2014). Er is dan sprake van interactieve 

beleidsvoering. In beide van deze vormen van burgerparticipatie ligt het initiatief bij de overheid of 

een grote landschapsorganisatie (Salverda & van Dam, 2008). 

 

Bij de derde generatie burgerparticipatie is de initiatiefnemer niet de overheid, maar een burger, 

ondernemer of kleine maatschappelijke organisatie. Burgers bepalen waarvoor zij zich in willen 
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zetten. Zij bepalen de inhoud van het initiatief en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het 

proces (van Wijdeven et al., 2013). In dit geval is er sprake van een burgerinitiatief, ook wel 

maatschappelijk initiatief genoemd (Salverda & van Dam, 2008). Bij een burgerinitiatief worden niet 

de burgers gevraagd om mee te werken aan een overheidsproject, maar vragen burgers eventueel 

aan de overheid om medewerking (van Houwelingen et al., 2014).  

 

De definitie van een burgerinitiatief die in dit rapport wordt gehanteerd, is als volgt: 

‘Een burgerinitiatief is een vorm van zelforganisatie van burgers, gericht op de verbetering van de 

eigen levenssituatie en/of de samenleving waarbij een aantal mensen betrokken is in een al dan niet 

tijdelijke initiatiefgroep, actiegroep of projectgroep. Burgerinitiatieven worden gerund door 

vrijwilligers, zijn hoogstens semiprofessioneel, kleinschalig en niet of weinig geïnstitutionaliseerd.’ 

(Müjde & Daru, 2005). 

 

1.1.3 Motieven voor burgerinitiatieven  

Een belangrijke reden waarom burgerinitiatieven in aantallen toenemen is omdat Nederland steeds 

meer een participatiesamenleving moet worden. Er is sprake van een transitie van government naar 

governance, waarbij er gezocht wordt naar manieren om burgers meer te betrekken bij het proces 

van beleidsvorming (Kooiman & van Vliet, 1993). Lokale overheden stoten steeds vaker bepaalde 

taken af, waarna deze door burgers worden overgenomen. Hierdoor kunnen de overheden zich beter 

op hun kerntaken concentreren (van Dam, During, & Salverda, 2008). Planning gaat dus van een top-

down benadering steeds meer naar een bottom-up benadering, waarin burgerinitiatieven in belang 

toenemen. Dit is ook wel het discourse van actief burgerschap te noemen (van Dam, Duineveld, & 

During, 2015). 

 

Naast voordelen voor de overheid, zijn er ook redenen vanuit het perspectief van burgers om meer 

te participeren in de samenleving. Er is in de Westerse wereld namelijk sprake van een toenemende 

mate van individualisering. Dit betekent dat individuen steeds vaker hun eigen doelen willen 

realiseren en hun vermogen hiervoor inzetten (Felling, Peters, & Scheepers, 2000). Een van de 

belangrijkste redenen waarom individualisering tegenwoordig steeds meer toeneemt, is simpelweg 

omdat het kan. De welvaart neemt steeds verder toe, waardoor mensen meer mogelijkheden krijgen 

om hun eigen doelen te verwezenlijken. Daarnaast zijn er door een toename in technologische 

mogelijkheden ook veel beperkingen weggevallen. Volgens Felling et al. (2000) kunnen burgers door 

middel van burgerinitiatieven dus invulling geven aan hun eigen visie voor hun gemeenschap. 

Volgens Beck et al. (1994) is dit zelfs nodig in deze tijd, omdat door het wegvallen van traditionele 

opvattingen, burgers hun identiteit moeten ontlenen aan hun eigen prestaties. 

 

Deze zoektocht naar zingeving wordt ook aangewakkerd door de globalisering. Er is steeds meer 

integratie in de wereld, zowel op economisch, cultureel en politiek gebied. De verbondenheid met de 

rest van de wereld wordt steeds sterker, omdat communiceren en vervoeren ook steeds makkelijker, 

sneller en goedkoper wordt (Beck, Giddens, & Lash, 1994). In tijden waarin de wereld steeds meer op 

elkaar gaat lijken, neemt de behoefte voor een collectieve identiteit toe. Burgers willen een bepaalde 

mate van trots en identificatie met de regio bewaren (van Dam et al., 2008). De veranderende wereld 

brengt onzekerheid mee voor burgers, omdat zoals eerder gezegd, de traditionele wereld aan het 

veranderen is (Beck et al., 1994). Een voorbeeld van een manier om grip te kunnen houden op de 
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veranderende omgeving is voor burgers om te participeren in het ruimtelijk beleid van hun eigen 

gemeente. 

 

Naast de voordelen van burgerparticipatie, zowel voor de overheid als voor de burgers, zijn er ook 

tegenargumenten te vinden. Ten eerste is uit onderzoek van Hartman (2000) gebleken dat het vaak 

hetzelfde soort burgers zijn die participeren. Het zijn vaak hoogopgeleide, autochtone mannen, die 

goed voor zichzelf op kunnen komen. Hierdoor kunnen de belangen van andere groepen, die lager 

opgeleid of verbaal zwakker zijn, ondergeschoven worden. De zelfredzaamheid van sommigen kan in 

dat geval ten koste gaan van de zwakkeren in de samenleving (Hartman, 2000). Daar komt nog bij dat 

niet alle burgers tijd en zin hebben om zich in te zetten voor hun leefomgeving, dus de vraag blijft 

dan of ieders belang wel goed vertegenwoordigd wordt (van Houwelingen et al., 2014). Een derde 

bezwaar tegen burgerparticipatie is dat burgers vaak pas in actie komen op het moment dat zij tegen 

een bepaald voorstel of nieuw beleid zijn. Wanneer burgers denken dat zij nadelen gaan 

ondervinden in hun eigen woonomgeving dan pas komen zij in actie. Dit wordt ook wel ‘not in my 

backyard’ (NIMBY) genoemd (Dreijerink, Kruize, & van Kamp, 2008). Dit kan een probleem vormen 

wanneer er enkel geprotesteerd wordt tegen maatschappelijk noodzakelijke ontwikkelingen (Elsinga 

& Hoekstra, 2004). 

 

1.2 Probleemstelling 
Uit de bespreking van de literatuur is gebleken dat steeds meer regio’s in Nederland te maken 

hebben, of in de toekomst gaan krijgen, met bevolkingskrimp en vergrijzing. Ook is aangetoond dat 

gemeenten zich niet meer moeten richten op het aantrekken van nieuwe inwoners, maar op het 

bieden van een aantrekkelijke woonomgeving voor de huidige inwoners. Een manier om dit te doen 

is om burgers door middel van burgerparticipatie en burgerinitiatieven te betrekken bij het beheren 

van hun leefomgeving en het maken van plannen voor de ruimtelijke ordening. Voor overheden is 

hiervan het voordeel dat zij zich op hun kerntaken kunnen focussen en voor burgers is het 

belangrijkste voordeel dat zij hierdoor voor hun eigen belangen op kunnen komen.  

 

Het klinkt als een goede oplossing, om samen te werken aan de leefomgeving, vooral in 

krimpgemeenten. Maar over de effecten van deze burgerinitiatieven op de lange termijn is nog 

weinig bekend. Het is vaak onbekend met welke doelen een initiatief gestart is en of dat deze doelen 

daadwerkelijk gehaald zijn. Ook is het onduidelijk welke gevolgen er optreden in de gemeenschap 

zodra het initiatief gestart is en wanneer een initiatief succesvol is. 

 

In de literatuur ontbreekt dus nog kennis over de lange termijn effecten en succes van 

burgerinitiatieven, voornamelijk vanuit het perspectief van de burgers, dus daar wordt in deze 

scriptie onderzoek naar gedaan. 

 

1.3 Doelstelling 
Zoals hiervoor besproken is, is er nog veel onduidelijk over de effecten en het succes van 

gerealiseerde burgerinitiatieven in krimpregio’s. Dit is met name onbekend over de lange termijn. 

Het doel van burgerinitiatieven is vaak behoorlijk onduidelijk, want het verbeteren van de 

leefomgeving is namelijk niet een specifiek en meetbaar doel. Dus de vraagt blijft dan: wanneer is 

een burgerinitiatief succesvol?  
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In dit onderzoek ligt de focus op burgerinitiatieven en niet op burgerparticipatie. Het gaat hierbij dus 

om initiatieven die vanuit burgers, ondernemers of kleine maatschappelijke organisaties komen en 

niet vanuit lokale overheden. Daarnaast gaat het om burgerinitiatieven die invloed uit (willen) 

oefenen op het ruimtelijk domein. 

 

Het doel van dit onderzoek is om een bijdrage te leveren aan de kennis over de effecten en het succes 

van burgerinitiatieven op de lange termijn, door een analyse van verschillende casussen waarbij de 

voorafgestelde doelen van het burgerinitiatief vergeleken worden met het gerealiseerde effect na de 

uitvoering hiervan, gezien vanuit het perspectief van de burgers. 

 

Het doel van het onderzoek is om het succes van uitgevoerde burgerinitiatieven te achterhalen, 

daarom is er sprake van een evaluatie onderzoek. Bij dit type (praktijkgericht) onderzoek staan de 

vragen centraal of de maatregelen gewerkt hebben, wat de effecten zijn van het initiatief en of de 

gewenste situatie bereikt is. Het onderzoek is ook deels theoriegericht, omdat er een uitbreiding van 

kennis over de effecten van burgerinitiatieven op de lange termijn plaatsvindt. Informatie over een 

initiatief gaat vaak tot aan de realisatie en over het gebruik en succes is nog weinig bekend. Hoe 

verder invulling wordt gegeven aan de uitvoering van het onderzoek komt in het hoofdstuk 

‘Methoden van onderzoek’ verder aan bod. 

 

1.4 Maatschappelijke relevantie 
De maatschappelijke relevantie van dit onderzoek heeft voornamelijk betrekking op beleidsmakers 

van krimpgemeenten en burgers die overwegen een burgerinitiatief op te starten. Vanuit de 

overheid wordt de participatiesamenleving steeds meer gestimuleerd, maar uit de 

wetenschappelijke literatuur blijft een uitspraak over de effecten op de lange termijn uit (van Dam et 

al., 2008). Door middel van dit onderzoek kunnen een aantal voorbeelden worden gegeven over wat 

de effecten van burgerinitiatieven zijn en hoe (on)succesvol ze zijn. De resultaten kunnen 

krimpgemeenten helpen om hun mening en verwachtingen over deze initiatieven bij te stellen. Ook 

kunnen de resultaten de initiatiefnemers behoeden voor eventuele valkuilen bij het opstarten van 

een eigen burgerinitiatief. 

 

1.5 Wetenschappelijke relevantie 
Er wordt regelmatig beweerd dat burgerinitiatieven helpen om krimpregio´s leefbaar te houden en 

dat ze bijvoorbeeld de sociale cohesie verbeteren (Schonewille & de Groot, 2012). In de 

wetenschappelijke literatuur ontbreekt echter nog duidelijkheid over de effecten en het succes van 

burgerinitiatieven op de lange termijn. Uit een onderzoek, van de Haan (2015), blijkt dat er in 

verschillende onderzoeken en rapporten wel gesproken wordt over succes- en faalfactoren van 

initiatieven, maar dat hierbij een definitie ontbreekt van wat als succes of als falen gezien wordt. Bij 

haar onderzoek naar succes- en faalfactoren heeft zij gekeken naar het perspectief van lokale en 

regionale overheden. Haar advies voor vervolgonderzoek was daarom dat er ook naar het bewoners 

en gebruikers perspectief gekeken moet worden (de Haan & Haartsen, 2015). Momenteel is het 

namelijk moeilijk om te achterhalen wat de effecten van initiatieven op de lange termijn zijn en 

wanneer gebruikers het initiatief als succesvol zien. Dat zijn de twee aspecten waar dit onderzoek 

zich op richt. De resultaten van dit onderzoek kunnen een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van 

meer kennis over de effecten en het succes van burgerinitiatieven op de lange termijn. 
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1.6 Vraagstelling 
Op basis van de doelstelling zijn een aantal onderzoeksvragen opgesteld. Ten eerste is een centrale 

hoofdvraag beschreven, met bijbehorende deelvragen. 

 

1.6.1 Hoofdvraag 

De hoofdvraag van het onderzoek luidt als volgt:  

 

In hoeverre komt het succes van gerealiseerde burgerinitiatieven, vanuit het perspectief van de 

gebruikers, overeen met de vooraf gestelde doelstellingen? 

 

1.6.2 Deelvragen 

Om deze hoofdvraag te beantwoorden, zijn de onderstaande deelvragen opgesteld: 

1. Op welke manier zijn de doelen van de burgerinitiatieven opgesteld?  

2. Op welke manier worden de burgerinitiatieven na realisatie gebruikt? 

3. Welke plaats in de gemeenschap nemen de burgerinitiatieven in? 

4. Hoe wordt succes na het realiseren van de initiatieven ervaren? 

 

1.7 Onderzoeksmodel 
Dit onderzoeksmodel geeft schematisch weer welke stappen er gezet zijn om de doelstelling van het 

onderzoek te behalen.  

 

 
 Afbeelding 4: Onderzoeksmodel, eigen werk.  
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Eerst is er vooronderzoek verricht naar krimp en burgerparticipatie. Dit is nodig om het onderwerp af 

te bakenen en om casussen te selecteren. Vervolgens is er gezocht naar relevante theorieën. 

Hiervoor zijn de ‘Ladder of Citizen Participation’ en de ‘Production of Space’ gekozen. Ook is er 

gezocht naar theorie over succes bij burgerinitiatieven.  

 

Vervolgens is het empirisch onderzoek gestart. Hierbij is per casus gekeken of de doelen gehaald zijn. 

Dit is gebeurd door de opgestelde, eventueel gewijzigde, doelen te vergelijken met de situatie na het 

initiatief. Hierin worden de effecten onderzocht en vergeleken met de doelen. De resultaten zijn 

vervolgens geanalyseerd en daarna volgt de conclusie: wat is het succes van burgerinitiatieven. 

 

1.8 Leeswijzer 
In het eerste hoofdstuk is een inleiding in het onderzoek geboden. De aanleiding, doelstelling, 

relevantie en vraagstelling zijn besproken. In hoofdstuk twee volgt het theoretisch kader. Hierin 

worden relevante theorieën en concepten behandeld, die nuttig zijn om de hoofdvraag te 

beantwoorden en om het onderzoek te structureren. Hoofdstuk drie bevat een beschrijving van de 

gebruikte onderzoeksmethoden. In hoofdstuk vier worden de resultaten uit het empirisch onderzoek 

geanalyseerd. De resultaten worden per casus beschreven, gestructureerd door het theoretisch 

kader. Uiteindelijk worden de casussen aan het eind van het hoofdstuk met elkaar vergeleken. 

Hoofdstuk vijf is de conclusie, hierin worden de deelvragen en de hoofdvraag van het onderzoek 

beantwoord. Ten slotte komt in hoofdstuk zes de discussie aan bod. Hierin wordt gereflecteerd op 

het onderzoek, zowel inhoudelijk als op de gebruikte onderzoeksmethoden. 
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2 Theoretisch kader 
 

Het theoretisch kader is een kritische bespreking van theorieën, benaderingswijzen en concepten die 

relevant zijn voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen (Verschuren & Doorewaard, 2007).  

 

2.1 Relevante theorieën 
Voor dit onderzoek is gekozen om drie theorieën te gebruiken. De eerste theorie is Arnsteins ‘Ladder 

of Citizen Participation’. Deze theorie is niet direct relevant om de hoofdvraag te beantwoorden, 

maar wel om de focus van het onderzoek aan te scherpen. Deze theorie geeft namelijk verschillende 

gradaties in burgerparticipatie aan.  

 

De tweede theorie is Lefebvres ‘Production of Space’. In deze theorie wordt er een onderscheid 

gemaakt in drie typen ruimte (perceived, conceived en lived space). Dit is relevant voor het 

beantwoorden van de hoofdvraag, omdat een initiatief dus in drie verschillende dimensies van 

ruimte invloed kan uitoefenen. Succes kan zich dus op verschillende manieren uiten. 

 

Ten slotte is ‘Subjectification’ de derde theorie. Deze theorie heeft betrekking op de beïnvloeding 

vanuit de overheid bij burgerinitiatieven. Omdat beïnvloeding vanuit de overheid te maken heeft met 

hun opvattingen over de ruimte, heeft deze theorie betrekking op de conceived space uit ‘Production 

of Space’. Subjectification wordt daarom behandeld als onderdeel van die theorie. 

 

Naast deze bovengenoemde theorieën, is er in het theoretisch kader ook aandacht voor de 

afbakening van ‘succes’. Ondanks het ontbreken van eenduidige theorieën over het succes van 

burgerinitiatieven, is geprobeerd om het begrip ‘succes’ meer te definiëren zodat de hoofdvraag 

beantwoord kan worden. Deze paragraaf wordt als laatste behandeld, omdat dit een aanzet is naar 

de analyse van de resultaten. 

  

2.1.1 Ladder of Citizen Participation 

In het projectkader is uitgelegd dat er 

verschillende vormen van burgerparticipatie 

bestaan, met verschillende personen als 

initiatiefnemer. Een manier om deze 

verschillende niveaus te beoordelen is met 

behulp van de participatieladder van 

Arnstein. Deze ladder laat zien in welke 

mate burgers kunnen meebeslissen en dus 

hoeveel macht zij hebben bij een bepaalde 

beslissing. In haar theorie maakt zij 

onderscheid tussen machthebbers en ‘have 

not citizens’. Dit zijn burgers die 

buitengesloten worden uit politieke en 

economische processen (Arnstein, 1969). 

 

Afbeelding 5:  

Ladder of Citizen Participation (Arnstein, 1969). 
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Zoals op afbeelding 4 te zien is, zijn er acht niveaus van burgerparticipatie mogelijk. Op de onderste 

niveaus is geen sprake van participatie. Daarna volgt een soort schijnparticipatie (tokenism), waarbij 

het onzeker is wat er gebeurt met de inbreng van burgers. Beleidsmakers kunnen dit dan naast zich 

neerleggen. Ook wanneer er sprake is van burgerparticipatie, is er nog een degelijk verschil in de 

macht van burgers. Volgens Arnstein is er pas sprake van burgerparticipatie wanneer ten minste het 

niveau van partnership op de participatieladder bereikt is. Vanaf dit zesde niveau is er sprake van een 

zekere mate van burgermacht. Met haar uitspraak ‘citizen participation is citizen power’ zegt Arnstein 

dus dat burgerparticipatie en burgermacht samen gaan (Arnstein, 1969, p. 216). Vanaf het niveau 

van delegated power gaat de macht het meest uit vanuit de burger. Bij citizen control is er sprake van 

burgers die zelf beslissingen mogen nemen. Dit is het niveau waarin de derde generatie 

burgerparticipatie, de burgerinitiatieven dus, zich bevinden (van Houwelingen et al., 2014).  

 

Edelenbos en Monnikhof (1998) hebben op basis van Arnsteins participatieladder ook een 

participatieladder ontwikkeld. Deze onderscheidt vijf niveaus in burgerparticipatie. Deze niveaus zijn 

(geordend van weinig tot veel betrokkenheid en macht van burgers): informeren, raadplegen, 

adviseren, coproduceren en meebeslissen (Edelenbos, Monnikhof, & Galesloot, 1998). 

Burgerinitiatieven behoren in deze participatieladder niet tot een niveau, omdat er geen 

mogelijkheid is waarbij burgers zelf een initiatief kunnen nemen en kunnen beslissen. Daarom is deze 

ladder verder uitgebreid met het niveau ‘zelfbeheer’ (van Houwelingen et al., 2014). Pas bij het 

hoogste niveau op de ladder, dus ‘citizen control’ bij Arnstein en ‘zelfbeheer’ bij Edelenbos, is er 

sprake van een burgerinitiatief. Dit onderzoek richt zich dan ook alleen op dit niveau van 

burgerparticipatie. 

  

2.1.2 Production of Space 

In ‘Production of Space’ (1991), beschreef Henry Lefebvre 3 dimensies van ruimte; perceived space, 

conceived space en lived space. Deze drie dimensies van ruimte produceren samen de ruimte waarin 

wij leven. Uit deze theorie kan worden afgeleid dat de ruimte in een regio vanuit drie verschillende 

perspectieven bekeken kan worden. Een burgerinitiatief heeft dus op deze drie niveaus invloed op de 

leefomgeving van de gebruikers. Daarom is deze theorie geschikt om de verschillende gevolgen en 

successen van burgerinitiatieven te ordenen. Wat deze drie dimensies inhouden wordt later in deze 

paragraaf beschreven. 

 

Het onderscheid tussen de verschillende dimensies maakte Lefebvre om aan te geven dat ruimte op 

alle niveaus van sociale relaties en processen invloed heeft en dat deze processen zelf ook weer 

invloed hebben op hoe de ruimte ingericht wordt (Kirsch, 1995). Gottdiener zegt hierover: ‘By 

producing a space according to its own nature, a society not only materializes into distinctive built 

forms, but also reproduces itself.’ (Gottdiener, 1993, p. 132). Hiermee bedoelt hij dat volgens 

Lefebvre ruimte niet alleen een gevolg is van sociale relaties, maar dat ruimte ook sociale relaties kan 

beïnvloeden en in stand kan houden. 

 

In haar boek, Urban complexity and spatial strategies: towards a relational planning for our times, 

schenkt Patsy Healey ook aandacht aan deze theorie van Lefebvre. Zij heeft zijn begrippen enigszin 

vertaald, zodat deze beter toepasbaar zijn in de praktijk. In afbeelding 5 is te zien welke definitie 

Healey heeft gegeven aan de verschillende typen ruimte (Healey, 2007b). 
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Tabel 1: Drie manieren waarop ruimte wordt geproduceerd.  

Gemaakt door Healey, afgeleid van Lefebvre 1991: 38–40 (Healey, 2007a, p. 204). 

 

Deze drie typen ruimte worden hieronder verder toegelicht. 

 

Conceived space 

Conceived space zijn de ‘representations of space’, dit zijn de blauwdrukken en het beleid om de 

perceived space in te richten en te beïnvloeden (Gottdiener, 1993). Dit is volgens Lefebvre het type 

ruimte dat wetenschappens, planners en stedenbouwkundigen creëren met hun opvattingen 

(Lefebvre, 1991). Het is altijd een abstracte ruimte, omdat het bestaat uit visies en kennis binnen het 

vakgebied (Merrifield, 1993). Deze visies zijn erop gericht om de fysieke ruimte (dus de perceived 

space) te sturen en te structureren. Dit is de ruimte waarin de machthebbers zich bevinden 

(Lengkeek, 2002). 

 

De conceived space is volgens Healey (2007) het geheel van intellectuele opvattingen over stedelijke 

gebieden, die geproduceerd zijn voor analytische en administratieve doeleinden. Dit is te koppelen 

aan de uitspraak van Gottdiener (1995) dat dit gaat om blauwdrukken en beleid, omdat deze ook 

dienen voor hetzelfde type doelen.  

 

In dit onderzoek is de conceived space tweeledig. Ten eerste is het, zoals bedoeld door Lefebvre, het 

beleid over burgerinitiatieven en de opvattingen van de beleidsmakers en de gemeente over dit 

onderwerp. Lokale overheden hebben hun eigen ideeën over burgerinitiatieven en vormen hiermee 

dus deels de conceived space. Het andere deel van de conceived space, zijn de opvattingen en ideeën 

van de initiatiefnemers zelf. Zij zijn geen beleidsmakers in de traditionele zin, maar zij beïnvloeden 

door hun visie toch het beleid en de algemene opvattingen rondom de burgerinitiatieven. Het gaat er 

dus om wat de initiatiefnemers bedacht hebben toen zij het initiatief wilden starten. Dit zijn onder 

andere de aanleiding en doelstelling.  

 

Binnen deze conceived space is nog aandacht voor ‘Subjectification’. Uit een artikel van van Dam et 

al. (2014) blijkt dat burgerinitiatieven, die in principe door burgers gestart en gerealiseerd worden, 

toch veel overheidsinvloed ondervinden. Overheden geven burgers namelijk een beeld van wat het 
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volgens hen inhoudt om een goede, actieve burger in de samenleving te zijn. De overheid stelt op 

deze manier bepaalde verwachtingen aan burgers en hun initiatieven. Burgers zijn zich er steeds 

vaker van bewust wat de overheid van hen verwacht, dus zij anticiperen hierop. Zij passen hun 

initiatieven en gedrag al dusdanig aan zodat deze passen binnen het beeld wat de overheid graag 

ziet. Dit proces wordt in het artikel van van Dam et al. (2014) subjectification genoemd. Het past dus 

binnen de conceived space, want het is een manier waarmee beleidsmakers hun opvattingen over de 

ruimtelijke ordening (de conceived space) op leggen aan de initiatiefnemers van burgerinitiatieven. 

 

Uiteindelijk kwamen er uit de case study van Dam et al. (2014) drie verschillende manier van 

subjectification. Ten eerste het reproduceren van politiek gerechtvaardigde doelstellingen. 

Overheidsinstanties willen liever samenwerken met burgers die en initiatief hebben dat aansluit bij 

hun eigen doelstellingen (van Dam, Duineveld, & During, 2014).   

 

Een tweede manier is het formaliseren van de organisatievorm. Overheden willen liever samen 

werken met organisatievormen die zij kennen en vertrouwen. Toestemming voor initiatieven wordt 

vaak alleen gegeven aan goed uitgewerkte plannen, waarbij projectplannen tot in de puntjes 

verzorgd zijn en rechtszekerheid geregeld is. Hierdoor leggen zij druk op burgerinitiatieven om zich 

formeel te organiseren, in bijvoorbeeld stichtingen of verenigingen, wanneer deze initiatieven samen 

moeten of willen werken met overheden (van Dam et al., 2014).   

 

De laatste techniek die overheden toepassen met betrekking tot subjectification is het voeren van 

het NIMBY (not in my backyard) argument. Het is in de formele planning vaak gebruikelijk om 

mensen die het niet eens zijn met het beleid af te schepen als NIMBY. Initiatiefnemers moeten 

oppassen dat hun initiatieven niet overkomen als eigen belang of egoïsme. Om een initiatief 

goedgekeurd te krijgen moeten burgers zichzelf positioneren als initiatiefnemer en niet als 

tegenstander. Ze moeten proactief zijn met nieuwe ideeën, in plaats van reactief op bestaande 

plannen (van Dam et al., 2014).   

 

Door middel van deze technieken creëert de overheid een manier van denken, die door burgers 

overgenomen wordt. Een goede burger doet wat de overheid verwacht, een slechte burger volgt zijn 

eigen overtuigingen, waardoor deze initiatieven niet uitgevoerd worden (van Dam et al., 2014).   

 

Dit onderzoek zich richt op de doelen en het succes van burgerinitiatieven, vanuit het perspectief van 

de burgers. Het is daarbij relevant om te achterhalen of deze doelen echt vanuit de burger zijn 

opgesteld, of dat het voornamelijk door de overheid gestuurd is.  

 

Perceived space 

De perceived space is de fysieke omgeving zoals mensen deze waarnemen. Dit is ook wel de ‘spatial 

practice’ te noemen. Het is de externe en tastbare ruimtelijke omgeving, waarin dagelijkse praktijken 

plaatsvinden (Gottdiener, 1993). Lefebvre heeft het dan over routines en interacties met netwerken 

(Lefebvre, 1991). Het gaat dan bijvoorbeeld om patronen van interactie die mensen hebben, om 

plaatsen te bereiken waar zij wonen, werken of recreëren. Door deze routines ontstaat er een zekere 

mate van continuïteit in de ruimte (Merrifield, 1993). Lengkeek voegt hier nog aan toe dat de 

perceived space de ruimte is waarin vormen en structuren in een stad ontstaan (Lengkeek, 2002). 
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Aan perceived space geeft Healey de vertaling dat het de routinematige betrokkenheid en ervaringen 

zijn, die optreden wanneer iemand zich bevindt in een stedelijk gebied of wanneer iemand zich in die 

omgeving beweegt (Healey, 2007b). Wanneer iemand dus in een stad is, ontwikkelt diegene 

betrokkenheid en ervaringen met die stad. Diegene krijgt, door de manier waarop de ruimte is 

ingericht, eigen routines in die ruimte. De reden dat Healey zich richt op steden in deze definitie, is 

omdat dit het onderzoeksgebied is waar haar boek zicht op richt. Het kan bij perceived space ook 

gaan om routines en ervaringen met andere gebieden, zoals dorpen. 

 

De perceived space zijn in dit onderzoek de tastbare ruimtelijke veranderingen die door het 

burgerinitiatief zijn opgetreden, waaronder eventuele veranderingen van dagelijks praktijken in en 

om de regio. Het gaat er in dit geval om of het burgerinitiatief de routines van mensen veranderd 

heeft en dus hoe het initiatief gebruikt wordt. 

 

Lived space 

Ten slotte is de lived space de ‘space of representation’. Dit is de ruime van het dagelijks leven, zoals 

deze gebruikt wordt door personen en waarin sociale relaties tussen individuen bestaan. Hierbij 

speelt cultuur en emotie een grote rol in de ruimte (Gottdiener, 1993). Merrifield zegt hierover: ‘This 

space overlays physical space, making symbolic use of its objects.’ (Merrifield, 1993, p. 523). De 

ruimte is dus meer dan de fysieke ruimte waarin mensen leven, want ook de symboliek in de ruimte 

speelt hierbij een rol. Volgens Lefebvre is dit de ruimte waarin signalen en symbolen in de ruimte 

centraal staan. Deze dimensie van ruimte is dynamisch, het kan richting geven, maar kan ook 

situationeel en relationeel zijn (Lefebvre, 1991). Lengkeek noemt dit de geleefde ruimte: ‘De ruimte 

van het lichaam, van het leven van alledag, van verlangens en van verschillen, van 

onvoorspelbaarheid en van kunst, muziek, feest. Het is ruimte die overladen is met betekenis, 

kwaliteit en identiteit.’ Het is volgens hem ook de ruimte van waaruit weerstand ontstaat naar de 

conceived space (Lengkeek, 2002, p. 4). 

 

Volgens Healey is de lived space de culturele expressie van plaatsen en ruimtelijke betekenissen. 

Hierover zegt zij: ‘For Lefebvre, the lived spaces of images and symbols can provide a route, through 

imagination, to ‘change and appropriate’ the domination of those producing ‘conceived’ spaces’.’ 

(Healey, 2007b, p. 205). Hiermee bedoelt zij dat de opvattingen van beleidsmakers een soort van 

weerklank met materiële ervaringen en culturele denkbeelden moeten hebben, om genoeg invloed 

uit te kunnen oefenen in de samenleving. Doordat beleidsmakers dus rekening houden met de lived 

space, kan deze de conceived space veranderen (Healey, 2007b). 

 

In dit onderzoek is de lived space dus de culturele en symbolische plaats die het initiatief in de 

samenleving inneemt. Dit is de ruimte waarin betekenis en kwaliteit centraal staat. Dus welke 

betekenis het initiatief heeft ingenomen en of de kwaliteit van de gemeenschap hierdoor verbeterd 

is. Hierbij is het belangrijk hoe de beleving in de regio veranderd is sinds de komst van het 

burgerinitiatief.  

 

Productie van ruimte 

De ruimte zoals deze gebruikt wordt, de ruimte zoals deze bedacht wordt en de ruimte zoals deze 

beleefd wordt vormen samen uiteindelijk het ‘product’ ruimte (Healey, 2007b). Daarnaast schrijft 

Healey ook: ‘Thus ‘conceived space’ is not apart from ‘perceived’ and ‘lived’ space, but evolves 
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interactively with these other spaces. If this is so, then we may expect a strategy for an urban ‘region’ 

to reflect all these three dimensions of space.’ (Healey, 2007b, p. 206). De drie typen ruimten staan 

dus niet los van elkaar, maar beïnvloeden elkaar. Ruimtelijk beleid zou dus rekening moeten houden 

met alle dimensies van ruimte. Dit geldt ook voor ruimtelijk beleid rondom burgerinitiatieven.  

 

Volgens Healey kunnen er problemen optreden in de communicatie tussen beleidsmakers en de 

burgers. Zij stelt dat burgers meer weten van de lived space dan de beleidsmakers, omdat zij zelf de 

omgeving beleven en hier ervaringen op doen. Maar omdat de beleidsmakers vaak buitenstaanders 

zijn en in hun conceived space moeilijke woorden gebruiken die de burgers niet begrijpen, is de 

afstemming tussen deze twee dimensies vaak lastig (Healey, 2007b). Lefebvre zelf vindt ook dat 

beleidsmakers niet altijd experts zijn over de ruimte: ‘Surely it is the supreme illusion to defer to 

architects, urbanists or planners as being experts or ultimate authorities in matters relating to space.’ 

(Lefebvre, 1991). 

 

2.1.3 Effectiviteit en succes van burgerinitiatieven 

Zoals in het projectkader al met een aantal voorbeelden aangegeven is, wordt er vaak gesproken 

over een succesvol burgerinitiatief of een effectief proces, zonder dat er duidelijk geformuleerd is 

wat nou ‘succesvol’ en ‘effectief’ is. En welk van de twee begrippen is beter om te hanteren in het 

kader van dit onderzoek? Beide begrippen worden daarom hieronder uitgewerkt en op basis daarvan 

wordt de keuze voor een definitie bepaald. 

 

Effectiviteit 

De definitie van ‘effectief’ is, volgens de Dikke van Dale: waardoor het beoogde doel bereikt wordt; 

doeltreffend (Dale, z.d.-a). Volgens deze algemene definitie van het woord, is iets dus effectief als het 

doel bereikt is. Maar ligt dit ook zo eenvoudig bij burgerinitiatieven? 

 

Effectiviteit heeft dus met meer te maken dan alleen het eindresultaat, omdat het eindresultaat in 

verband staat met de beoogde doelen. Deze doelen kunnen bij verschillende initiatieven 

uiteenlopen, maar van Zuylen (2010) geeft een aantal voorbeelden: 

 Stimuleren van het verantwoordelijkheidsgevoel bij de eigen inwoners, 

 Grotere betrokkenheid creëren bij de eigen buurt, 

 Sociale cohesie en integratie bevorderen, 

 Aanpakken van een maatschappelijk probleem, 

 Grotere tevredenheid onder burgers, 

 Kloof tussen burgers en het bestuur verkleinen (van Zuylen, 2010). 

 

Een initiatief zou dus effectief zijn, volgens de definitie van de Dikke van Dale, als het gestelde doel 

behaald is. Maar de voorbeelden van doelen die hierboven genoemd zijn, zijn redelijk abstract en 

niet meetbaar, omdat zij zelf ook begrippen bevatten die niet duidelijk te definiëren zijn. 

Opbrengsten op het gebied van sociale cohesie of leefbaarheid zijn bijvoorbeeld moeilijk te bepalen. 

Daarnaast blijven evaluaties van participatieprocessen vaak uit, dus is er ook weinig bekend van de 

daadwerkelijke effecten (van Houwelingen et al., 2014).  

 

Ondanks dat evaluaties van het proces regelmatig uitblijven, wordt effectiviteit bij burgerinitiatieven 

vaak wel in verband gebracht met hoe het proces verloopt. Een voorbeeld is een onderzoek naar 
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effectiviteit van burgerparticipatie in Leiden en Dordrecht. In het onderzoeksrapport staat: 

‘Doelbereiking ten aanzien van het inhoudelijke beleid valt buiten het bestek van dit onderzoek. Wel 

onderzoeken we of participatie voorziet in de doelen van de gekozen procesaanpak, dat wil zeggen 

de procesdoelen van participatie.’ (Pröpper, Litjens, & Weststeijn, 2006) Hoewel het thema van het 

onderzoek doet vermoeden dat het gaat om de doelbereiking van initiatieven, gaat het enkel om de 

doelbereiking van het proces.  

 

Het is voor initiatiefnemers en andere (overheids)instanties natuurlijk prettig als het proces goed 

verloopt. Het is daarom ook goed denkbaar waarom er veel aandacht geschonken wordt aan het 

optimaliseren van dit soort processen. Als het proces snel en soepel verloopt, dan wordt hiermee tijd 

en geld bespaard voor alle partijen. Het grote nadeel van het benaderen van effectiviteit vanuit de 

kant van het proces is echter dat de gebruikers hier helemaal niets mee te maken hebben. Het is 

aannemelijk dat het de personen die uiteindelijk gebruik maken van het initiatief, weinig uit zal 

maken hoe het tot stand is gekomen, als het maar aan hun wensen voldoet. 

 

Ook is het bij burgerparticipatie moeilijk om te bepalen wanneer een proces klaar is. Het initiatief 

blijft vaak in beweging, omdat er andere mensen bij betrokken raken of omdat het gebruik verandert 

(van Houwelingen et al., 2014). Het is eigenlijk nooit af, dus wanneer kunnen initiatiefnemers dan 

zeggen dat het doel gehaald is en dat het een effectief initiatief is? Het is daarom misschien beter om 

het resultaat met een ander begrip, succes, te definiëren. 

 

Succes 

Ook het woord ‘succes’ heeft een definitie in de Dikke van Dale, deze luidt: 1 goede afloop, uitkomst 

of uitslag; 2 iets dat goed afloopt (Dale, z.d.-b). Een initiatief is dus succesvol als deze een goede 

afloop heeft. Enkel op basis van deze definitie is succes al een beter woord om het eindresultaat van 

een burgerinitiatief te beschrijven. Hierbij zijn vooropgestelde doelen niet langer van belang en is er 

meer ruimte om het resultaat te zien vanuit het perspectief van de gebruikers en bewoners. 

 

Dan blijft het natuurlijk nog steeds de vraag wat een initiatief nou succesvol maakt voor gebruikers 

en bewoners. Is een initiatief succesvol als mensen het gebruiken, of is er meer voor nodig? Te 

denken valt dan aan de eerder genoemde aspecten als een betere leefbaarheid, betere sociale 

cohesie of empowering van de lokale bevolking. En wat als er nieuwe initiatieven voortkomen uit het 

eerste initiatief, is dat ook een teken van succes? Om antwoord te geven op deze vragen worden 

hieronder enkele perspectieven op effecten en successen van burgerinitiatieven toegelicht.  

 

In een onderzoek van van Haperen (2014), naar het ontwikkelen van een instrument om de effecten 

van derde generatie participatie in Amsterdam stadsdeel West te meten, is een overzicht gegeven 

van 175 beoogde effecten die een burgerinitiatief zou kunnen hebben. Deze effecten zijn naar voren 

gekomen in 46 interviews, die zijn uitgevoerd met bewoners, ambtenaren, raadsleden en 

professionals. Uit de lijst met effecten zijn vijf belangrijke hoofdthema’s naar voren gekomen. Van 

deze vijf hoofdthema’s zijn voor dit onderzoek ‘sociale cohesie’ en ‘leefomgeving’ het belangrijkste, 

omdat deze betrekking hebben op burgerinitiatieven die invloed uitoefenen op het ruimtelijk 

domein. Dit is te zien aan de beoogde effecten die van Haperen per hoofdthema heeft beschreven.  
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Sociale cohesie heeft te maken met de onderlinge verbondenheid tussen de bewoners. Dit is volgens 

van Haperen op drie verschillende manieren te meten: 

 Verbondenheid met medebuurtgenoten. 

 Aantal contacten met buurtgenoten met andere achtergronden. 

 Waardering voor die onderlinge contacten met buurtgenoten met andere achtergronden 

(van Haperen, 2014).  

 

Hieruit kan worden opgemaakt dat een burgerinitiatief succesvol kan zijn op het gebied van sociale 

cohesie wanneer er meer verbondenheid ontstaat tussen buurtgenoten en wanneer het aantal 

contacten met buurtgenoten groeit door de komst van het initiatief. Het is alleen per initiatief anders 

of dit ook daadwerkelijk als succesvol ervaren wordt. 

 

Leefomgeving heeft te maken met de staat waarin de omgeving verkeert. Hierbij speelt veiligheid 

een belangrijke rol, maar ook hoe de bewoners de omgeving ervaren (van Haperen, 2014). Dit laatste 

is vooral subjectief en staat in verband met Lefebvres lived space. Dit heeft namelijk te maken met 

hoe mensen de ruimte of de buurt beleven. Wat betreft de leefomgeving is een burgerinitiatief 

succesvol als de bewoners hierdoor meer tevreden zijn over het fysieke domein in de buurt (van 

Haperen, 2014).  

 

Uit een ander onderzoek, van de Haan (2015), blijkt dat er in verschillende andere onderzoeken wel 

gesproken wordt over succes- en faalfactoren van initiatieven, maar dat hierbij een definitie 

ontbreekt van wat als succes of als falen gezien wordt. Bij haar onderzoek naar succes- en 

faalfactoren, vanuit het perspectief van lokale en regionale overheden, heeft zij daarom focusgroep 

discussies gehouden. Met behulp van verschillende professionals heeft zij geprobeerd om zelf een 

definitie van succes te geven (de Haan & Haartsen, 2015). Dit is een definitie vanuit de ogen van 

beleidsmakers en niet vanuit bewoners en gebruikers, maar het geeft toch een betere houvast dan 

andere bronnen.  

 

De eerste succesfactor voor een burgerinitiatief is dat het in beweging moet blijven. Dit betekent dat 

er mensen betrokken moeten blijven bij het initiatief (de Haan & Haartsen, 2015). Dit betekent dus 

dat het een proces is wat bezig blijft. Ook werd besproken dat de doelen van het initiatief van 

ondergeschikt belang zijn ten opzichte van het proces. Het proces kan namelijk altijd iets opleveren, 

ook als dit iets anders is dan de vooropgestelde doelen (de Haan & Haartsen, 2015). 

 

De tweede succesfactor is dat de regie in handen moet blijven van de burgers. Het moet een initiatief 

zijn dat bedacht is door burgers, voor burgers. Als een overheid over-faciliteert, dan kan dit ervoor 

zorgen dat een initiatief niet succesvol is. Dit gebeurt wanneer overheden de regie over een initiatief 

overnemen van de burgers (de Haan & Haartsen, 2015). 

 

Verder zijn er nog een aantal voorwaarden voor succes. Ten eerste moeten er activiteiten blijven 

plaatsvinden en moet het initiatief ergens naartoe werken. Ten tweede moeten burgers het initiatief 

starten omdat zij gedreven worden om iets te veranderen in de gemeenschap. Zij moeten dit 

bijvoorbeeld niet alleen maar doen omdat er subsidies beschikbaar zijn. Ook moet een initiatief 

mensen niet afschrikken om mee te doen, of uitsluiten. Ten slotte is het nog een belangrijke 
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voorwaarde dat er draagvlak is voor het initiatief: er moet een doel zijn voor meerdere mensen, of 

het moet een oplossing zijn voor een gemeenschappelijk probleem (de Haan & Haartsen, 2015). 

 

Synthese 

Uit de literatuur is gebleken dat er nog veel verschillende definities zijn voor effectiviteit en succes, 

als het gaat om burgerinitiatieven. Succes kan namelijk per burgerinitiatief iets anders betekenen. In 

evaluaties wordt voornamelijk het perspectief van beleidsmakers en overheden belicht. Zij vinden de 

effectiviteit van het proces belangrijk en de effecten en het succes van het initiatief op de lange 

termijn blijft daardoor vaak buiten beschouwing.  

 

Dit onderzoek richt zich juist op het perspectief van de bewoners en gebruikers. Hierbij is succes juist 

veel meer afhankelijk van hoe het initiatief gebruikt wordt (perceived space) en hoe het ervaren 

wordt (lived space). In dit onderzoek wordt niet gezocht naar succesfactoren om het initiatief te 

realiseren, maar meer naar succesindicatoren, die na realisatie een teken van succes zijn. 

 

Daarnaast wordt er met betrekking op de conceived space uitgegaan van de opvattingen van burgers 

zelf, die invloed uitoefenen op de ruimte. Niet alleen de ideeën van overheden spelen hier een rol. 

 

Vanuit de theorie is niet mogelijk om succes vanuit het gebruikersperspectief te definiëren. De Haan 

(2015) biedt wel een aantal succesindicatoren, maar deze komen wederom vanuit het perspectief 

van beleidsmakers en zijn daarom niet uitputtend. Van Haperen (2014) biedt ook een aantal 

indicatoren, maar die hebben alleen betrekking op ‘sociale cohesie’ en ‘leefomgeving’. Deze zijn dus 

ook niet uitputtend om succes te definiëren. Het is in het kader van dit onderzoek daarom nuttiger 

om vanuit de empirie zelf op zoek te gaan naar mogelijke succesindicatoren op de lange termijn.  

 

In het volgende hoofdstuk worden daarom eerst de resultaten uit het empirisch onderzoek 

besproken. Hierin staat de vraag centraal wat de respondenten succesvol vinden aan het initiatief. 

Later, in de conclusie en discussie, zullen deze inductieve succesindicatoren weer teruggekoppeld 

worden aan de bovengenoemde indicatoren en definities. 
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2.2 Conceptueel model 

Het onderstaande conceptueel model geeft het theoretisch kader visueel weer. Hierin staan de 

belangrijkste begrippen en variabelen en is ook te zien hoe zij in relatie tot elkaar staan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 6: Conceptueel model, eigen werk. 



De eerste stap is een initiatiefnemer die de noodzak ziet om een burgerinitiatief te starten. Zodra hij 

of zij dit idee heeft, start het proces. De initiatiefnemer gaat bijvoorbeeld op zoek naar burgers die 

hem willen helpen, of hij vraagt de gemeente om hulp. De initiatiefnemer is bezig met het opstellen 

van de doelen voor het initiatief. Bij het opstellen van deze doelen speelt ook de beïnvloeding vanuit 

de overheid een rol. Beleidsmakers in de gemeente hebben namelijk hun eigen opvattingen en beleid 

over het initiatief (conceived space). Het is ook mogelijk dat deze opvattingen min of meer opgelegd 

worden aan de initiatiefnemer. In dat geval gaat ook subjectification een rol spelen. 

 

Uiteindelijk komt er een doel voor het initiatief. Het initiatief is effectief als de doelen behaald 

worden. Dit is te onderzoeken door de vooropgestelde doelen te vergelijken met de uiteindelijke 

effecten van het burgerinitiatief, na ingebruikname. Dit resultaat wordt grotendeels beïnvloed door 

de plaats die het initiatief inneemt in de samenleving. Dit gebeurt op basis van twee typen ruimten, 

perceived space en lived space. De perceived space is het fysieke resultaat van het initiatief, dus hoe 
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de burgers het in hun dagelijks leven en routines gebruiken. De lived space heeft meer betrekking tot 

de culturele en symbolische betekenis die mensen aan het initiatief ontlenen. 

 

Hoe het initiatief ervaren wordt en welke emoties burgers daarbij hebben, kunnen per individu 

verschillen. Dit betekent dat het resultaat en daarmee ook de effectiviteit, niet objectief vast te 

stellen zijn. Wel kunnen meningen vergeleken worden met het oorspronkelijke doel. Hierdoor is de 

effectiviteit grotendeels te bepalen. 

 

Maar effectiviteit staat nog niet direct gelijk aan succes. Dit kan wel, maar succes kan ook tot uiting 

komen in effecten die niet in de doelen zijn opgenomen. Om tot het succes van een initiatief te 

komen moeten daarom alle effecten, dus de perceived en lived space, en de effectiviteit afgewogen 

worden. Pas dan kan de vraag beantwoord worden wat een burgerinitiatief succesvol maakt. 

 

2.3 Operationalisering en begripsbepaling 
In deze paragraaf volgt een operationalisering van de begrippen uit het theoretisch kader. De 

begrippen conceived, perceived en lived space zijn verder uitgewerkt. Er zijn indicatoren aan 

toegevoegd, die helpen om de theorie te structureren. 

Burgerinitiatief 

Een burgerinitiatief is een vorm van zelforganisatie van burgers, gericht op de verbetering van de 

eigen levenssituatie en/of de samenleving waarbij een aantal mensen betrokken is in een al dan niet 

tijdelijke initiatiefgroep, actiegroep of projectgroep. Burgerinitiatieven worden gerund door 

vrijwilligers, zijn hoogstens semiprofessioneel, kleinschalig en niet of weinig geïnstitutionaliseerd  

(A Müjde & S Daru, 2005). 

 

Conceived space 

De conceived space bestaat uit twee delen in dit onderzoek. Ten eerste het beleid over 

burgerinitiatieven en de opvattingen van de beleidsmakers en de gemeente over dit onderwerp. Ten 

tweede de opvattingen en ideeën van de initiatiefnemers zelf.  

 

Indicator Omschrijving 

Aanleiding Dit is de oorzaak waardoor initiatiefnemers zijn begonnen met het 

opstarten van een burgerinitiatief. Dit kan een plotseling voorval 

zijn, of een probleem wat al langere tijd speelt.  

Doelstelling Dit is de reden dat het burgerinitiatief is opgericht, het gaat om het 

effect dat de initiatiefnemers willen bereiken. De doelen kunnen 

tijdens het realisatieproces nog veranderd zijn, maar het gaat wel 

om het doel dat gesteld is voor het initiatief in gebruik genomen is. 

Opvattingen initiatiefnemer Initiatiefnemers zijn geen beleidsmakers in de traditionele zin, 

maar zij beïnvloeden door hun visie toch het beleid en de algemene 

opvattingen rondom de burgerinitiatieven in hun gemeenschap. 

Deze opvattingen bestaan onder andere uit de aanleiding en 

doelstelling, maar bijvoorbeeld ook over stappen in het proces. 
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Opvattingen overheden Overheden hebben hun eigen ideeën over burgerinitiatieven en 

vormen hiermee dus deels de conceived space. Dit is te zien in het 

beleid over burgerinitiatieven en de opvattingen van de 

beleidsmakers en de overheden (het Rijk, de provincie en de 

gemeente) over dit onderwerp. 

Tabel 2: Indicatoren conceived space. 

 

De conceived space wordt onderzocht door middel van de eerste deelvraag: Op welke manier zijn de 

doelen van de burgerinitiatieven opgesteld?  

 

Perceived space 

De perceived space zijn in dit onderzoek de tastbare ruimtelijke veranderingen die door het 

burgerinitiatief zijn opgetreden, waaronder eventuele veranderingen van dagelijks praktijken in en 

om de regio. Het gaat er in dit geval om of het burgerinitiatief de routines van mensen veranderd 

heeft en dus hoe het initiatief gebruikt wordt. 

 

Indicator Omschrijving 

Fysieke veranderingen in 

de ruimte 

Dit zijn de veranderingen die zichtbaar zijn in de ruimte. Dit kan 

bijvoorbeeld een nieuw gebouw zijn wat er eerst nog niet was. 

Veranderingen in 

routines van gebruikers 

Wanneer het initiatief gerealiseerd is, dan gaan mensen daar gebruik 

van maken. De manier waarop zij hier gebruik van maken heeft 

betrekking op de perceived space. Het gaat erom wie de gebruikers zijn, 

hoe ze het initiatief gebruiken en hoe vaak zij het gebruiken. 

Veranderingen in 

routines van vrijwilligers 

Een speciale groep gebruikers zijn de vrijwilligers. Zij kunnen het 

initiatief net als alle andere gebruikers gebruiken, maar zij hebben ook 

nog de rol om het initiatief draaiend te houden. Voor de perceived 

space heeft dit dus betrekking op hoe het vrijwilligerswerk hun routines 

heeft aangepast. Wat houdt hun vrijwilligerswerk in en met welke 

regelmaat en intensiteit doen zij dit. 

Tabel 3: Indicatoren perceived space. 

 

De perceived space wordt onderzocht door middel van de tweede deelvraag: Op welke manier 

worden de burgerinitiatieven na realisatie gebruikt? 

 

Lived space 

In dit onderzoek is de lived space dus de culturele en symbolische plaats die het initiatief in de 

samenleving inneemt. Dit is de ruimte waarin betekenis en kwaliteit centraal staat. Dus welke 

betekenis het initiatief heeft ingenomen en of de kwaliteit van de gemeenschap hierdoor verbeterd 

is. Hierbij is het belangrijk hoe de beleving in de regio veranderd is sinds de komst van het 

burgerinitiatief.  
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Indicator Omschrijving 

Betekenis Dit is de waarde die mensen hechten aan het initiatief. Het gaat hierbij 

niet om hoe ze het gebruiken, maar om de gevoelsmatige waarde. 

Kwaliteit gemeenschap Dit heeft betrekking op veranderingen die in de gemeenschap zijn 

opgetreden, na de komst van het initiatief. Een voorbeeld hiervan kan 

zijn dat het gevoel van veiligheid is toegenomen. 

Sociale cohesie Een onderdeel van de kwaliteit van de gemeenschap is de sociale 

cohesie. De reden dat deze apart genoemd is, is omdat uit de literatuur 

is gebleken dat toegenomen sociale cohesie vaak een effect is van 

burgerinitiatieven.  

Tabel 4: Indicatoren lived space. 

 

De lived space wordt onderzocht door middel van de derde deelvraag: Welke plaats in de 

gemeenschap nemen de burgerinitiatieven in? 

 

Resultaat van het burgerinitiatief 

Dit is een combinatie van de perceived space en de lived space. Het is namelijk de fysieke en 

symbolische rol die het initiatief in de gemeenschap vervuld.  

 

Effectiviteit van het burgerinitiatief 

De mate van effectiviteit heeft betrekking tot de mate waarin het doel van een initiatief bereikt is. 

Een initiatief is effectief als de doelen die van te voren geformuleerd zijn ook na realisatie 

daadwerkelijk zijn bereikt. Het heeft dus betrekking op de kwaliteit van het eindresultaat.  

 

Succes van het burgerinitiatief 

Voor het succes van een burgerinitiatief is, vanuit de literatuur, geen duidelijke definitie naar voren 

gekomen. Dit zal dus vanuit de empirie naar voren moeten komen.  

 

Wel zijn er uit de literatuur een aantal succesindicatoren naar voren gekomen, die in de conclusie 

vergeleken kunnen worden met de inductieve succesindicatoren. Deze indicatoren zijn: 

 Een burgerinitiatief moet in beweging blijven.  

 De regie moet in handen blijven van burgers. 

 Er moeten activiteiten plaats blijven vinden. 

 Het initiatief moet ergens naartoe werken. 

 Het initiatief moet gestart zijn om iets te veranderen in de gemeenschap 

 Er mogen geen mensen buitengesloten worden bij het initiatief. 

 Er moet draagvlak zijn voor het initiatief. 

 

Ook werd besproken dat de doelen van het initiatief van ondergeschikt belang zijn ten opzichte van 

het proces. Het proces kan namelijk altijd iets opleveren, ook als dit iets anders is dan de 

vooropgestelde doelen (de Haan & Haartsen, 2015) 

 

Het succes wordt onderzocht door middel van de vierde deelvraag: Hoe wordt succes na het 

realiseren van de initiatieven ervaren? 
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3 Methoden van onderzoek 
 

In dit hoofdstuk staat de vraag centraal hoe het onderzoek uitgevoerd is. 

 

3.1 Onderzoeksstrategie 
Tijdens dit onderzoek is gebruik gemaakt van een kwalitatief onderzoek. Het doel van het onderzoek 

is namelijk om van specifieke burgerinitiatieven te onderzoeken of deze effectief zijn gebleken. Bij 

een evaluatie onderzoek gaat het niet om generalisatie en om deze reden worden burgerinitiatieven 

vooral in de diepgang benaderd en nauwkeurig onderzocht. Het doel is om een zo compleet mogelijk 

beeld van de initiatieven te krijgen (Verschuren & Doorewaard, 2007). Daarom is de keuze gemaakt 

om het onderzoek in te richten door middel van een case study. 

 

Gegevens over burgerparticipatie worden in het onderzoek op meerdere manieren verzameld. Ten 

eerste is er sprake geweest van deskresearch, waarbij gezocht wordt naar wetenschappelijke 

bronnen en beleidsdocumenten die door anderen zijn geschreven. Deskresearch heeft voornamelijk 

een grote rol gespeeld bij het schrijven van het theoretisch kader (Verschuren & Doorewaard, 2007). 

Bij het kiezen van bronnen is kritisch gekeken naar wie de documenten heeft opgesteld en met welke 

achterliggende redenen (Creswell, 2012). 

 

Daarnaast is er ook sprake geweest van onderzoek waarbij zelf actief in het veld gegevens verzameld 

en geanalyseerd zijn. Omdat een case study een smal bereik heeft, dat bestaat uit een beperkt aantal 

onderzoekseenheden, is er gekozen om twee cases uitgebreid te bestuderen (Creswell, 2012). Hoe 

deze casussen geselecteerd worden, wordt in de volgende paragraaf besproken. 

 

Het type casestudy dat gebruikt gaat worden is een vergelijkende casestudy, waarbij verschillende 

cases onderling vergeleken worden. Binnen dit type is gekozen voor de hiërarchische methode. Deze 

variant bestaat uit twee fasen. In de eerste fase worden de afzonderlijke cases los van elkaar 

bestudeerd en beschreven. Er is dan eigenlijk sprake van meerdere enkelvoudige casestudy’s, die zo 

veel mogelijk onafhankelijk van elkaar zijn gekozen (Verschuren & Doorewaard, 2007). De reden dat 

de onderzochte cases onafhankelijk van elkaar zijn, is omdat dat de cases anders te veel op elkaar 

kunnen lijken. Het kan zijn dat initiatiefnemers onderling contact hebben gehad met elkaar, of dat 

één gemeente bij beide initiatieven veel (of juist weinig) invloed uitoefent. De resultaten van de 

cases zijn beschreven in hoofdstuk 4. In de tweede fase volgt een vergelijkende analyse die de 

afzonderlijke cases uit de eerste fase omvat. Uit deze analyse komen dan overeenkomsten en 

verschillen naar voren (Verschuren & Doorewaard, 2007). Deze analyse is uitgevoerd aan de hand 

van de deelvragen en is te vinden aan het eind van hoofdstuk vier. 

 

3.2 Onderzoeksmateriaal 
Voor deze casestudy waren ten minste twee verschillende cases nodig. Er is gezocht naar 

burgerinitiatieven die al langere tijd gerealiseerd zijn en betrekking hebben op de ruimtelijke 

omgeving. Ook hebben burgerinitiatieven de voorkeur als er bij het ontwerp goed gedocumenteerd 

en beargumenteerd is wat het doel van het initiatief was. Op die manier kunnen de doelen beter 

vergeleken worden met het uiteindelijke resultaat.  
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Ook is er gezocht naar burgerinitiatieven die zich in verschillende gemeenten bevinden, zodat deze 

zo onafhankelijk mogelijk van elkaar onderzocht konden worden. Er is eerst gezocht naar gemeenten 

die in de Achterhoek liggen. In de inleiding is namelijk aangetoond dat gemeenten in de Achterhoek 

de komende jaren het meest te maken gaat krijgen met bevolkingskrimp en vergrijzing. Het is ook 

een regio waar al veel focus ligt op burgerinitiatieven. Het is daarom een regio die zich goed leent 

voor dit onderzoek.  

 

Vanwege de beperkte tijd die beschikbaar is voor het onderzoek, konden er niet te veel cases 

onderzocht worden. Uiteindelijk zijn er drie burgerinitiatieven onderzocht. Twee hiervan zijn 

uitgebreid onderzocht. De derde is later toegevoegd, maar kon door de beperkte tijd niet zo 

uitgebreid meer onderzocht worden. Bij de keuze voor de cases was de belangrijkste voorwaarde dat 

de het belangrijk dat de cases bestaan uit initiatieven die al langere tijd in gebruik zijn, het liefst al 

meerdere jaren. Alleen op die manier kunnen de effecten en successen op de lange termijn bepaald 

worden. Hieronder volgt een overzicht van de gekozen casussen. 

 

3.2.1 Kerkepaden – Zieuwent  

De eerste case is de herstelde Kerkepaden in Zieuwent. Dit initiatief is al gestart in 1993, maar is 

tegenwoordig nog steeds actief omdat vrijwilligers de paden nog dagelijks onderhouden. De lange 

looptijd maakte dit initiatief zeer geschikt naar een onderzoek voor succes op de lange termijn. Ook 

is het een initiatief dat echt door en voor burgers begonnen is. Een uitgebreide omschrijving van de 

case volgt in hoofdstuk vier. 

 

Om genoeg informatie over de case te krijgen zijn vier personen geïnterviewd. Om een goed beeld te 

krijgen van de verschillende belanghebbenden zijn er zowel vrijwilligers als bestuursleden en 

initiatiefnemers geïnterviewd. Een uitgebreide lijst van respondenten en contactgegevens staat in 

bijlage één. 

 

Naast de interviews is ook informatie gehaald uit het boek ‘Binnendoor en Buitenom’ dat is 

geschreven door de twee initiatiefnemers na het voltooien van de Kerkepaden. Dit is toentertijd 

geschreven en geeft daarom een duidelijk beeld van hoe de zaken er voor stonden. 

 

Met een van de geïnterviewden is ook een deel van de Kerkepaden gefietst en geobserveerd. Het 

volledige observatieverslag is te lezen in bijlage vier. 

 

3.2.2 ’t Winkeltje – Herwen  

Het tweede initiatief is ’t Winkeltje in Herwen. Het was moeilijk om een tweede, langlopend, initiatief 

in de Achterhoek te vinden. Daarom is uitgeweken naar Herwen, wat daar net niet meer in ligt. De 

keuze voor Herwen is gemaakt omdat er al in 2009 met het initiatief gestart is en het nu bijna drie 

jaar gebruikt wordt. Dit was langer dan andere mogelijke cases en was daarom doorslaggevend. 

 

Ook in Herwen zijn interviews afgenomen. Ten eerste met de initiatiefnemer, om een duidelijk beeld 

te krijgen over de aanleiding en het proces. Daarnaast zijn er een aantal vrijwilligers geïnterviewd om 

in kaart te brengen hoe het initiatief gebruikt wordt.  
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Bij dit initiatief zijn ook observaties uitgevoerd, waarbij gekeken is wie er in ’t Winkeltje kwam en wat 

diegene daar kwam doen. Om de situatie zo normaal mogelijk te observeren heb ik mijzelf aan de 

klanten niet kenbaar gemaakt. Ook dit verslag is te lezen in bijlage vier. 

 

3.2.3 BS22 – Groenlo  

In de loop van het onderzoek is er nog een derde case toegevoegd. Dit is gedaan als middel om te 

controleren of alle belangrijke succesfactoren afgedekt waren met de eerste twee initiatieven. 

Hierdoor is de saturatie van de data vergroot. 

 

 De keuze voor dit initiatief was BS22 in Groenlo, omdat dit al een aantal jaren actief is en omdat zij 

andere initiatieven helpen opstarten. Hierdoor had de geïnterviewde veel kennis in huis, niet alleen 

over BS22, maar ook over de initiatieven die met haar hulp zijn opgezet. 

 

Bij deze case is, met oog op de resterende tijd, alleen één van de initiatiefnemers geïnterviewd. Er 

hebben bij BS22 geen observaties plaatsgevonden. Wel ben ik één keer bij BS22 geweest om een 

workshop van Marlies Meijer te ondersteunen, dus ik was wel al bekend met het initiatief en het 

gebouw. 

 

3.2.4 Data verzameling 

De meeste informatie is verzameld door middel van diepte interviews. De interviews bestonden zo 

veel mogelijk uit open vragen en waren half gestructureerd (Creswell, 2012). Er zijn twee 

verschillende interviewguides opgesteld, één voor de initiatiefnemers en één voor de vrijwilligers.  

 

De interviews met de initiatiefnemers richtten zich enerzijds op de aanleiding en doelstelling van het 

initiatief. Dit is gedaan om het proces en de productie van de conceived space in kaart te kunnen 

brengen. Daarnaast zijn er ook vragen gesteld over het gebruik van het initiatief en het succes 

achteraf. De interviewguide voor de initiatiefnemers staat in bijlage twee. 

 

Tijdens de interviews met de vrijwilligers lag de nadruk veel meer op hun rol in het initiatief en het 

gebruik ervan. De vrijwilligers zijn namelijk nauw betrokken bij het initiatief en staan regelmatig in 

contact met de gebruikers ervan. Deze interviews zijn dus veel meer gericht op het in kaart brengen 

van de perceived en lived space. De interviewguide voor de vrijwilligers staat in bijlage drie. 

 

3.3 Data analyse 
De data is enerzijds verkregen uit documentanalyse en anderzijds uit interviews. Tijdens de 

interviews is, met toestemming van de respondent, een geluidsopname worden gemaakt. Aan de 

hand van deze opnames zijn de interviews getranscribeerd. Het voordeel van deze opnames is dat 

tijdens de interviews vooral de aandacht bij het gesprek kon blijven en ik niet alleen bezig hoefde te 

zijn met alles opschrijven.  

 

De onderzoeksmethode bestaat uit een combinatie van de critical discourse analyse en de grounded 

theory. De critical discourse analyse is een deductieve methode. Hierbij is er al een duidelijke 

onderzoeksvraag en verwachte structuur. Tijdens het coderen wordt dus ook bewust naar bepaalde 

aspecten in de tekst gezocht (Creswell, 2012). Deze methode wordt vooral toegepast door het 

gebruik van de Production of Space theorie. Door deze als kapstok te gebruiken, kan in de data al 
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bewust worden gezocht naar fragmenten die te koppelen zijn aan de verschillende spaces. Daarnaast 

is ook grounded theory toegepast, dit is meer een inductieve methode, waarbij nog geen theorie 

getoetst wordt (Creswell, 2012). Deze is in het bijzonder van belang wat betreft de succespercepties. 

Deze zijn namelijk uit de wetenschappelijke literatuur niet te vinden, vanuit het 

gebruikersperspectief, en moeten daarom uit de interviews zelf worden gehaald. 

 

De interviewtranscripties zijn gecodeerd met behulp van Atlas.ti. Door het coderen konden 

verschillende thema’s in de interviews onderscheiden worden en dit maakte het analyseren van de 

resultaten makkelijker. De fragmenten zijn gecodeerd naar inhoud, maar waar mogelijk zijn ook de 

codes ‘conceived space’, ‘perceived space’ en ‘lived space’ direct toegepast. Door dubbele codes toe 

te passen was het mogelijk om te zoeken op specifieke aspecten van de initiatieven, maar ook op 

alles wat bijvoorbeeld ‘perceived space’ is. Hierdoor zijn de inductieve en deductieve coderingen 

beiden toegepast. 

 

Met behulp van de codes kon de data geordend en geanalyseerd worden. Dit maakt snel duidelijk 

welke informatie relevant is om de deelvragen, en uiteindelijk te hoofdvraag, te beantwoorden. 

 

3.4 Betrouwbaarheid en validiteit  
Het is belangrijk dat een onderzoek een hoge betrouwbaarheid en validiteit heeft (Verschuren & 

Doorewaard, 2007). De manier waarop dit geprobeerd is te bereiken, staat hieronder beschreven. 

 

3.4.1 Betrouwbaarheid 

De betrouwbaarheid van een onderzoek heeft betrekking op de mate waarin iemand anders, onder 

dezelfde omstandigheden, dezelfde resultaten en conclusies vindt. Om die kans, en dus de 

betrouwbaarheid te vergroten is het belangrijk om de onderzoeksstappen controleerbaar en 

inzichtelijk te maken. Dit kan door middel van een case study database (Yin, 2003). Alle interviews 

zijn voorbereid met interviewguides. Hierdoor kan bekeken worden welke vragen er zijn gesteld. Ook 

zijn de interviews opgenomen, waardoor de gesprekken te controleren zijn. De interviews zijn ook 

getranscribeerd, waardoor nagelezen kan worden wat er besproken is. Daarnaast zijn de interviews 

gecodeerd en zijn er tijdens het coderen memo’s gemaakt. Hierdoor kunnen de stappen gevolgd 

worden die zijn gezet om tot de analyse van de resultaten te komen. Ook zijn gemaakte keuzes in het 

rapport zo veel mogelijk verantwoord. Door de duidelijke documentatie neemt de betrouwbaarheid 

toe (Verschuren & Doorewaard, 2007).  

 

4.4.2 Validiteit  

Er zijn volgens Yin drie soorten validiteit. Interne validiteit, externe validiteit en construct validiteit 

(Yin, 2003). Hieronder wordt per type validiteit beschreven hoe hier tijdens het onderzoek rekening 

mee gehouden is. 

 

Interne validiteit 

Dit type validiteit is alleen toepasbaar bij verklarende casestudies en niet bij beschrijvende of 

verkennende case study. Dit onderzoek is een verklarend onderzoek, dus het is in dit geval wel van 

toepassing. Dit houdt in dat de informatie uit het onderzoek logisch op elkaar moet aansluiten, door 

middel van gevolgtrekkingen. Het is hierbij belangrijk om niet alles wat een respondent zegt voor 

waarheid aan te nemen en om daardoor te snel conclusies te trekken. Daarom moeten alternatieve 
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verklaringen ook worden meegenomen en moeten argumenten voorzichtig opgebouwd worden (Yin, 

2003). 

 

Hier is op verschillende manieren rekening mee gehouden. Ten eerste zijn er per casus meerdere 

interviews gehouden. Hierdoor is er van verschillende betrokkenen informatie verkregen, die met 

elkaar vergeleken kan worden. Dit zorgt ervoor dat verklaringen en redeneringen opgebouwd 

kunnen worden op basis van meerdere uitspraken. Daarnaast is er gezocht naar bestaande theorie 

over het onderwerp, waarbij alternatieve verklaringen ook meegewogen zijn. Vergelijkingen tussen 

de theorie en de empirie worden in de conclusie en discussie daarom ook besproken. 

 

Externe validiteit 

De externe validiteit heeft te maken met de generaliseerbaarheid van de resultaten. Bij kwantitatief 

onderzoek kan generalisatie statistisch worden aangetoond. Dit kan bij kwalitatief onderzoek niet, 

omdat er geen steekproef binnen een populatie is gebruikt. Daarom is er bij dit type onderzoek 

sprake van analytische generalisatie. Yin raadt aan om bij multiple case studies de bevindingen van 

deze cases met elkaar te vergelijken en te toetsen aan bestaande theorieën. Dit wordt ook wel 

replication logic genoemd (Yin, 2003). 

 

Zoals hierboven beschreven, worden de empirische resultaten vergeleken met de bestaande 

theorieën. Ook worden de effecten en de succesfactoren die inductief uit de verschillende cases 

komen met elkaar vergeleken. Hierdoor wordt voldaan aan de eis voor replication logic (Yin, 2003). 

 

Construct validiteit 

Deze vorm van validiteit vereist dat de concepten die onderzocht worden goed geoperationaliseerd 

moeten worden. De eerste stap hierbij is om de concepten te definiëren, door deze te koppelen aan 

het onderzoeksonderwerp. Vervolgens moet omschreven worden hoe deze concepten gemeten 

worden. Deze stappen zijn van belang tijdens de data verzameling (Yin, 2003). 

 

Hieraan is voldaan door in het theoretisch kader een operationalisering van de gebruikte begrippen 

en concepten toe te voegen. Deze zijn toegespitst op het onderzoeksonderwerp. 
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4 Resultaten 
 

Dit hoofdstuk bevat de resultaten uit het empirisch onderzoek. De gegevens zijn verzameld door 

middel van interviews, observaties en geschreven bronnen. De resultaten worden per casus 

behandeld. De casussen zijn opgebouwd aan de hand van de ‘Production of Space’ theorie. Eerst 

wordt de conceived space beschreven. Dit zijn onder andere de aanleiding en doelstelling van het 

initiatief. Ook de opvattingen van overheden horen hierbij. Daarna volgt een deel van de 

omschrijving van het proces. Dit is nodig om de uiteindelijke gevolgen en resultaten te kunnen 

begrijpen. Deze gevolgen worden beschreven onder de kopjes perceived space (gebruik) en lived 

space (plaats in de gemeenschap). Ten slotte worden de succesfactoren nog een keer kort 

samengevat. 

 

4.1 Casus 1: Kerkepaden – Zieuwent  
Zieuwent is een dorp met ongeveer tweeduizend inwoners. Het is één van de zes kleine kernen van 

de gemeente Oost Gelre, in de Achterhoek (Gelre, z.d.-a). In het dorp zijn meerdere initiatieven 

gerealiseerd om het dorp leefbaar te houden. Één van de langstlopende initiatieven is het herstellen 

en onderhouden van de Kerkepaden. 

 

4.1.1 Conceived space 

Eind jaren ’60 ontstond er grootschalige ruilverkaveling in de Achterhoek. Veel boeren hadden 

landbouwgrond die verspreid lag rondom Zieuwent. Dit eigendom was niet handig verdeeld, dus 

werd de ruilverkaveling toegepast. Er ontstonden grote, rechte percelen en om dit te realiseren 

verdwenen veel onverharde wegen en paden. Hiervoor in de plaats kwam een groot netwerk van 

verharde wegen. Deze wegen waren beter geschikt voor meer verkeer en zware 

landbouwvoertuigen.  

 

Door deze nieuwe situatie werd fietsen en wandelen rondom het dorp steeds gevaarlijker. Kinderen 

die naar school gingen, moesten deze wegen ook fietsen (Stortelder & Molleman, 1998). In de jaren 

’90 is er een kind dodelijk verongelukt op een van de drukke wegen. Anton Stortelder, één van de 

initiatiefnemers, vertelt daarover: ‘Toen gebeurde dat en iedereen was er kapot van. En toen zei ik 

tegen mijn zwager [Gerard Molleman] die arts is, als het zo was zoals vroeger, dan had het niet 

hoeven gebeuren. Want wij hadden vroeger land en dan had je Sprenkelderpad en dat liep 

binnendoor naar het voetbalveld en dan was je bij de kerk. Toen zei hij: in wezen kun je het zo 

herstellen want er ligt al een singel. Daar kun je zo langs het pad herstellen, en ik weet nog wel meer 

plekken.’ Zo ontstond het idee om de oude Kerkepaden te herstellen. 

 

Het belangrijkste doel van het initiatief werd volgens de initiatiefnemers het bieden van veilige fiets 

en wandelpaden vanuit het buitengebied naar de dorpskern. Hierdoor kunnen kinderen weer veilig 

naar school toe, zonder over de verharde wegen te rijden. 

 

Deze onverharde wegen zijn tevens bedoeld voor recreatieve fietsers en wandelaars. Door de 

ruilverkaveling was er veel natuur verdwenen, waardoor het landelijk gebied er eentoniger uit was 

gaan zien. Een andere belangrijk doel was dus om langs de Kerkepaden meer natuur aan te leggen, 

zoals bomen, poelen en houtsingels.  



38 

Hierover zegt een initiatiefnemer: ‘Met de ruilverkaveling verdween een heleboel natuur. […] Dat 

coulisselandschap waar de Achterhoek bekend om staat, dat verdween nogal. En dat wilden we toch 

enigszins terugbrengen.’ 

 

Toen het idee voor het herstellen van de Kerkepaden hadden bedacht, gingen de twee 

initiatiefnemers hiermee naar Zieuwents belang. Zij schreven hun idee op, legden het idee uit en 

vroegen aan Zieuwents belang of zij iets zagen in het plan. Op aanraden van Zieuwents belang werd 

er een aparte stichting Kerkepaden Zieuwent opgericht. De voorzitter van Zieuwents belang, Jos 

Kolkman, werd in de eerste jaren ook de voorzitter van deze nieuwe stichting. 

 

Behalve door de initiatiefnemers, werd de conceived space ook gevormd door de opvattingen van 

overheden. Kamerlid Mechtild de Jong van het CDA had in die tijd aangegeven dat zij zich zorgen 

maakte over de toegankelijkheid van het landelijk gebied in Nederland. Zij wilde graag dat het 

landschap weer zou verbeteren voor wandelaars en fietsers. De toenmalige staatsecretaris Gabor 

voelde wel iets voor een proefproject om dat te herstellen (Stortelder & Molleman, 1998). Het 

bestuur van de Kerkepaden heeft hier direct op gereageerd dat zij wel een proefproject hadden wat 

hier bij paste. Het plan moest toen wel omgevormd worden in een volwaardige onderzoeksaanvraag, 

met onder andere een planning en een financiële begroting. Toen dit geregeld was zijn zij in augustus 

1993 naar Den Haag gegaan om dit te bespreken. Daar waren ze wel enthousiast over het project, 

maar de stichting moest dan wel ook naar de provincie voor toestemming. Vanuit de provincie moest 

ook de gemeente betrokken worden, want de paden staan namelijk in verbinding met hun wegen en 

bermen. Ten slotte moest ook het recreatieschap betrokken worden, want zij beheerden toen nog de 

ruiterpaden in de omgeving. Uiteindelijk zijn er dus vier financiers betrokken, het Rijk, de provincie, 

de gemeente en het recreatieschap. Er werd een half miljoen gulden beschikbaar gesteld en een jaar 

later kon de aanleg van het eerste pad beginnen. 

 

Volgens de initiatiefnemers kwam er vanuit de provincie nog het verzoek om een derde doel op te 

nemen voor de Kerkepaden: ‘Het ondersteunen van de regionale economie, dat was duidelijk een 

argument voor de Provincie. Daar moesten we het op gooien.’ Hiermee werd beoogd dat recreatieve 

gebruikers van de Kerkepaden bijvoorbeeld ook de lokale horeca zouden gaan gebruiken, zodat deze 

kan meeprofiteren. Hoewel dit voor de initiatiefnemers slechts een nevendoelstelling was, hebben zij 

hier voor de provincie toch een prioriteit van gemaakt, zodat zij steun zouden krijgen. Zij hebben 

bijvoorbeeld bij subsidie aanvragen de economische voordelen duidelijk benadrukt. 

 

4.1.2 Proces 

De communicatie naar het dorp is altijd open geweest. Voordat begonnen werd met de aanleg van 

de paden is door middel van een enquête aan bewoners gevraagd welke suggesties voor paden zij 

hadden (Stortelder & Molleman, 1998). Ook werd tijdens de jaarvergaderingen ruimte gemaakt om 

hierover te praten. Daarnaast zijn er presentaties geweest aan het begin van het project om duidelijk 

te maken wat het plan was. Na aanleiding van deze bijeenkomsten kwamen dorpsbewoners zelf ook 

met ideeën. Zo waren er boeren die tegen het bestuur zeiden dat ze ook maar eens moesten komen 

praten, omdat er bij hen over de grond ook wel ruimte was voor een pad. Het initiatief werd in het 

dorp direct al vrij positief ontvangen. 
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Maar aan het begin van het project was er zeker ook sprake van scepsis en weerstand, voornamelijk 

onder de boeren. Bijna alle grondeigenaren die in aanmerking kwamen voor een pad waren boeren. 

‘Een hoop boeren zeiden daar is de grond niet voor bedoeld, daar hebben we geen zin in. Ik krijg 

nozems en chipszakken bij de tent, en honden. Er waren allerlei bezwaren.’ Boeren moeten leven van 

hun grond, dus zij zagen bedrijfsmatig alleen maar nadelen aan grond afstaan voor Kerkepaden. 

Hiervoor is een nieuwe eigendomsconstructie toegepast, namelijk erfdienstbaarheid. Hiermee kreeg 

de stichting Kerkepaden recht van overpad over de grond van de boeren. De boeren blijven daarmee 

eigenaar van de grond, maar de stichting mag er een pad over aanleggen. Doordat de omvang van 

het land van de boer gelijk blijft, ontvangt hij nog hetzelfde bedrag aan melk- en mestrechten 

(Stortelder & Molleman, 1998). Hierna nam de weerstand bij een groot aantal boeren al af, maar 

vaak waren er nog wel voorwaarden waaraan voldaan moest worden. Zo werd afgesproken dat de 

paden zo veel mogelijk langs perceelranden zouden lopen, zodat de boer hier het minst last van zou 

hebben. Ook werden zaken als privacy en geluidsoverlast besproken, zodat de paden niet te dicht 

langs de boerderijen zouden lopen. 

 

De belangen van de afzonderlijke boeren zijn steeds besproken door de bestuursleden van de 

stichting. Dit bestuur bestond uit vier leden en bij elke boer werd een inschatting gemaakt wie er het 

beste naartoe kon gaan. Als er een hele fanatieke boer was, dan stuurden ze bijvoorbeeld geen 

bioloog, omdat die andere belangen hebben. Door goed na te denken over welke bestuursleden met 

de boeren moesten onderhandelen, hoopten ze de weerstand te verminderen. Bestuurslid Jos geeft 

hier een voorbeeld over: ‘Soms kon je het ook helemaal niet inschatten. Want op een gegeven 

moment, toen ging het over het Hazenpad, dat werd een lastige boer. Een hele lastige. Gerard de 

huisarts en ik gingen daar met z’n tweeën naar toe. We dachten dat we een goed voorstel hadden, 

maar je weet het nooit. En toen kwamen we binnen en toen zei hij: ik vroeg me al af waar jullie 

bleven. Hij was nog gekker dan wij.’ Vervolgens vertelde hij hen alle ideeën die hij zelf al had en bleek 

hij juist heel proactief, in plaats van lastig. 

 

De weerstand verminderde na de aanleg van het eerste pad. Dit was het Schoolpad en dit kwam 

direct uit bij de school, waardoor de kinderen uit het buitengebied een veilige route naar school 

kregen. Binnen een maand was het pad af en dat gaf veel positieve reacties vanuit het dorp. Ook 

tijdens de aanleg waren de reacties al positief. Bestuurslid Joost Rouwhorst kan dit zich nog goed 

herinneren: ‘De vrijwilligers waren met de brug bezig over de Baakse Beek. Toen kwamen de moeders 

van schoolkinderen met taart. Ze zeiden: we zijn zo blij met het pad, want de kinderen kunnen nou 

veilig naar school.’ Op die manier is het draagvlak voor het initiatief gaandeweg steeds verder 

gegroeid. Één van de initiatiefnemers geeft een ander voorbeeld hiervan: ‘Er waren ook boeren die 

zeiden: dat wil ik niet. Ik zit hier mooi vrij en ik wil nooit een pad hebben. Één boer die had een 

dochter in het dorp, met kleine kinderen en die gingen op het Schoolpad wandelen. Toen vroeg ze: 

papa dat kan toch bij ons ook wel? En twee jaar later kom ik die boer tegen en toen zei hij: je komt 

nog maar eens praten.’  

 

Om de paden aan te leggen waren dertig tot veertig vrijwilligers nodig. Na vijf jaar waren de 

Kerkepaden afgerond en was bereikt wat er aan het begin van het proces voor ogen was geweest. 

Niet alle paden waren precies aangelegd zoals van te voren gedacht, maar in grote lijnen wel. Soms 

was een pad wat verschoven om bijvoorbeeld een boer tegemoet te komen, of omdat er al een 

singel lag waar langs aangelegd kon worden. 



40 

4.1.3 Perceived space 

De fysieke verandering in de ruimte zijn de gerealiseerde Kerkepaden. Deze bestaan uiteindelijk uit 

11 kilometer pad, aangelegd over 15 verbindingen. De paden zijn aangelegd in een klavertje vier 

vorm. Er lopen vier paden vanaf het buitengebied naar het dorp toe en daartussen zijn verbindingen 

aangelegd. Hierdoor kan er vanaf elke uithoek op een veilige manier naar het dorp gewandeld of 

gefietst worden. De paden lopen niet dood en komen allemaal uit in het centrum van Zieuwent 

(Stortelder & Molleman, 1998). 

 

De eerste groep personen van wie hun routines zijn 

aangepast door de Kerkepaden, zijn de gebruikers. 

De eerste groep gebruikers zijn de recreatieve 

gebruikers. ‘Je ziet ook wel dat er hier op het 

dorpsplein auto’s staan met een fietsdrager erop. Die 

parkeren de auto ‘s morgens en fietsen dan de hele 

dag rond. En die zullen hier dan wel even wat eten en 

dan gaan ze weer naar huis. Maar ook in Groenlo is 

een camping, waar 8000 mensen kamperen, en ook 

van daaruit worden hier wel kilometers gemaakt.’ 

Er komen er geregeld mensen bij de lokale horeca 

binnen om een kaart van de fietsroutes te vragen. 

Wanneer deze mensen na het fietstochtje een kop 

koffie komen drinken of een broodje eten, profiteert 

de lokale horeca ook mee aan de Kerkepaden. Soms 

komen deze fietsers en wandelaars individueel en 

soms doen ze mee aan georganiseerde wandel- en 

fietstochten in de regio.     Afbeelding 6: Affiche met aankondiging voor 

Wandeltocht over de Kerkepaden. Eigen werk. 

 

Ook zijn er een aantal keer kunstroutes georganiseerd: ‘Een paar 

keer is er een kunstroute geweest langs de Kerkepaden. Dat is 

ook een initiatief geweest van een paar mensen uit het dorp. Zij 

benaderden een aantal kunstenaars om langs te paden 

landschapskunst of geïntegreerde kunst te plaatsen. Dat duurde 

dan een maand ofzo.’ Door deze kunst hadden de gebruikers wat 

extra’s om naar te kijken.  

 

Naast de recreatieve gebruikers zijn er natuurlijk ook de mensen 

vanuit het dorp die de paden gebruiken. Het zijn veilige routes 

om vanaf het buitengebied in het dorp te komen en het wordt 

dan ook door veel lokale fietsers gebruikt, bijvoorbeeld door 

kinderen om naar school te gaan. Vanuit het dorp komen nog 

steeds veel positieve reacties op het initiatief. Volgens het 

bestuur is ongeveer 95% van de huishoudens is ook nog lid van 

de jaarlijkse nieuwsbrief van stichting Kerkepaden. 
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In deze nieuwsbrief staat welke nieuwe ontwikkelingen er geweest zijn en wat er nog komen gaat. 

Ook worden vrijwilligers in het zonnetje gezet. Lid worden kost tien euro per jaar en dat geld wordt 

dan weer gebruikt voor onderhoud van de machines en dergelijke. 

 

De tweede groep personen op wie dit initiatief veel invloed heeft, zijn de vrijwilligers. Momenteel 

zijn er zestig vrijwilligers bezig met het onderhouden van de paden. Dit zijn allemaal mannen, in 

leeftijd variërend van begin vijftig tot eind tachtig. Er zijn bewust geen jongeren gevraagd, omdat zij 

vaak doordeweeks naar school gaan en op zaterdag een bijbaantje hebben. Die mogelijkheid wil 

niemand van hen afpakken. Daarnaast zijn er genoeg ouderen in het dorp die tijd hebben om mee te 

helpen. Het is eigenlijk zo gegroeid dat alleen mannen het werk deden, omdat de aanleg van de 

paden zwaar was. Hierover zegt een bestuurslid: ‘Er heeft zich ooit één vrouw aangediend, maar daar 

werd toen een beetje lacherig over gedaan. Maar nu zijn er nog twee vrouwen die graag mee willen 

doen. Dus nu hebben we gezegd: alles verandert, waarom zouden we aan mannen vast moeten 

houden. ’ 

 

Het onderhoud van de paden is verdeeld over zeven rayons. Het rayonhoofd heeft de 

verantwoordelijkheid over de, ongeveer zeven, vrijwilligers binnen het rayon. Veel vrijwilligers weten 

ondertussen wat er van hen verwacht wordt, maar waar nodig heeft het rayonhoofd leiding. Hij 

neemt, in overleg met de vrijwilligers, besluiten over wat er gedaan moet worden. Op vaste dagen in 

de week gaan de vrijwilligers aan de slag met hun eigen stuk pad. In principe zijn er vaste teams en 

roulatie vindt voornamelijk plaats in overleg. Ook de werkzaamheden worden besproken, omdat 

sommige (oudere) vrijwilligers het zware werk niet meer kunnen doen. Van vrijwilligers wordt wel 

verwacht dat zij op komen dagen voor hun dienst: ‘Het is dan wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend.’  

 

Doordat de Kerkepaden hersteld zijn, zijn er ook een aantal andere initiatieven ontstaan in Zieuwent. 

Ten eerste zijn er een aantal boerderijen, die dicht bij de paden liggen, begonnen met het aanbieden 

van koffie. Er staan bordjes langs de paden die aangeven dat wandelaars door het veld naar de 

boerderij kunnen komen om koffie te drinken. Ook is er een boerderij die een theehuisje heeft 

gemaakt, waardoor de boer er ook wat extra geld aan kan verdienen.  

 

Daarnaast hebben boeren ‘klompenpaden’ gemaakt. Dit zijn onverharde paden die alleen voor 

wandelaars toegankelijk zijn. Deze paden maken verbindingen tussen de Kerkepaden en ook vanaf de 

Kerkepaden naar verschillende boerderijen. Over deze paden kunnen boeren dus zelf makkelijker de 

Kerkepaden bereiken, maar kunnen wandelaars ook verder de natuur in, of langs de boerderijen voor 

een kopje koffie. 

 

Ook profiteren lokale bedrijven van de Kerkepaden, want wandelaars en fietsers van buiten het dorp 

maken bijvoorbeeld gebruik van de lokale horeca. Hierdoor krijgen zij meer klanten. Daarnaast is de 

fietsenmaker ook begonnen met het verhuren van fietsen. Dit doet hij niet voor de inwoners van 

Zieuwent, maar bijvoorbeeld wel voor mensen die op nabijgelegen campings verblijven en die graag 

over de Kerkepaden willen fietsen. 

 

Nadat de paden in Zieuwent gerealiseerd waren, wilden andere dorpen in de omgeving ook hun 

oude paden gaan herstellen. Voorbeelden hiervan zijn Beltrum, Lievelde en Hardeveld. Dit heeft 
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geresulteerd in een regionaal netwerk van paden, wat goed op elkaar aansluit. Vooral de recreatieve 

fietsers en wandelaars kunnen daar goed gebruik van maken, omdat je mooie rondjes kan fietsen. 

 

Dit initiatief heeft duidelijk invloed gehad in de perceived space. Dit heeft namelijk betrekking op 

routines die mensen in de ruimte hebben en afleggen. En wat heeft er nou meer invloed op hoe 

mensen in de omgeving beweging dan fysieke routes? Maar dit initiatief heeft nog meer veranderd in 

de gemeenschap. Deze veranderingen worden hieronder beschreven. 

 

 
Afbeelding 8: Deel van de Kerkepaden, met aan weerszijden water en begroeiing. Eigen werk. 

 

4.1.4 Lived space 

Het herstellen van de Kerkepaden heeft ook verandering in de lived space teweeg gebracht. Ten 

eerste is er een toegenomen bewustwording rondom natuur. Sinds de komst van de paden zijn er al 

een aantal boeren geweest die suggesties hebben gedaan om meer natuur aan te leggen op hun 

grond. Zo heeft een boer een stuk van zijn grond bij de Baakse Beek verkocht om hier een 

natuurgebiedje aan te leggen van vijf hectare, waar nu veel planten en watervogels zijn gekomen.  

‘Er zijn boeren die zeggen dat is zonde van die mooie grond. Maar bijna iedere burger vindt het 

prachtig. Er zitten watervogels. Het is er veel mooier op geworden. Het is allemaal eigenlijk een spin-

off van de Kerkepaden.’ zegt één van de initiatiefnemers hierover. 

 

De bewustwording zet zich ook verder door onder de schoolkinderen. Een aantal keer per jaar gaan 

zij op pad om de rommel in Zieuwent en langs de Kerkepaden op te ruimen. Of ze helpen mee met 

het onderhoud van de paden. Op die manier leren ze de natuur meer te respecteren.  
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Daarnaast is de saamhorigheid in het dorp toegenomen. Dit is onder andere te zien bij de vrijwilligers 

onderling. Ieder jaar zijn er verschillende leuke activiteiten voor vrijwilligers, om hen te bedanken 

voor hun inzet. Toen de paden aangelegd werden, werd er elk jaar een fietstocht gehouden om het 

nieuwe pad ‘los te fietsen’. Hoewel er nu geen nieuwe paden meer worden aangelegd, is deze 

jaarlijkse fietstocht in stand gehouden. Alle vrijwilligers en hun vrouwen mogen hier aan mee doen. 

De dag wordt compleet gemaakt met een lunch, een warm buffet in de avond en de nodige borrels. 

Het is eigenlijk gewoon een feest. Daarnaast hebben de vrijwilligers ook hun eigen gebouwtje. Dit 

dient als opslag voor de materialen, maar hier worden ook nog enkele kleine activiteiten 

georganiseerd. Op maandagavond zijn hier vaak kaartavondjes voor de vrijwilligers en één keer in de 

maand mogen hun vrouwen ook mee. Ook is er op 31 december in de middag een drukbezochte 

oudejaarsborrel voor de vrijwilligers. Voor hen is het vrijwilligerswerk een deel van hun sociale leven 

geworden. Het is voor hen vooral een leuke aanvulling, het wordt niet gezien als een verplichting. 

 

Het verloop onder de vrijwilligers is niet groot. Vrijwilligers willen niet stoppen: ‘Als je er eenmaal bij 

bent, dan wordt je verslaafd en dan kom je er niet meer weg.’ Als vrijwilligers toch stoppen dan is dit 

vanwege ouderdomskwalen of andere lichamelijke beperkingen. De oudste vrijwilliger is 

achtentachtig en hij is er nog elke week met veel plezier bij. Nieuwe vrijwilligers zijn eigenlijk niet 

nodig, omdat de capaciteit nu voldoende is om de paden goed bij te kunnen houden. Desondanks 

blijven er wel aanmeldingen binnenkomen, bijvoorbeeld van mensen die naar Zieuwent toe 

verhuizen. Zij zien de Kerkepaden als een mooie manier om mensen te leren kennen en te 

integreren. ‘Er is voortdurend nieuwe aanwas, als mensen met pensioen gaan of met de vut. Straks 

gaan we bij de Kerkepaden.’ Nieuwe aanmeldingen komen eerst op de reservelijst. Zodra er iemand 

ziek wordt of wil stoppen, dan worden de mensen op de reservelijst als eerste gevraagd voor een 

vaste plek in een rayon. 

 

Ook in de rest van het dorp is de saamhorigheid verbeterd, omdat er iets gerealiseerd is door de 

bewoners zelf en hier zijn zij trots op. Een mooi voorbeeld hiervan is een uitspraak van Anton 

Stortelder. Hij gaf in Beltrum een presentatie gegeven over hoe dit initiatief in Zieuwent tot stand is 

gekomen. Aan het eind kreeg hij de vraag of dit in elk dorp kan. Zijn antwoord daarop was: ‘Nee dat 

kan niet overal. Als mensen niet belangeloos iets voor elkaar over hebben dan kan het niet. Maar in 

Zieuwent kon het wel.’ Hiermee gaf hij aan dat het een sociaal aspect heeft, het is iets wat je samen 

doet, iets wat je voor je dorp over hebt.  

 

4.1.5 Succesfactoren 

Volgens de respondenten is het initiatief succesvol. Het doel is bereikt, de veilige routes naar het 

dorp zijn gerealiseerd en de natuur en het landschap rondom de paden zijn verbeterd. Er wordt 

boven verwachting gebruikt gemaakt van de paden en er komen nog steeds positieve reacties van 

gebruikers. 

 

Het initiatief is gestart vanwege een doel voor de gemeenschap. Veel mensen voelden zich betrokken 

bij het realiseren van veilige fiets en wandelroutes naar het dorp toe. Er is veel draagvlak geweest om 

dit initiatief te realiseren. Ten eerste zijn er de boeren die delen van hun grond ter beschikking 

hebben gesteld aan de stichting om paden aan te leggen. Ten tweede zijn er zestig vrijwilligers die 

zich, 20 jaar na de start van het initiatief, nog steeds inzetten om de paden in stand te houden. 

Daarnaast melden nieuwe vrijwilligers zich nog steeds aan.  
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Ook is er nog draagvlak onder de bewoners van Zieuwent. Velen van hen hebben positieve reacties 

gegeven op het initiatief en de meerderheid is nog steeds lid van de nieuwsbrief.  

 

Behalve draagvlak in het dorp, zijn er volgens het bestuur nog andere tekenen van succes. Het feit 

dat andere dorpen in de omgeving ook hun Kerkepaden hebben hersteld is hier een voorbeeld van. 

Nadat omliggende dorpen zagen hoe de Kerkepaden in Zieuwent gerealiseerd werden, wilden zij dit 

ook. Zieuwent is hierbij als voorbeeld genomen, omdat het initiatief bij hen geslaagd is. 

 

Het bestuur is zelf ook positief verrast door de populariteit van het vrijwilligerswerk. Zij hadden niet 

verwacht dat het zo makkelijk in stand te houden zou zijn met enkel vrijwilligers. In het dorp was in 

het begin ook veel scepsis: ‘Nu heb je nog wel vrijwilligers, maar straks niet meer’. Op dat moment 

dachten dorpsbewoners nog niet dat het in stand gehouden kon worden. Deze reactie vond het 

bestuur wel begrijpelijk, maar na twintig jaar is het tegendeel bewezen. Dit is voornamelijk te wijten 

aan de sfeer en de sociale aspecten die de vrijwilligers onderling ervaren. 

 

Een ander teken voor succes is dat er nog steeds verbeteringen plaats blijven vinden. Hoewel de 

Kerkepaden niet meer verder uitgebreid worden, is er wel nog steeds sprake van onderhoud. Hierbij 

is de stichting nog steeds op zoek naar meer mogelijkheden om de natuur langs de paden verder te 

herstellen en uit te breiden. Er wordt blijvend gezocht naar manieren om het landschap te 

vergroenen en mooier te maken. Daarnaast zijn er een aantal betrokkenen ook van mening dat er 

meer aandacht mag komen voor promotie van de Kerkepaden. Door dorpsbewoners wordt het al 

jaren goed gebruikt, maar er mag meer aandacht komen voor recreatieve gebruikers. Een verbeterde 

website, eventueel een app met de routes. Ook kan er bij de lokale campings meer informatie 

gegeven worden over de Kerkepaden. Voormalig voorzitter Jos Kolkman zegt: ‘Het is een mooi dorp, 

vandaag is het weer niet geweldig, maar als het een mooie dag is dan kun je echt genieten van ons 

dorp. En dat gun je een ander ook wel.’ 

 

Een ander teken van succes is dat er door de Kerkepaden andere lokale initiatieven zijn ontstaan, 

zoals wandelroutes, kunstroutes en mogelijkheden om koffie te drinken bij de boeren langs de 

paden. Daarnaast profiteren lokale horeca en andere ondernemingen van de recreatieve gebruikers, 

omdat deze zonder de Kerkepaden niet naar Zieuwent zouden zijn gekomen. 

 

Ten slotte zijn de twee belangrijkste aspecten uit de lived space, bewustwording voor natuur en een 

toegenomen saamhorigheid, ook als successen te zien. Dit waren geen doelen op zich, maar dit geeft 

wel aan welke plaats het initiatief in Zieuwent heeft ingenomen en waarom het na twintig jaar nog 

steeds kan blijven bestaan. 

 

4.2 Casus 2: ’t Winkeltje – Herwen  
Herwen is een dorp met bijna achthonderd inwoners. Het dorp hoort bij de gemeente Rijnwaarden, 

in de streek Liemers (Rijnwaarden, z.d.). In Herwen is de supermarkt verdwenen, waarna burgers zelf 

een nieuwe supermarkt in het dorp gerealiseerd hebben. 

 

4.2.1 Conceived space 

In Herwen is lange tijd een supermarkt geweest, maar deze is een aantal jaar geleden opgekocht 

door de lokale woningcorporatie, Vrij Leve. De woningcorporatie wilde deze grond gebruiken om 
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appartementen te bouwen. De bouw van deze appartementen is echter niet doorgegaan, 

vermoedelijk vanwege de crisis in 2008. Maar de winkel was toen al verdwenen en is daarna niet 

meer terug gekomen in Herwen. Het gevolg hiervan was dat de inwoners van Herwen hun 

boodschappen moesten doen in nabijgelegen dorpen, zoals Pannerden en Lobith. ‘Dat is bijna zeven 

kilometer. […] Dat is met dit mooie weer natuurlijk niet zo’n punt, maar in de winter met hagel en 

regen wel. En heb je alleen maar een fiets, dan is dat een wel een bezwaar.’ 

 

De Driestroom, een organisatie die zorg en ondersteuning biedt aan mensen met een beperking of 

handicap, stelde in 2009 voor om een supermarkt te beginnen in Herwen. Zij gingen hiervoor naar 

Joop Besselink, voorzitter van de dorpsraad. ‘Ze zeiden: je hoeft alleen maar een plek aan te wijzen 

waar wij een winkel kunnen beginnen en dan willen wij starten met een winkel waar mensen met een 

beperking werken.’ Joop heeft hen verteld dat hij dit wel zag zitten en zo is het idee voor ’t Winkeltje 

in Herwen tot stand gekomen. 

 

De reden dat de Driestroom dit voorstel deed, was omdat zij hun verzorgingsgebied verder uit wilden 

breiden. Het belang dat Herwen zelf bij dit voorstel had, was dat zij eindelijk weer een winkel in het 

dorp zouden hebben, waardoor boodschappen doen weer makkelijker kon worden. 

 

Tijdens de eerste overleggen met de Driestroom is besloten dat er een winkel mocht komen, maar 

dat de Driestroom die zou runnen en bezetten. Vanuit de belangenorganisatie zou alleen assistentie 

verleend worden en zou de locatie uitgezocht worden. Aan deze doelstelling is tijdens het proces nog 

het een en ander aangepast. ‘Maar al gauw werd duidelijk dat ze die winkel niet zelf willen runnen, zij 

wilden daar gewoon personeel leveren.’ Op dat moment besloot Joop Besselink om het realiseren 

van dit initiatief op zich te nemen, waardoor het een bewonersinitiatief werd. Hij zag het voordeel 

van een winkel wel, omdat inwoners van Herwen hun boodschappen steeds in andere dorpen 

moesten halen. Hij wilde een winkel in het dorp, zodat het makkelijker zou worden voor mensen om 

boodschappen te doen. Omdat het proces veel tegenslagen kende duurde de realisatie lang en nam 

de scepsis in het dorp toe. 

 

Om de winkel te realiseren was geld nodig en een groot deel daarvan kwam vanuit subsidies. De 

lokale overheden stonden wel achter het initiatief, maar zij stelden wel bepaalde eisen. Een 

voorbeeld hiervan is de realisatie van een dorpsplein. Van de gemeente moest er een parkeerplaats 

bij de winkel komen, maar zij wilden de aanleg hiervan niet financieren. Om de financiering toch rond 

te krijgen, kreeg Joop van de provincie Gelderland het advies om de parkeerplaats op te nemen in 

een dorpsplein. Voor het realiseren van dorpspleinen zijn namelijk wel subsidies beschikbaar. De 

voorwaarde was dan wel dat het een ontmoetingsplek moest worden. Daarom zijn er, naast 

parkeerplaatsen, ook bankjes en een jeu de boules baan gekomen, zodat mensen elkaar kunnen 

ontmoeten. Hierdoor zouden de gemeente en de provincie beiden vijf duizend euro meebetalen aan 

de parkeerplaats. Hetzelfde gebeurde eigenlijk bij de subsidie van het Oranjefonds. ‘We kregen geen 

geld van het Oranjefonds als we er geen koffiehoek in maakten, want het moet een sociaal aspect 

hebben.‘ vertelt initiatiefnemer Joop Besselink. Dus om een subsidie van tienduizend euro te krijgen, 

moest de winkel een ontmoetingsplek in het dorp worden. Daarom is de keuze gemaakt om er een 

koffie tafel in te zetten, waar mensen onder het genot van een kopje koffie gezellig kunnen kletsen. 

‘Dat moest gebeuren, dat sociale aspect. Als dat er niet is, krijg je ook geen geld. We kregen eigenlijk 

alleen maar geld voor de koffietafel, maar daar kregen we wel tienduizend euro voor’.  
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Het was nooit een doel om van ’t Winkeltje een sociale plek te maken, maar dat was wel een 

voorwaarde om subsidies te krijgen. Dit zegt iets over de conceived space van de lokale overheden, 

want zij vonden het initiatief als winkel zijnde dus niet belangrijk genoeg. Zij wilden het pas steunen 

als de winkel ook een sociale functie in het dorp in zou gaan nemen. Hetzelfde geldt voor de 

parkeerplaats. Hier De lokale overheden hebben met hun opvattingen dus wel degelijk invloed gehad 

op het eindresultaat.  

 

4.2.2 Proces 

De eerste stap was om een lokale winkelier te vinden, waarvan de winkel een dependance konden 

worden. Een winkelier uit Pannerden wilde dit in eerste instantie wel doen Daarnaast moest er een 

locatie gevonden worden om de winkel in te vestigen. Hiervoor kwam een oud café in aanmerking, 

maar helaas ging dit niet door, vanwege de hoge verbouwingskosten. Een volgende optie was om de 

winkel te vestigen in twee leslokalen die leegstonden in de school in Herwen. Door een fusie tussen 

scholen kon dit uiteindelijk niet door gaan, omdat de lokalen weer gebruikt zouden worden. 

 

Twee jaar na de start van het proces kwam de woningcorporatie met de optie om oude units van hen 

te gebruiken als winkel. Zij zouden deze vanuit Pannerden verplaatsen naar Herwen en ervoor zorgen 

dat deze gereed gemaakt zouden worden voor gebruik. Joop hoefde alleen nog maar te schilderen.  

De units werden geplaatst op een deel van het schoolplein, want daar was nog genoeg ruimte. Een 

winkel paste alleen niet binnen het bestemmingsplan, daarom moest er een regeling getroffen 

worden met de gemeente, waardoor de winkel voor vijf jaar gedoogd werd. Toen dat allemaal 

geregeld leek, krabbelde de woningcorporatie terug. Het verplaatsen en gereedmaken van de units 

zou veel te duur worden, want daar was een aannemer voor nodig. Hier werd initiatiefnemer Joop 

boos om: ‘Dus nu zeggen jullie dat het helemaal niet door gaat? Moet je nagaan, ik ben er zo lang 

mee bezig. Wij hebben alles voor elkaar, jullie hebben dat zwart op wit beloofd en nu komen jullie niet 

meer over de brug. Dat gaat niet gebeuren, toen werd ik echt boos.’ Uiteindelijk is er een compromis 

gesloten. Joop Besselink vertelt: ‘Ik zou het werk doen en zij zouden het materiaal regelen. Nu kan ik 

dat werk natuurlijk niet alleen doen, maar ik ken het dorp heel goed, dus ik ga zoeken naar mensen 

die komen helpen. En die zagen het allemaal zitten, die wilden wel komen helpen.’ De 

woningcorporatie heeft toen de units op het schoolplein geplaatst en Joop heeft vrijwilligers 

gevonden die wilden helpen klussen. Hij denkt dat veel mensen mee hielpen omdat zij hem niet 

wilden laten stikken, ook al waren ze zelf nog wel sceptisch over het voltooien van het initiatief.   

 

Uiteindelijk wilde de winkelier uit Pannerden na anderhalf jaar niet meer meewerken aan het starten 

van een dependance. Toen volgde er een winkelier uit Babberich, maar die ging failliet voordat de 

samenwerking rond was. Ten slotte was er een bedrijfsleider van een winkel in Tolkamer die het wel 

wilde proberen, maar vanwege de crisis zag de eigenaar dit niet zitten. Toen stond er in Herwen wel 

een winkel, maar was er geen winkelier. Joop Besselink gaf aan dat op dit punt de frustratie weer 

toesloeg. De vele uren werk die erin gezeten hebben en alle subsidies die binnengehaald zijn, maar 

nog steeds geen winkel in Herwen. Uiteindelijk werd er besloten om zelf winkelier te worden, door 

een stichting op te richten en een bestuur aan te stellen. Van de gemeente kreeg Joop toestemming 

om de stichting op te richten en zij betaalden hier ook aan mee. 
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Op dat punt waren de winkel en de winkelier geregeld, maar personeel ontbrak nog. Joop zegt 

hierover dat ze wisten dat het niet haalbaar zou zijn om personeel te betalen, dus hadden ze 

vrijwilligers nodig om de winkel draaiende te houden. Eerst heeft Joop mensen geselecteerd die hij 

geschikt achtte om vrijwilliger te zijn. Hierbij lette hij erop of mensen tijd hadden, graag een praatje 

maken en of ze meegaand zijn. Hij heeft toen een aantal dames persoonlijk aangesproken om te 

vragen of zij dat wilden doen. ‘Zij hebben toen hun eigen vriendinnen gevraagd, een eigen ploegje 

gemaakt. En die vriendinnen laten elkaar ook niet in de steek. Hier kun je wel van op aan, elke dag.’ 

 

Om de winkel te bevoorraden heeft Joop leveranciers uitgezocht. De bakker uit Lobith, de slager uit 

Pannerden en de groenteboer uit Lobith. Zij leveren hun verse producten aan ’t Winkeltje met 

korting, zodat deze producten voor dezelfde prijs verkocht kunnen worden als in hun eigen winkels. 

Hierdoor zijn de prijzen van brood, vlees en groente vergelijkbaar met concurrenten. Andere 

producten worden geleverd door de Sligro. Het nadeel hiervan is dat er alleen grote verpakkingen 

gekocht kunnen worden, die niet op tijd verkocht kunnen worden in ’t Winkeltje. Ook zijn de prijzen 

niet concurrerend met winkels in omliggende dorpen, omdat er nog een opslag op de ingekochte 

goederen komt. Hierdoor worden de producten zoals koffie en afwasmiddel te duur. Vanwege de 

nadelen van de samenwerking met de Sligro, gaat ’t Winkeltje binnenkort de Jumbo als leverancier 

krijgen.  

Afbeelding 9: ’t Winkeltje, zoals het er uit ziet na de realisatie. Op de voorgrond zijn de bankjes te zien, die 

onderdeel uit maken van het dorpsplein. Eigen werk. 
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4.2.3 Perceived space 

De meest duidelijk verandering sinds de komst van ’t Winkeltje is dat inwoners van Herwen niet 

meer voor hun boodschappen naar andere dorpen toe hoeven. Waar men eerst een kilometer of 

zeven naar Lobith, Pannerden of Babberich moest, kan men nu in Herwen zelf terecht voor de 

noodzakelijke boodschappen. Voor de grote boodschappen rijdt men wel nog vaak naar de 

supermarkten in omliggende dorpen, maar voor de verse boodschappen of dingen die men te kort 

komt niet meer. Daarnaast is er bij ’t Winkeltje de mogelijkheid om geld bij te pinnen. Er is geen 

pinautomaat in Herwen, dus voorheen moest men daar ook voor naar een ander dorp rijden. 

 

Het type gebruiker van ’t Winkeltje is erg divers. Uit observaties is gebleken dat zowel jong als oud 

binnenkomt om boodschappen te doen. Een van de voordelen is dat kinderen en ouderen in Herwen 

nu makkelijk zelfstandig boodschappen kunnen doen. Een van de vrijwilligers zegt hierover: ‘Als je 

een winkeltje in het dorp hebt, dan kun je even de kinderen of kleinkinderen wegsturen om 

boodschappen te halen.’ En ouderen zijn niet meer afhankelijk van hun kinderen of buurtgenoten om 

de boodschappen voor hen te halen. Dit kunnen zij nu zelf weer doen.  

 

De boodschappen die in het ’t Winkeltje het vaakst gekocht worden, zijn de verse producten van de 

bakker, slager en de groenteboer. Voor de echte grote boodschappen gaan mensen toch vaak naar 

de supermarkten in omliggende dorpen. Dit komt omdat de prijzen redelijk hoog zijn vergeleken met 

de concurrenten. Wel worden vaak ‘vergeten boodschappen’ nog even meegepakt, of wanneer 

iemand een bepaald product nodig heeft en daar niet helemaal voor naar Lobith wil fietsen. Zelf 

doen de vrijwilligers ook boodschappen in ’t Winkeltje: ‘Hier doe ik zelf ook boodschappen. Pakken 

vlees, groente. Maar niet alle grote boodschappen, dat moet ik er wel bij zeggen.’ 

 

Het aantal klanten is het hoogst in het weekend. Een van de vrijwilligers legt uit: ‘Vrijdag en zaterdag 

is de omzet ook een stuk hoger. Dan komen er ook meer mensen met bestellingen.’ Er kunnen bij de 

bakker en slager namelijk spullen besteld worden die niet standaard in ’t Winkeltje te vinden zijn, 

zoals een speciaal brood of een kleinere portie vlees. Ook kunnen er bijvoorbeeld taarten besteld 

worden voor verjaardagen. Deze mogelijkheid wordt voornamelijk benut in de weekenden en 

rondom feestdagen. 

 

De vrijwilligers werken allemaal op een vaste dag, maar er wordt wel gerouleerd voor de ochtend en 

middag diensten. Alle vrijwilligers hebben een eigen schap waar zij verantwoordelijk voor zijn. Deze 

controleren zij, maken het schoon en vullen de producten aan. Daarnaast beheren zij ook de kassa. 

Er is nog één vrijwilliger aan het werk vanuit de Driestroom. Zij mag alle werkzaamheden verrichten, 

behalve de kassa.  

 

Sinds de komst van ’t Winkeltje zijn ook een aantal nieuwe initiatieven ontstaan. Ten eerste is er een 

bezorgservice gekomen. Wanneer mensen niet zelf naar ’t Winkeltje kunnen komen, dan kunnen de 

boodschappen bij hen thuis bezorgd worden. Dit wordt echter maar beperkt gedaan, omdat de 

ouderen toch liever zelf hun boodschappen gaan halen. Initiatiefnemer Joop verklaart hoe dit komt: 

‘De bezorgservice optie is er. Maar als ik naar ’t Winkeltje toe ga, stel ik ben alleen, dan heb ik ook 

even aanspraak. Ik kan een bakje koffie krijgen.’ 
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Ook is er een frietkraam gekomen, die elke vrijdag op de parkeerplaats van ’t Winkeltje friet 

verkoopt. Hij hoeft geen standgeld te betalen en mag gratis stroom gebruiken. Over dit soort 

mogelijkheden wordt Joop ook op de hoogte gebracht door dorpsgenoten. Zij kwamen bijvoorbeeld 

met het idee van de visboer en frietkraam en toen heeft hij dat uitgezocht en geregeld. Mensen 

denken dus nog steeds mee over manieren om verder uit te breiden  

 

Een ander initiatief is de jaarlijks terugkerende kerstmarkt bij ’t Winkeltje. Iedereen kan hier naar toe 

komen om erwtensoep te eten en de kraampjes te bekijken. Lokale bedrijven of inwoners kunnen 

hier hun (zelfgemaakte) spullen verkopen. 

 

 

Afbeelding 10: Links is een vrijwilliger bezig om een schap bij te vullen. Rechts is een deel van een schap te zien. 

Eigen werk. 

 

4.2.4 Lived space 

Behalve de fysieke veranderingen die ’t Winkeltje in de ruimte heeft veroorzaakt, zijn er ook meer 

gevoelsmatige en symbolische effecten opgetreden. Hierover zei initiatiefnemer Joop Besselink: ‘De 

grootste verandering is toch wel het sociale aspect geweest, de inwoners zijn een stuk closer met 

elkaar geworden.’ 

 

Dit sociale aspect speelt vooral bij ouderen een belangrijke rol. Eenzame ouderen komen binnen 

voor een kopje koffie en een gezellig gesprek, met andere klanten of met de vrijwilligers. Het is een 

ontmoetingsplek waar zij heen kunnen om hun dag te breken. 

 

Ook voor de jeugd is ‘t Winkeltje een ontmoetingsplek geworden. De vrijwilligers zien vaak dat 

kinderen wat te drinken of te snoepen komen halen, om vervolgens buiten op het dorpsplein met 

vrienden te gaan zitten. ‘Ja, een ontmoetingsplaats, ook voor de jeugd. De kinderen die uit school 

komen, die komen dan even een flesje drinken halen en die zitten dan daar op de bankjes.’ Dit komt 

onder andere omdat er Wi-fi beschikbaar is. 
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Het sociale aspect is ook voor de vrijwilligers een van de grote voordelen aan het vrijwilligerswerk. 

Tijdens hun werkzaamheden in ’t Winkeltje maken zij praatjes met de klanten en op die manier 

weten zij zelf ook goed wat er allemaal in het dorp speelt.  

 

Dat de vrijwilligers het erg naar hun zin hebben is te zien aan het verloop. Tot nu toe zijn er pas twee 

vrijwilligers gestopt. Eentje omdat ze een baan heeft gevonden en de andere omdat ze is verhuisd. 

Dit wordt bevestigd door een vrijwilliger: ‘Ik heb nog nooit van iemand gehoord van ik vind het niet 

leuk, of ik doe het niet meer.’ Ook de andere vrijwilligers zien geen reden om te stoppen. ‘Zolang ’t 

Winkeltje blijft, blijf ik ook.’ Als vrijwilligers stoppen, dan komt dit door omstandigheden die het 

vrijwilligerswerk onmogelijk maken, niet omdat ze het werk niet leuk meer vinden. 

 

Er worden ook diverse activiteiten georganiseerd voor de vrijwilligers. Eenmaal per jaar is er 

bijvoorbeeld een feest voor alle vrijwilligers en partners. Hierbij kunnen zij de hele avond onbeperkt 

eten en drinken. Ook zijn er kleinere activiteiten, zoals barbecues en jeu de boules spelen. Dit is goed 

voor de saamhorigheid onder de vrijwilligers, maar het is ook een manier om de vrijwilligers te 

bedanken voor hun inzet het hele jaar. Het bestuur van de stichting vindt het belangrijk dat er ook 

wat voor de vrijwilligers gedaan wordt, zodat ze zien hoe erg ze gewaardeerd worden. ‘Die dames 

kun je wel vragen, maar je moet er ook wel wat voor doen.’ Dit vinden de vrijwilligers zelf ook prettig. 

Ze doen het werk met veel plezier, maar ze waarderen het feest wel. Daarnaast krijgen ze ook ieder 

jaar een bos bloemen met hun verjaardag en krijgen zij een envelop met wat geld erin. Dit bedrag is 

voor iedereen, ongeacht hoe vaak diegene werkt. Daar moet volgens de vrijwilligers geen 

onderscheid in gemaakt worden. Iedereen doet wat hij of zij kan. 

 

Voor alle vrijwilligers speelt de gezelligheid rondom ’t Winkeltje een belangrijke rol, maar bij een 

aantal vrijwilligers neemt het vrijwilligerswerk een speciale plek in. Zo is er een alleenstaande 

vrijwilligster die niet kan werken vanwege omstandigheden. Zij was nieuw in Herwen en is 

vrijwilligster geworden om zo meer mensen te leren kennen en om zichzelf bezig te houden. 

Hetzelfde geldt voor een man die met zijn gehandicapte vrouw in Herwen is komen wonen. ’t 

Winkeltje is een hulpmiddel om te integreren in het dorp en het vrijwilligerswerk is ook een 

uitlaatklep voor zijn thuissituatie. 

 

4.2.5 Succes 

Het doel van het initiatief was aanvankelijk dat de Driestroom een winkel zou openen in Herwen, die 

zij zelf zouden beheren en bezetten met personen met een handicap. Zoals hierboven beschreven, is 

hier tijdens het proces het een en ander aan veranderd. Uiteindelijk is er wel een winkel gekomen, 

maar deze is in beheer van een nieuw opgerichte stichting en niet van de Driestroom. Ook is er 

momenteel nog maar één vrijwilliger actief vanuit de Driestroom, de rest van het personeel bestaat 

uit vrijwilligers uit het dorp. Effectief is het initiatief dus niet, want het doel is niet behaald. Maar is 

het initiatief wel succesvol? 

 

Volgens de vrijwilligers wel, zij zeggen volmondig ‘ja’ op deze vraag. Zij krijgen veel positieve reacties 

van klanten die binnenkomen. De bewoners van Herwen zijn blij met ’t Winkeltje en zij zijn er trots 

op. Ook de vrijwilligers zelf zijn trots, dat zij ’t Winkeltje draaiende kunnen houden, één van hen zegt 

hierover: ‘Ja dat wij dat samen zo doen, in andermans ogen is dat ook uniek, zo’n project draaien op 

alleen vrijwilligers.’ 
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Een andere indicatie van succes is dat ’t Winkeltje veel gebruikt wordt. Ten eerste door mensen die 

boodschappen moeten doen. Daarnaast komen mensen ook nog om andere redenen naar ’t 

Winkeltje. Vooral eenzame ouderen komen er heen voor een praatje en een bakje koffie. En de jeugd 

geniet met mooi weer van het dorpsplein, waar zij buiten op de bankjes kunnen zitten. Ook wordt er 

door de bewoners van Herwen gebruik gemaakt van de jeu de boules baan. 

 

Ook kan het als succesvol worden gezien dat er door ’t Winkeltje nieuwe initiatieven naar Herwen 

gekomen zijn, zoals de frietkraam op vrijdag en de jaarlijkse kerstmarkt. Hierdoor is het aantal 

voorzieningen in het dorp weer toegenomen. 

 

Een andere indicator voor het succes van ’t Winkeltje is het toegenomen draagvlak. Tijdens het 

proces waren een aantal inwoners van Herwen sceptisch. Het duurde allemaal lang en het leek erop 

dat het initiatief nooit van de grond zou komen. Maar Joop heeft met zijn doorzettingsvermogen 

toch een winkel in Herwen gerealiseerd en sindsdien zijn de reacties van dorpsgenoten zeer positief. 

Vooral de zelfstandigheid voor kinderen en ouderen is een groot voordeel, samen met de 

ontmoetingsplek die is ontstaan.  

 

Net als bij het initiatief in Zieuwent, is ook dit initiatief een voorbeeld voor andere dorpen geweest. 

Joop Besselink heeft, vanwege zijn rol als initiatiefnemer, meerdere keren de vraag gekregen hoe hij 

het voor elkaar heeft gekregen om dit te realiseren. Daarom heeft hij met Peter van Heek, voorzitter 

van Vereniging Kleine Kernen, een boek geschreven, zodat andere kunnen leren van zijn ervaringen. 

Hij is ook een aantal keer uitgenodigd om te vertellen over ’t Winkeltje en om soortgelijke projecten 

te bekijken.  

 

Ondanks de behaalde successen is ’t Winkeltje nog steeds op zoek naar verbeteringen. Zo is het 

bestuur bezig met het zoeken naar andere leveranciers, om de inkoop te verbeteren en het 

assortiment te verbreden. Deze keuze is gemaakt om meer concurrerende prijzen te kunnen bieden, 

zodat de omzet en het aantal klanten toeneemt. 

 

Er is echter nog wel onzekerheid over het voortbestaan van ’t Winkeltje. Vanwege problemen met 

het bestemmingsplan is er nu een vergunning waardoor ’t Winkeltje voor vijf jaar gedoogd wordt. Als 

dit over twee jaar voorbij is, dan moet er een nieuwe oplossing komen. Er was een plan gemaakt om 

vijf jaar lang te sparen voor een nieuw gebouw, maar de opbrengsten zijn niet hoog genoeg om dit te 

kunnen realiseren. Joop hoopt dat de gemeente het nog vijf jaar wil verlengen zodat er dan wel 

genoeg geld verzameld is. Hij zegt dat de gemeente, gezien het draagvlak in het dorp, moeilijk kan 

zeggen dat ze over twee jaar moeten sluiten, maar over een definitieve oplossing wordt nog 

nagedacht. Het feit dat een initiatief niet zelfredzaam is qua financiële middelen, kan een factor zijn 

dat het geen succesvol initiatief is. 
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4.3 Casus 3: BS22 – Groenlo 
Groenlo is een stad met bijna tienduizend inwoners in de Achterhoek. Net als Zieuwent is dit 

onderdeel van de gemeente Oost Gelre (Gelre, z.d.-b). In het centrum van Groenlo is een 

burgerinitiatief gestart, namelijk BS22. 

 

4.3.1 Conceived space 

In Groenlo waren er al langere tijd een aantal mensen na aan het denken over manieren waarop 

bewoners meer betrokken konden worden bij de omgeving. Hierbij was meer verantwoording voor 

de eigen plaats een uitgangspunt en daar wilden zij die initiatieven bij begeleiden. Zoals 

initiatiefnemer Anke Sitter zegt: ‘Veel mensen lopen met ideeën rond, of met wensen voor de plaats, 

maar daar komen zij alleen soms niet mee verder.’ Dat was door de initiatiefnemers onderling al een 

aantal keer uitgesproken. Toen kreeg Linda Commandeur van de gemeente een ruimte in het 

centrum van Groenlo ter beschikking en kon het plan gerealiseerd worden.  

 

Daarmee ontstond BS22; een werkplaats voor ideeën. Mensen kunnen met hun ideeën binnenkomen 

en krijgen ondersteuning bij het realiseren hiervan. Het zijn soms nog vage ideeën, waarbij BS22 

helpt om deze vorm te geven. De initiatiefnemers blijven wel zelf verantwoordelijk voor de 

uitvoering ervan. Wanneer iemand zijn idee laat vallen, dan neemt BS22 het niet over. 

 

Om alles te kunnen financieren zijn ook subsidies van de gemeente en de provincie nodig. Zij zagen 

het nut van het initiatief wel in, maar door hun formele houding was het krijgen van subsidie lastig.  

Waar de initiatiefnemers tegen aan liepen is dat zij de maatschappelijke waarde van BS22 nog niet 

uit kunnen drukken in economische waarde voor de regio, terwijl dit voor subsidies een vereiste kan 

zijn. Er wordt nu gezocht naar verdienmodellen, om door BS22 gerealiseerde ontwikkelingen in geld 

uit te drukken. Anke vindt het raar dat bewonersinitiatieven moeten nadenken over 

verdienmodellen: ‘Maar als initiatief kun je niet langdurig blijven bestaan door enkel subsidie te 

krijgen.’ 

 

Een ander obstakel bij de gemeente zijn de verschillende budgetten voor subsidies die zij hanteren. 

De gemeente heeft bijvoorbeeld subsidies voor het economisch domein en het sociale domein. De 

projecten die via BS22 ontstaan, passen echter niet altijd binnen een van die budgetten, omdat ze die 

domeinen overschrijden.  

 

Daarnaast is er ook subsidie bij de provincie gevraagd, voor verbeteren van de leefbaarheid. Dit werd 

bemoeilijkt doordat BS22 een open project is. Zij zijn namelijk afhankelijk van de initiatiefnemers die 

bij hen aankloppen. Hoeveel dit er zijn en wanneer zij komen varieert. Dit was niet concreet genoeg 

om binnen de provinciale subsidieregeling te vallen. Anke vindt dit vreemd, want ze realiseren veel 

meer projecten per jaar dan één concreet initiatief, maar toch krijgen zij geen ondersteuning.  

 

Over de houding van de gemeente en de provincie zegt Anke het volgende: ‘De overheid wil graag 

een participatiemaatschappij, maar is zelf niet in staat om met burgerinitiatieven om te gaan. Als 

burgers zich niet aan formele besluitvormingstrajecten houden, dan kunnen zij daar moeilijk om 

inspelen.’  
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Ook stichting Doen heeft een deel van de financiering op zich genomen. Hiervoor was het wel een 

vereiste dat BS22 een rechtsvorm werd. Er is gekozen om een stichting te worden. Dit bracht, en 

brengt nog steeds, allerlei toestanden zoals boekhouding met zich mee. Daar zaten de 

initiatiefnemers van BS22 helemaal niet op te wachten, zij wilden gewoon een bewonersinitiatief zijn 

en leuke dingen realiseren. Toch moesten zij een rechtsvorm worden, om door andere partijen 

serieus genomen te worden en om financiering te kunnen krijgen. Anke denkt dat veel initiatieven 

daar blijven hangen, omdat ze die stap niet willen zetten. Doordat BS22 een stichting is geworden 

moet er namelijk ook ruimte vrij gemaakt worden voor ‘randzaken’ zoals het schrijven van 

jaarverslagen. Dit gaat ten koste van de tijd die besteed kan worden aan de ondersteuning van 

nieuwe initiatieven. 

 

4.3.2 Proces 

Nadat er een ruimte was toegewezen, moest het initiatief verder ingevuld worden. Eerst is er via de 

Facebook pagina van BS22 een open uitnodiging gestuurd, voor een open bijeenkomst waar mensen 

mee konden denken over het ontstaan en uitvoeren van het concept BS22. Op die eerste 

bijeenkomst zijn ongeveer vijfentwintig mensen gekomen, zowel om de initiatiefnemers te helpen, 

als om hun eigen ideeën te delen. Samen is nagedacht over wat er in de ruimte van BS22 kon 

ontstaan. Uiteindelijk zijn er ongeveer tien mensen verder gegaan met het initiatief van BS22. Er 

gingen bijvoorbeeld mensen aan de slag met het aankleden van de ruimte en een ander zette een 

website op.  

 

Er is bij BS22 onderscheid gemaakt tussen de initiatiefnemers en de meebouwers. De meebouwers 

waren vrijwilligers die zich ook inzetten om de ruimte open te kunnen houden. Hierdoor konden 

mensen direct op een laagdrempelige manier binnenstappen om uitleg te krijgen over wat BS22 is en 

doet. Ook zijn er activiteiten geweest om BS22 als fenomeen bekend te maken in de omgeving. 

 

Vrij snel kwamen er ideeën en wensen binnen, onder andere van de meebouwers. Dat werden de 

eerste initiatieven die BS22 is gaan ondersteunen en waarbij zij hebben geholpen om de initiatieven 

op te zetten.  

 

4.3.3 Perceived space 

Sinds BS22 eind 2013 gestart is helpt het initiatief tien tot vijftien grotere projecten per jaar en 

daarnaast nog een aantal kleinere projecten en activiteiten. Meer initiatieven kunnen zij niet op zich 

nemen met het huidige aantal vrijwilligers. Een aantal initiatieven die al voltooid zijn, zijn het Repair 

Café, Pluk de stad en de Zwerfvuil Bootcamp (BS22, z.d.). Op de website van BS22 kunnen 

geïnteresseerden zien welke lopende projecten er zijn, in welke fase deze projecten zich bevinden en 

waar nog hulp nodig is. Op basis daarvan kunnen mensen vrijwilliger worden. 

 

Wanneer iemand binnenkomt met een idee, wordt eerst besproken hoe het aangepakt gaat worden. 

Ieder initiatief is maatwerk. Hierbij is het belangrijk om in kaart te brengen hoe erg de initiatiefnemer 

zelf betrokken wil worden, welke ondersteuning nodig is en hoe de promotie rondom het initiatief 

opgezet wordt. De promotie gaat vaak via de Facebook pagina of via de website. Per initiatief haken 

ongeveer tien vrijwilligers aan. Dit zijn ieder keer andere mensen en vaak melden zij zich aan bij een 

onderwerp dat zij zelf interessant vinden. Iemand die van tuinieren houdt die helpt bijvoorbeeld mee 

bij een initiatief omtrent openbaar groen, terwijl iemand die van sporten houdt zich eerder aanmeldt 
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voor een sportief evenement. Na het neerzetten van een initiatief blijven er vaak een aantal 

vrijwilligers betrokken om het draaiende te houden en de rest stopt er weer mee. 

 

Een van de paradepaardjes van BS22 is Denise van der Donk. Zij was één van de eerste meebouwers. 

Zij had het idee voor een ADHD café. Uiteindelijk is dit niet van de grond gekomen, maar heeft zij wel 

andere dingen kunnen realiseren. Zij woonde in de ‘probleemwijk’ van Groenlo, waarin buren niet 

altijd vriendelijk tegen elkaar waren. Haar voorstel was toen om in het midden van de wijk een 

ontmoetingsplaats te maken, met een speeltuintje voor kinderen. Sindsdien kunnen de bewoners 

van de wijk veel beter met elkaar opschieten en moet niemand meer aan ‘hun’ pleintje komen. Bij dit 

initiatief had zij nog veel ondersteuning van BS22 nodig, die als bemiddelaar optrad tussen de 

burgers en de ambtenaren. Daarna heeft zij het evenement ‘Zwemmen in de gracht’ opgestart. 

Hierbij deed zij al meer zelf en had ze minder hulp van BS22 nodig. Dit werd een succes, het eerste 

jaar waren er al drie duizend bezoekers, en wordt dit jaar weer georganiseerd. Ook heeft ze zelf nog 

een gezondheidsbeurs georganiseerd. Het mooie aan dit voorbeeld is, is dat het duidelijk te zien is 

hoe zij bij haar eerste idee heel onzeker was, maar hoe zij zichzelf heeft kunnen ontwikkelen en nu 

op eigen kracht deze initiatieven neer weet te zetten. 

 

Sinds BS22 gestart is zijn er minder meebouwers nodig. Zij werden aan het begin ingezet om de 

ruimte open te houden, maar dit wordt nu twee dagen in de week ook gedaan door de Stadskamer. 

Het is dus toegankelijk voor mensen die daar aan de slag willen. Ook wordt de ruimte van BS22 

steeds meer gebruikt door mensen, zonder dat zij begeleiding van BS22 vragen. Die initiatiefnemers 

zijn dus in staat om zelf alles te organiseren en hebben daar alleen een locatie voor nodig. Wat hierin 

voor BS22 nog ontbreekt is dat deze mensen zich alleen richten op hun eigen initiatief. Ze zijn wel 

ambassadeurs voor BS22 door het initiatief te gebruiken, maar zij helpen niet mee om BS22 zelf 

draaiende te houden.  

 

De ruimte wordt ook gebruikt door mensen die een nieuwe onderneming willen starten. Zij mogen 

dan een proefsessie organiseren in BS22, zoals een training ‘Facebook voor beginners’. Als de 

proefsessies geslaagd zijn dan worden dat soort initiatieven doorverwezen naar het cultureel 

centrum de Bron in Groenlo om daar vaker georganiseerd te worden. ‘BS22 wil namelijk geen 

concurrentie vormen voor andere lokale organisaties, zoals de Bron en horeca gelegenheden.’ 

 

Er is niet een bepaald type gebruiker. Wel is het aandeel jongeren, onder de dertig, nog redelijk laag.  

BS22 heeft verder een behoorlijk bereik, via onder andere hun e-book en Facebookpagina, maar zij 

zijn zich er ook van bewust dat zij nog niet iedereen bereiken. Dit komt voornamelijk omdat nog niet 

iedereen via de digitale weg bereikbaar is. BS22 sluit niemand buiten, maar zij willen zichzelf nog wel 

meer promoten onder een groter publiek. 

 

4.3.4 Lived space 

Een van de belangrijkste gevolgen van BS22 is dat mensen meer verantwoordelijkheid op zich nemen 

wat betreft de leefomgeving. Een voorbeeld hiervan is een wijk waar de gemeente dingen wilde op 

knappen. Op een georganiseerde informatie avond kwamen toen bewoners vertellen wat zij graag 

zouden willen zien. Zij hebben zelfstandig een plan voor vernieuwing gemaakt. Hierdoor zijn de 

gemeente en de bewoners met elkaar in gesprek geraakt en zijn er ook dingen gerealiseerd die de 

bewoners zelf aan hebben gedragen. ‘Twee straten verderop hebben ze dat zien gebeuren en nog 
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voordat de gemeente voor hen een informatie avond kon organiseren, hadden zij hun eigen plan al bij 

de gemeente liggen.’ vertelt Anke. 

 

Anke denkt dat sinds de komst van BS22, meer mensen actief zijn gaan nadenken over hoe zij hun 

eigen leefomgeving zouden willen zien en wat zij hier zelf aan zouden kunnen doen. De 

bewustwording hieromheen is toegenomen. Mensen durven vaker uit te spreken wat ze nog missen 

of wat ze willen veranderen. Mensen verwijzen elkaar ook steeds vaker door naar BS22, zodat deze 

ideeën echt gerealiseerd kunnen worden. ‘De sfeer in de stad is omgeslagen. Eerst was er veel 

aandacht voor wat niet goed was en wat er anders zou moeten. Nu ligt de focus veel meer op wat er 

wel mogelijk is, wat samen gerealiseerd kan worden.’ 

 

Ook is de leefbaarheid in Groenlo al verbeterd, niet zozeer direct door BS22 zelf, maar voornamelijk 

door de initiatieven die met hun hulp zijn ontstaan. Er zijn al veel dingen verbeterd in wijken, waar 

bewoners samen de omgeving hebben opgeknapt. Ook zijn de tijdelijke initiatieven en evenementen 

goed voor de sfeer in het dorp en de onderlinge saamhorigheid.  

 

Een laatste voorbeeld wat Anke gaf is van een scholier van de lokale scholengemeenschap. 

Scholieren gingen samen met de gemeente een grijze tunnelbak opleuken door deze te beschilderen. 

Een van de scholieren zei dat zij altijd had gedacht dat ze in het westen van het land zou gaan 

studeren en wonen, maar omdat zij hieraan had meegewerkt wilde ze dat niet meer. Doordat zij 

samen met klasgenoten had meegeholpen om een stukje van Groenlo te verbeteren voelde zij zich 

namelijk veel meer betrokken in de gemeenschap. Anke had niet verwacht dat BS22 zo veel impact 

zou hebben op de bewoners.  

 

4.3.5 Succes 

Volgens Anke wordt het initiatief gebruikt zoals van te voren de bedoeling was. In het begin hebben 

ze niet durven hopen dat het zo goed zou lopen en dat het ook een langlopend initiatief zou worden. 

Op de vraag wat BS22 nu succesvol maakt volgens Anke is haar antwoord: ‘Dat er nog steeds nieuwe 

ideeën binnenkomen, dat er nog steeds nieuwe projecten starten en dat verscheidene projecten echt 

langer doorlopen en echt een verdieping krijgen. En dat we met ieder project toch weer andere 

mensen binnenkrijgen, waardoor je ziet dat er iedere keer een stuk ontwikkeling in zit.’ 

 

Ook worden initiatiefnemers die binnenkomen steeds zelfstandiger, doordat zij zelf meer dingen 

oppakken. Hierdoor krijgen de initiatiefnemers van BS22 meer de ruimte om te kijken hoe zij zelf 

dingen kunnen verbeteren en vernieuwen. Volgens Anke heeft BS22 een volgende fase nodig. Er zijn 

mensen met goede ideeën, maar die hier zelf niks mee willen of kunnen. BS22 wil nu gaan kijken of 

zij toch iets met die ideeën kunnen doen. Dat het toch overgenomen wordt als mensen het zelf niet 

uit kunnen of willen werken, maar het wel een leuk idee is voor de plaats. Daarnaast is BS22 op zoek 

naar meer mensen die intensief betrokken kunnen zijn bij het initiatief. Er zijn nu vijf mensen die de 

kern zijn van BS22, maar het doel is wel dat het echt een initiatief wordt van de bewoners van de 

stad. Het moet dus losgekoppeld worden van de gezichten van de initiatiefnemers.  

 

Naast de toegenomen zelfstandigheid van de initiatiefnemers en het toegenomen 

verantwoordelijkheidsgevoel van de bewoners, zijn er nog een aantal veranderingen opgetreden die 

BS22 succesvol maken. Ten eerste is de leefbaarheid verbeterd, vooral in wijken waarin bewoners 
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zelf de problemen hebben aangepakt. Ook voelen bewoners zich meer betrokken bij hun 

woonplaats, omdat zij zelf mee kunnen helpen om deze te verbeteren. Daarnaast zorgen de tijdelijke 

initiatieven, zoals ‘Zwemmen in de kracht’ en de gezondheidsbeurs, voor gezelligheid in de stad. Het 

zijn niet alleen de permanente initiatieven die goed zijn voor de saamhorigheid onder de bewoners, 

maar ook andere evenementen zorgen voor nieuwe energie. 

 

Net als de voorgaande initiatieven is BS22 ook al door andere gemeenten en bewoners gevraagd om 

iets te vertellen over het concept, zodat zij daar over kunnen leren. Voorbeelden van deze 

gemeenten zijn Brummen, Zutphen en Wageningen. 

 

4.4 Casussen vergeleken  
In deze paragraaf worden de conceived, perceived en lived spaces van de verschillende casussen 

overzichtelijk weergegeven en kort met elkaar vergeleken. Dit dient als opzet naar de conclusies in 

het volgende hoofdstuk. 

4.4.1 Conceived space 

Onderstaande tabel geeft de belangrijkste aspecten van de conceived space weer. 

 

Initiatief Opvatting (conceived space) 

Kerkepaden – 

Zieuwent 

 Aanleiding: In de jaren ’90 is er een kind dodelijk verongelukt op een van 

de drukke wegen rondom Zieuwent. 

 Doel: Het bieden van veilige fiets en wandelpaden vanuit het buitengebied 

naar de dorpskern. Een tweede doel werd het herstellen van de natuur die 

door de grootschalige ruilverkaveling verdwenen was.  

 Opvatting overheden: Het was een onderwerp waar het Rijk al mee bezig 

was, dus konden zij direct een proefproject worden. Steun van de provincie 

en gemeente waren ook snel binnen. Dit zorgde voor voldoende subsidies. 

 Aanpassingen: De provincie vond het belangrijk dat het initiatief ook bij zou 

gaan dragen aan de lokale economie. Dit is daarom door de 

initiatiefnemers als derde doel toegevoegd, om verzekerd te zijn van steun. 

’t Winkeltje – 

Herwen 

 Aanleiding: De Driestroom stelde voor om een supermarkt te openen in 

Herwen, waarbij zij personeel zouden leveren. Dit zag de voorzitter van de 

dorpsraad wel zitten. Uiteindelijk wilde de Driestroom hier niet mee verder 

en toen heeft hij de rol van initiatiefnemer op zich genomen. 

 Doel: Het openen van een winkeltje in Herwen, zodat bewoners niet meer 

naar andere dorpen toe hoeven voor de belangrijkste boodschappen. 

 Opvatting overheden: Zowel de gemeente als de provincie was positief 

over het idee en hebben subsidies verstrekt. Hiervoor moesten wel een 

aantal aanpassingen gedaan worden, want een winkel alleen was niet 

voldoende. 

 Aanpassingen: Om subsidies te krijgen, voor onder andere de 

parkeerplaats en van het Oranjefonds, moest de winkel een sociale functie 

krijgen. Hierdoor is het een ontmoetingsplaats geworden. 
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BS22 – 

Groenlo 

 Aanleiding: Een aantal inwoners van Groenlo dachten al een tijd na over 

een manier waarop zij andere bewoners meer konden betrekking bij de 

plaats. 

 Doel: BS22 is een werkplaats voor ideeën. Mensen kunnen met hun eigen 

ideeën voor de leefomgeving binnenkomen en krijgen ondersteuning bij 

het realiseren hiervan.  

 

 Opvatting overheden: Vanuit de gemeente en de provincie kwamen er 

vooral veel obstakels. Zij vonden het idee wel goed, maar het paste niet 

binnen hun traditionele besluitvormingstraject. Subsidies verkrijgen bleek 

moeilijk, omdat het initiatief niet binnen één budget past.  

 Aanpassingen: Uiteindelijk is BS22 een stichting geworden, zodat het 

makkelijker werd om subsidies te verkrijgen. Ook moeten zij zoeken naar 

manieren om hun effect in economische waarde uit te kunnen drukken. 

Tabel 5: Overzicht resultaten met betrekking tot de conceived space. 

 

Het is logisch dat alle drie de burgerinitiatieven een ander doel voor ogen hadden, omdat alle 

initiatieven ook een specifieke aanleiding hadden. De doelen hebben wel gemeen dat ze een 

verandering teweeg wilden brengen waar de gemeenschap beter van zou worden.  

 

Hoewel alle initiatieven door burgers opgestart en gerealiseerd zijn, is er wel bij elk initiatief 

beïnvloeding vanuit de overheid geweest. Bij de Kerkepaden is sprake geweest van subjectification. 

Ten eerste kwam er vanuit de provincie het verzoek om een derde doel toe te voegen, namelijk het 

stimuleren van de regionale economie. Om subsidies en medewerking te krijgen moest de stichting 

hier ook de nadruk op leggen, terwijl zij dit zelf niet als hoofddoel zagen. Dit is een vorm van 

subjectification omdat overheden liever samen willen werken met burgerinitiatieven die aansluiten 

bij hun eigen doelstellingen. In het geval van de Kerkepaden is dit ook een keer positief uitgepakt. 

Vanuit het Rijk was er een vraag naar een proefproject over de toegankelijkheid van het landelijk 

gebied voor fietsers en wandelaars. Hier kon de stichting zich kandidaat voor stellen, omdat zij dit 

zelf ook wilden bereiken. Hierdoor kwam er snel steun vanuit het Rijk, met subsidies als gevolg. 

 

In het geval van ’t Winkeltje heeft dit geleid tot het ontstaan van een sociale ontmoetingsplek, terwijl 

het doel enkel was om een supermarkt te openen. Maar om subsidies te krijgen voor een 

parkeerplaats moest het een dorpsplein met sociale functie worden. Omdat de stichting zelf 

onvoldoende budget had voor een parkeerplaats moesten zij deze aanpassing wel doen. Achteraf zijn 

de bewoners en vrijwilligers daar blij mee, maar het is wel een vorm van subjectification vanuit de 

gemeente geweest. 

 

Ook bij BS22 is er sprake geweest van subjectification, vanuit zowel de gemeente als de provincie. 

Om subsidies te krijgen en verder te kunnen met de realisatie moest BS22 een formele 

organisatievorm worden. De keuze voor stichting is toen gemaakt, maar dit zorgt voor extra werk, 

dus de initiatiefnemers hadden dit liever niet gedaan. Daarnaast heeft de gemeente met andere 

opvattingen het proces bemoeilijkt. Doordat BS22 niet een standaard initiatief is, maar meerdere 

initiatieven helpt opstarten, past het niet binnen de formele structuur binnen de gemeente. Het is 

daarom lastig om subsidies te krijgen, omdat ze niet binnen een budget vallen. 
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4.4.2 Perceived space 

Onderstaande tabel geeft de belangrijkste aspecten van de perceived space weer. 

 

Initiatief Gebruik (perceived space) 

Kerkepaden – 

Zieuwent 

 Bewoners kunnen vanuit het buitengebied veilig fietsen of wandelen naar 

het centrum van Zieuwent, zonder over de grote weg te hoeven. Kinderen 

kunnen daardoor veilig naar school toe fietsen. 

 Door de herstelde natuur kunnen mensen rondom Zieuwent weer 

recreatief fietsen en wandelen. Dit kunnen ook mensen van buiten het 

dorp zijn. 

 Doordat in omliggende dorpen ook Kerkepaden hersteld zijn, is er een 

netwerk van fiets- en wandelroutes ontstaan. 

 Lokale ondernemingen, waaronder de horeca, profiteren van de 

recreatieve gebruikers, wanneer zij wat komen drinken of eten. 

 Op een vaste dag in de week onderhouden de vrijwilligers een deel van de 

paden. Dit doen zij binnen een eigen rayon. 

 Er zijn ook leuke activiteiten voor de vrijwilligers, zoals een fietsdag, een 

borrel op oudejaarsdag en wekelijks kaartavondjes.  

 Na aanleiding van de Kerkepaden zijn een aantal andere initiatieven 

ontstaan. Zo bieden boeren thuis koffie en thee aan en zijn er wandel- en 

kunstroutes georganiseerd. 

’t Winkeltje – 

Herwen 

 ’t Winkeltje is open van maandag tot en met vrijdag, van 09.00 tot 16.00. 

 Bewoners van Herwen hoeven voor hun boodschappen niet meer naar 

omliggende dorpen, maar kunnen dit in Herwen zelf weer doen. 

 De gebruikers van ’t Winkeltje variëren sterk, zowel jong als oud komt 

binnen om boodschappen te doen. 

 ’t Winkeltje wordt voornamelijk gebruikt voor de verse boodschappen van 

de bakker, slager en groenteboer. Voor de grote boodschappen gaan 

mensen toch naar supermarkten in de omgeving. Wel worden ‘vergeten 

boodschappen’ nog even meegepakt in ’t Winkeltje. 

 Ook wordt er gebruik gemaakt van de mogelijkheid om producten van de 

bakker, slager en groenteboer te bestellen, wanneer deze niet standaard in 

het assortiment zitten. 

 Behalve voor boodschappen kunnen gebruikers ook terecht in ’t Winkeltje 

voor een kopje koffie en een praatje.  

 Ook is er de mogelijkheid om geld bij te pinnen. Er is namelijk geen 

pinautomaat in Herwen, dus dit zorgt ervoor dat bewoners hiervoor niet 

naar een ander dorp toe hoeven. 

 De vrijwilligers werken allemaal op een vaste dag. Ze hebben allemaal 

dezelfde taken. Binnen het team wordt wel gewisseld tussen de ochtend- 

en middagdiensten.  

 Voor de vrijwilligers wordt elk jaar een feest georganiseerd als bedankje. 

Ook krijgen zij een bos bloemen op hun verjaardag. Daarnaast zijn er ook 

nog kleinere activiteiten, zoals barbecues en jeu de boules middagen.  
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 Sinds de komst van ’t Winkeltje zijn er een aantal andere initiatieven 

ontstaan. Ten eerste is er een bezorgservice gekomen, voor bewoners van 

Herwen die zelf niet in staat zijn om boodschappen te doen. Ook is er 

iedere vrijdag een frietkraam op het dorpsplein. Daarnaast is er ook nog 

een jaarlijkse kerstmarkt. 

BS22 – 

Groenlo 

 De ruimte van BS22 is een aantal dagdelen in de week open. Dan kunnen 

mensen met een idee zo naar binnen lopen.  

 De ruimte wordt ook gebruikt door de gemeente als er bijvoorbeeld 

voorlichtingsavonden zijn. Ook de Stadskamer maakt gebruik van de 

ruimte. 

 BS22 helpt initiatiefnemers om hun eigen idee te realiseren. Per initiatief 

wordt gekeken waar ondersteuning nodig is. 

 Via internet kunnen vrijwilligers aansluiten bij een initiatief. Vrijwilligers 

kiezen vaak een initiatief met een onderwerp dat hen persoonlijk 

aanspreekt. 

 Er is niet een bepaald type gebruiker. 

 Hoe vaker een initiatiefnemer bij BS22 aanklopt, hoe zelfstandiger diegene 

wordt. Elke keer is er minder ondersteuning nodig. 

Tabel 6: Overzicht resultaten met betrekking tot de perceived space. 

 

4.4.3 Lived space 

 Onderstaande tabel geeft de belangrijkste aspecten van de lived space weer. 

 

Initiatief Plaats in de gemeenschap (lived space) 

Kerkepaden – 

Zieuwent 

 De bewustwording rondom natuur is toegenomen sinds de komst van de 

Kerkepaden. De gebruikers genieten van de natuur. Zowel boeren als 

schoolkinderen werken mee aan het verbeteren en schoonhouden van de 

paden. 

 Voor de vrijwilligers is het sociale aspect rondom het initiatief van belang. 

De werkzaamheden en de leuke activiteiten zorgen voor een groter gevoel 

van saamhorigheid.  

 De saamhorigheid in de rest van het dorp is ook toegenomen, omdat de 

Kerkepaden samen met elkaar gemaakt zijn en daar zijn de bewoners trots 

op.  

’t Winkeltje – 

Herwen 

 De grootste verandering rondom ’t Winkeltje is het sociale aspect geweest. 

Er is echt een ontmoetingsplek gecreëerd, waardoor mensen meer met 

elkaar in contact komen. Dit geldt voornamelijk voor eenzame ouderen. 

 Voor de vrijwilligers is het sociale aspect een groot voordeel van het 

vrijwilligerswerk, de gezellige gesprekken zorgen voor toegenomen 

saamhorigheid. 

BS22 – 

Groenlo 

 Door BS22 en de daaruit voortgekomen andere initiatieven, is de 

bewustwording rondom de leefomgeving toegenomen. Het zet mensen 

aan tot nadenken over mogelijkheden en zij nemen daardoor meer 

verantwoordelijkheid op zich. 
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 Ook is de leefbaarheid in Groenlo verbeterd, door de nieuwe initiatieven 

die zijn ontstaan. In wijken worden al dingen verbeterd en bewoners 

knappen samen de omgeving op. 

 Doordat bewoners samenwerken, neemt de saamhorigheid toe. De 

bewoners voelen zich hierdoor meer verbonden met de plaats en met hun 

buurtgenoten. 

Tabel 7: Overzicht resultaten met betrekking tot de lived space. 

 

4.4.4 Succespercepties 

In de onderstaande tabel staan de succespercepties die de respondenten genoemd hebben, zowel 

expliciet als impliciet. De meeste van deze successen zijn bij de voorgaande tabellen ook al aan bod 

gekomen. Dit is logisch, want de opgetreden effecten in de perceived space en lived space kunnen 

ook successen zijn. Daarnaast zijn een groot aantal succespercepties bij meerdere initiatieven van 

toepassing, in de tabel is daarom te zien bij welke initiatieven deze van toepassing zijn. 

 

Succesperceptie Kerkepaden ’t Winkeltje BS22 

Er is continuïteit met enkel vrijwilligers X X X 

Er is (toegenomen) draagvlak voor het initiatief X X X 

Er wordt veel gebruik gemaakt van het initiatief X X  

Er ontstaat een toegenomen zelfstandigheid bij 

gebruikers 

X X X 

Er is een toegenomen verantwoordelijkheidsgevoel 

en/of bewustwording in de gemeenschap over de 

leefomgeving 

X  X 

Er is een toegenomen gevoel van saamhorigheid X X X 

Het initiatief heeft financiële zekerheid en is niet 

enkel afhankelijk van subsidies. 

X   

Er zijn nieuwe initiatieven uit voortgekomen X X X 

Het initiatief is een voorbeeld voor andere dorpen X X X 

Blijven zoek naar verbeteringen en/of meer 

diepgang voor het initiatief 

X X X 

Tabel 8: Overzicht resultaten met betrekking tot de succespercepties. 

 

Vanuit BS22 kwam bij succes nog de kanttekening dat ook tijdelijke evenementen en initiatieven 

succesvol kunnen zijn. Ook deze zorgen voor meer energie in de gemeenschap en ook hierdoor 

kunnen mensen zelfstandiger worden en meer bewustwording krijgen. Tijdelijke evenement kunnen 

daarnaast ook zorgen voor meer saamhorigheid en gezelligheid onder de bewoners.  
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5 Conclusies  
 

Dit hoofdstuk beschrijft de conclusie van dit onderzoek. In het vorige hoofdstuk zijn de resultaten per 

casus geanalyseerd. Nu worden de belangrijkste resultaten uit de theorie en de empirie bij elkaar 

gebracht om de hoofd- en deelvragen te kunnen beantwoorden. De hoofdvraag van het onderzoek 

luidt als volgt: In hoeverre komt het succes van gerealiseerde burgerinitiatieven, vanuit het 

perspectief van de gebruikers, overeen met de vooraf gestelde doelstellingen? 

 

Voordat deze hoofdvraag beantwoord kan worden, wordt eerst antwoord gegeven op de vier 

deelvragen van dit onderzoek. De eerste deelvraag luidt: Op welke manier zijn de doelen van de 

burgerinitiatieven opgesteld?  

 

De aanleiding en de doelen van een burgerinitiatief maken deel uit van de conceived space. Zoals 

Lefebvre (1991) dit concept ziet is het de manier waarop beleidsmakers denken over de ruimte en 

hoe zij de ruimte door hun opvattingen veranderen. Het is een erg traditioneel idee om te denken 

dat deze beleidsmakers alleen maar ambtenaren van (lokale) overheden zijn. Juist nu het belang van 

de participatiesamenleving toeneemt, zijn er steeds meer burgers die de rol van beleidsmakers op 

zich nemen. Op die manier gaan burgers, via burgerinitiatieven, hun opvattingen en ideeën ook 

steeds meer gebruiken om de ruimte te veranderen. Dit is daarom een aanvulling op de traditionele 

conceived space van Lefebvre. Deze aanvulling is van belang, omdat een burgerinitiatief start met 

een aanleiding en een doel, die bedacht zijn door een burger. Er is pas sprake van een burgerinitiatief 

als de burger initiatiefnemer is en niet een lokale overheid (Arnstein, 1969). Wanneer het belang van 

burgerinitiatieven toe gaat nemen, gaat dus ook het belang van de opvattingen van initiatiefnemers 

toenemen. 

 

Volgens de Haan (2015) vinden beleidsmakers het belangrijk dat de regie van een burgerinitiatief in 

handen blijft van de burger. Over faciliteren is in hun ogen niet goed. Uit de casussen is echter niet 

gebleken dat burgers geen hulp van lokale overheden willen. De initiatiefnemers hebben juist snel 

contact gezocht met betrokken gemeenten, de provincie en zelfs het Rijk. De overheden hadden een 

positieve houding ten opzichte van de initiatieven. Wel is gebleken dat er aanpassingen aan het 

initiatief gedaan moesten worden op verzoek van de overheden, zoals een extra doelstelling 

toevoegen of het formaliseren van een organisatievorm. Uiteindelijk zijn de initiatieven vaak toch 

afhankelijk van (opstart)subsidies. Dit betekent dat de initiatiefnemers wel degelijk de voorgestelde 

wijzigingen door moeten voeren, om hiervoor in aanmerking te komen bij lokale overheden. In deze 

gevallen is er sprake van Subjectification, waarbij initiatiefnemers zich aan moeten passen aan 

wensen van overheden. Hierdoor raken zij echter wel een deel van de regie kwijt, die voor succes 

juist belangrijk is. Dit is tegenstrijdig, want de beleidsmakers gaven zelf aan dat de regie bij de burger 

moet blijven.  

 

Daarnaast is een burgerinitiatief succesvol in de ogen van beleidsmakers wanneer het initiatief 

gestart is om iets te veranderen in de gemeenschap (de Haan & Haartsen, 2015). Het doel moet dus 

positief zijn en niet alleen een protest tegen beleid. In dat geval is er sprake van NIMBY (van Dam et 

al., 2014). Uit dit onderzoek is gebleken dat de burgerinitiatieven inderdaad allemaal positieve 

doelen zijn. Er is geen sprake van protest tegen overheidsbeleid (NIMBY), maar het zijn echt burgers 
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die een verbeter mogelijkheid zagen in hun gemeenschap. Opvallend is wel dat de doelen 

voornamelijk gericht zijn om veranderingen in de perceived space te bewerkstelligen.  

 

De tweede deelvraag is: Op welke manier worden de burgerinitiatieven na realisatie gebruikt? 

 

Hoe het initiatief gebruikt wordt heeft betrekking op de perceived space. Het gaat er hierbij om hoe 

de tastbare ruimtelijke veranderingen de routine van mensen veranderd heeft, sinds de komst van  

het initiatief.  

 

Er zijn een aantal dingen die de initiatieven gemeen hebben. Ten eerste blijkt dat de initiatiefnemers 

met hun doelen het gebruik goed hebben kunnen voorspellen. De burgerinitiatieven worden na een 

aantal jaar nog gebruikt zoals van te voren beoogd werd. Hiermee zijn de veranderingen in de 

perceived space goed ingeschat door de initiatiefnemers. 

 

Ten tweede zijn de initiatieven voor iedereen toegankelijk. Niemand wordt buitengesloten om 

gebruik te kunnen maken van het initiatief. Volgens de Haan (2015) is het de mening van 

beleidsmakers dat niemand buitengesloten mag worden van deelname om een succesvol initiatief te 

kunnen zijn. Dit komt overeen met hoe de initiatieven in de perceived space door iedereen gebruikt 

kunnen worden. 

 

Ook zijn er nog een aantal effecten uit de casussen naar voren gekomen, die niet in de literatuur 

beschreven zijn. Ten eerste worden de initiatieven allemaal in stand gehouden met enkel 

vrijwilligers. De routines van de vrijwilligers zijn veranderd, omdat zij op vaste dagen in de week 

meehelpen om het initiatief te onderhouden. Om het initiatief in stand te kunnen houden is het 

belangrijk dat er vrijwilligers bij betrokken blijven. Dit blijkt ook uit de succesfactoren van de Haan 

(2015), er moet beweging blijven in een initiatief om continuïteit op de lange termijn te bereiken. 

 

Daarnaast zijn er vanuit de burgerinitiatieven nieuwe initiatieven ontstaan. Een eventuele verklaring 

hiervoor kan zijn dat mensen zich door het eerste initiatief meer betrokken voelen bij de 

gemeenschap, zodat meerdere mensen zich met nieuwe initiatieven in willen zetten voor meer 

verbeteringen.  

 

Behalve op de perceived, hebben de burgerinitiatieven ook nog effect op de lived space. Dit is de 

culturele en symbolische plaats van het initiatief. Het gaat erom wat het initiatief betekent voor de 

gemeenschap. De derde deelvraag luidt daarom als volgt: Welke plaats in de gemeenschap nemen de 

burgerinitiatieven in? 

 

Bij burgerinitiatieven is het ‘sociale aspect’ een belangrijke verandering. Door samen te werken aan 

een betere leefomgeving en gemeenschap ontstaat er een gevoel van saamhorigheid. Mensen in het 

dorp komen meer met elkaar in contact, voornamelijk door het vrijwilligerswerk. Daarnaast ontstaat 

er een soort gedeelde trots, omdat het initiatief samen met elkaar gerealiseerd is. Het kan zelfs zijn, 

zoals bij ‘t Winkeltje te zien is, dat het sociale aspect zelfs zo ver gaat dat het initiatief echt een 

ontmoetingsplek in het dorp is geworden. Deze effecten komen overeen met het onderzoek van van 

Haperen (2014), waarbij sociale cohesie toeneemt door betere verbondenheid met buurtgenoten en 

meer onderlinge waardering. 
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Daarnaast neemt de leefbaarheid toe door de initiatieven. Hoewel dit niet objectief te meten is, 

wordt dit door de respondenten wel benoemd. Zij omschrijven het verbeteren van de leefbaarheid 

doordat de gemeenschap leuker, mooier, gezelliger of veiliger geworden is.  

 

Ook bleek uit de casussen dat door de initiatieven de zelfstandigheid van de bewoners toegenomen 

is. Burgerinitiatieven kunnen dus bijdragen aan meer zelfstandigheid in de gemeenschap, vooral voor 

kwetsbaardere groepen, zoals kinderen en ouderen.  

 

Naast toegenomen zelfstandigheid is er ook een toegenomen verantwoordelijkheidsgevoel in de 

gemeenschap. Mensen zien vaker mogelijkheden tot verbeteringen en grijpen deze kansen. Zij zien 

steeds meer in dat zij zelf ook invloed op hebben op de kwaliteit van hun leefomgeving. Dit kan 

verklaren waarom er na het ontstaan van een burgerinitiatief nieuwe initiatieven ontstaan. 

 

Ten slotte heeft het vrijwilligerswerk rondom burgerinitiatieven voor een aantal mensen een extra 

belangrijke rol. Het sociale aspect en de gezelligheid zijn leuk, maar voor een aantal vrijwilligers is dit 

echt een manier om te integreren in het dorp en in de gemeenschap. Wanneer nieuwe inwoners in 

een dorp meer willen integreren dan is het vrijwilligerswerk daar een goede manier voor, omdat je 

snel nieuwe mensen leert kennen, die vaak een gedeelde interesse hebben. 

 

Nu bekend is hoe het burgerinitiatief gebruikt wordt en welke plaats het inneemt in de 

gemeenschap, blijft er nog één belangrijke vraag over: Hoe wordt succes na het realiseren van de 

initiatieven ervaren? 

 

In het theoretisch kader zijn een aantal succesindicatoren benoemt door de Haan (2015). Deze 

successen zijn opgesteld door beleidsmakers. Opvallend is dat deze succesindicatoren ook 

grotendeels overeenkomen met de succesindicatoren die genoemd zijn door de gebruikers. In 

onderstaande tabel worden de succesindicatoren van de Haan (2015) gekoppeld aan de tabel met 

succespercepties aan het eind van hoofdstuk vier. 

 

Succesindicator de Haan (2015) Succesperceptie gebruikers 

Een burgerinitiatief moet in beweging blijven.  Er is continuïteit met enkel vrijwilligers. 

De regie moet in handen blijven van burgers. Er is continuïteit met enkel vrijwilligers. 

Er moeten activiteiten plaats blijven vinden. Er wordt veel gebruik gemaakt van het initiatief. 

Er zijn nieuwe initiatieven uit voortgekomen. 

Het initiatief moet ergens naartoe werken. Blijven zoek naar verbeteringen en/of meer 

diepgang voor het initiatief. 

Het initiatief moet gestart zijn om iets te 

veranderen in de gemeenschap. 

Dit is niet expliciet genoemd door de gebruikers, 

maar dit bleek wel impliciet uit de doelstelling. 

Er mogen geen mensen buitengesloten worden 

bij het initiatief. 

Dit is niet expliciet genoemd door de gebruikers, 

maar dit bleek wel impliciet uit de interviews. 

Er moet draagvlak zijn voor het initiatief. Er is (toegenomen) draagvlak voor het initiatief. 

Tabel 9: Vergelijking van succesindicatoren volgens beleidsmakers en volgens gebruikers. 

 

Hoewel de gebruikers het eens zijn met de succesindicatoren van de Haan (2015), zijn er ook nog een 

aantal succespercepties volgens gebruikers, die niet genoemd zijn door de beleidsmakers.  
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Ten eerste is er een toegenomen zelfstandigheid bij gebruikers ontstaan. Ten tweede is het gevoel 

van saamhorigheid toegenomen in de gemeenschap. Daarnaast is ook het verantwoordelijkheids-

gevoel en/of bewustwording over de leefomgeving toegenomen na de komst van het initiatief. 

Het wordt door gebruikers ook als een succesvol initiatief gezien wanneer het initiatief een 

voorbeeld is voor andere dorpen. Op het moment dat het niet succesvol zou zijn, dan zouden andere 

dorpen ook geen voorbeeld nemen aan het burgerinitiatief. 

 

Ten slotte is de laatste succesfactoor dat het initiatief financiële zekerheid heeft en niet enkel 

afhankelijk is van subsidies. In de praktijk blijkt dit niet altijd direct haalbaar, maar het is volgens de 

initiatiefnemers wel een belangrijk vereiste om continuïteit te kunnen bereiken. 

 

Nu de doelen, de effecten en de successen van de initiatieven in kaart zijn gebracht, kan de 

hoofdvraag van het onderzoek beantwoord worden. 

 

In hoeverre komt het succes van gerealiseerde burgerinitiatieven, vanuit het perspectief van de 

gebruikers, overeen met de vooraf gestelde doelstellingen? 

 

De doelstellingen die vooraf gesteld worden maken deels de conceived space rondom het initiatief, 

samen met de opvattingen van beleidsmakers van lokale overheden. Opvallend is dat, hoewel de 

doelen in principe door burgers opgesteld worden, toch een zekere vorm van beïnvloeding van de 

gemeente of provincie krijgen.Deze beïnvloeding blijkt op de korte termijn voornamelijk irritaties op 

te wekken, omdat het zorgt voor extra werk en het tijd wegneemt bij het realiseren van het initiatief. 

Op de lange termijn blijken deze aanpassingen niet altijd negatief.  Wanneer initiatieven in de lived 

space veel invloed hebben op een betere sociale cohesie, dan komt dit soms omdat overheden een 

sociaal aspect wilden toevoegen aan het initiatief. Dit aspect zouden de initiatiefnemers niet hebben 

toegevoegd als het niet nodig was om subsidies te verkrijgen. 

 

Daarnaast valt op dat de doelen van de initiatieven, vergeleken met het succes volgens de 

respondenten, vrij beperkt opgesteld zijn. De opgestelde doelen richten zich voornamelijk op de 

perceived space, zoals een winkel in het dorp of veilige fietsroutes voor kinderen. De 

succespercepties volgens de gebruikers bevinden zich echter veel meer in de lived space, zoals een 

toegenomen zelfstandigheid, saamhorigheid of bewustwording in de gemeenschap. 

 

Deze gevoelens kunnen verklaard worden doordat de sociale cohesie is toegenomen (van Haperen, 

2014). Er is meer onderlinge betrokkenheid en het gevoel dat men samen ergens aan heeft gewerkt. 

Dat er na het ontstaan van één burgerinitiatief vaak nieuwe initiatieven ontstaan bevestigd deze 

gevoelens, dit toont namelijk aan dat mensen hun leefomgeving beter willen houden. 

 

Uiteindelijk kan geconcludeerd worden dat bij de burgerinitiatieven de doelen voornamelijk 

opgesteld worden om de perceived space te beïnvloeden. De gebruikers zijn blij met de 

veranderingen die ervoor zorgen dat hun dagelijkse routines makkelijker, veiliger of leuker worden. 

Toch zijn het vooral de veranderingen in de lived space die een burgerinitiatief voor gebruikers 

succesvol maken. Volgens gebruikers is er niet één definitie voor succes, maar kan deze uit 

verschillende factoren bestaan. Uiteindelijk is het een combinatie van factoren die de kwaliteit van 

de leefomgeving en de gemeenschap verbeterd. Dat is wat succes voor de gemeenschap inhoud. 
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6 Discussie 
 

In dit hoofdstuk wordt kritisch gereflecteerd op het onderzoek. De discussie bestaat uit een reflectie 

op de toegepaste theorieën en gebruikte onderzoeksmethoden. Ook zijn er een aantal 

aanbevelingen opgenomen. 

 

6.1 Reflectie op de theorie 
De theorie die de kapstok van dit onderzoek heeft gevormd is de ‘Production of Space’ theorie van 

Lefebvre. Het nadeel van deze theorie is de abstractie. Het is heel breed toepasbaar en niet specifiek 

geschikt voor het analyseren van burgerinitiatieven. Bij een nieuw onderzoek naar dit onderwerp is 

daarom aan te raden om ook nog een concretere theorie te gebruiken rondom burgerinitiatieven.  

 

Het voordeel van de theorie was echter wel dat het een duidelijke structuur bood voor het 

onderzoek. De drie typen ruimte die onderscheiden worden, bieden een goede houvast in het 

analyseren van de doelstelling en de gevolgen. Bij het succes van een burgerinitiatief is het belangrijk 

om onderscheid te maken in de perceived space en in de lived space. Een initiatief kan namelijk 

succesvol zijn door de manier waarop het wordt gebruikt, maar het kan juist ook heel succesvol zijn 

door de symbolische plaats die het inneemt in de samenleving. 

 

Daarnaast is in de conclusie al aangegeven dat er nog een aanvulling mogelijk is op de conceived 

space. In onze participatiesamenleving krijgen burgers steeds meer de kans om hun leefomgeving te 

beïnvloeden. Hun opvattingen zorgen dus ook voor verandering in de ruimte. De conceived space 

wordt dus niet alleen gevormd door beleidsmakers, maar ook door initiatiefnemers. 

 

Een tweede aanvulling op de theorie is dat er een gat ontstaat tussen de conceived space en de 

perceived en lived space. Vooral bij burgerinitiatieven, kan er tijdens het proces nog veel veranderen. 

Hoe opvattingen aan het begin van het proces gevormd zijn, is niet direct te vertalen naar de 

effecten in de gemeenschap. Deze worden niet direct vertaald, soms vinden er gebeurtenissen plaats 

waardoor de perceived space anders wordt dan verwacht. Daarom zou het mogelijk zijn om hier nog 

een soort ruimte tussen te plaatsen, een ruimte waarin plaats in voor aanpassingen in het proces. 

 

6.2 Reflectie op de methoden 
Aan het begin van het onderzoek dacht ik dat ik met twee uitgebreide cases genoeg informatie zou 

vinden om mijn hoofd- en deelvragen te kunnen beantwoorden. Toch had ik na alle interviews bij de 

twee cases toch twijfels of ik wel alles had afgedekt, of dat er misschien nog dingen ontbraken in 

mijn resultaten. Er was niet meer genoeg tijd om nog een derde case uitvoerig te onderzoeken, 

zonder dat het de kwaliteit van het analyseren van de eerste twee cases zou beïnvloeden. Daarom 

heb ik toen de keuze gemaakt om BS22 als derde case te nemen en daarbij maar één initiatiefnemer 

te interviewen. Uiteindelijk heeft dit een aantal bevindingen bevestigd, maar ook aanzet gegeven tot 

nieuwe inzichten. Hierdoor is mijn data beter verzadigd.  

 

Ten aanzien van de keuze van de initiatieven, had ik achteraf misschien beter kunnen kiezen voor 

initiatieven met vergelijkbare doelen. Hierdoor zou het makkelijker zijn geweest om de initiatieven te 

vergelijken en om conclusies te kunnen trekken met betrekking op de conceived space. 
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In eerste instantie is geprobeerd om cases te selecteren waarbij het mogelijk was om 

beleidsdocumenten te achterhalen, zoals notulen van vergaderingen of projectplannen van het 

burgerinitiatief. Deze documenten zouden namelijk bruikbaar kunnen zijn om te achterhalen wat de 

doelen waren bij de start van het initiatief. Helaas was het al moeilijk genoeg om geschikte cases te 

vinden, dus is dit bij de drie geselecteerde cases niet gelukt. Hier is tijdens de interviews wel naar 

gevraagd, maar deze hadden de initiatiefnemers niet meer.  

 

6.3 Persoonlijke reflectie 
Dit onderzoek naar burgerinitiatieven was niet het eerste onderzoek dat ik zelfstandig heb 

uitgevoerd. Vorig jaar heb ik ter afsluiting van mijn HBO Facility Management opleiding ook al een 

scriptie geschreven. Interviews afnemen was daarom niet nieuw meer voor mij. Ook was het niet 

nieuw meer om een aantal maanden zelfstandig met een onderzoek aan de slag te gaan. Door mijn 

ervaringen vorig jaar wist ik al redelijk wat ik kon verwachten. Tegenslagen in de planning kun je 

natuurlijk nooit aan zien komen, maar ik wist uit ervaring wel dat ik hier rekening mee moest 

houden.  

 

Het onderzoek uitvoeren en het schrijven van de scriptie gingen mij wel redelijk eenvoudig af. 

Natuurlijk zaten er wel eens dagen bij waarop ik geen regel op papier kreeg, maar over het algemeen 

kon ik goed vooruit en bleef het onderwerp mij ook interesseren. Ook het zoeken van cases en het 

regelen van interviews is mij erg meegevallen. Er zijn wel wat mensen geweest die mij af hebben 

gewezen, maar uiteindelijk had ik mijn eerste twee cases vrij snel gevonden en ook de interviews 

makkelijk gepland.  

 

Het verwerken van de data ging ook vrij soepel. Vanwege het pre-master traject heb ik in de eerste 

periode van het semester het vak Kwalitatieve Methoden nog moeten volgen. De uitleg over 

verschillende onderzoeksmethoden en het gebruik van Atlas.ti had ik daarom nog vers in mijn 

geheugen. Dit is zeker een voordeel geweest bij het coderen en analyseren van de interviews. 

 

Het grootste obstakel waar ik tegenaan ben gelopen was het theoretisch kader. Dit deel van de 

scriptie is op het HBO vrijwel niet aan bod gekomen, maar is hier wel van groot belang. In het begin 

vond ik het lastig om het theoretisch kader echt eigen te maken. Het werd meer een soort 

literatuurbespreking. Na feedback van Marlies ging het wel meer de goede kant op, maar toen bleek 

dat mijn onderwerp niet veel wetenschappelijke literatuur had. Nergens werden duidelijk definities 

voor succes gegeven, waardoor het theoretisch kader niet geheel heeft kunnen worden wat ik 

gehoopt had. Het is daarentegen wel echt een leerpunt geweest voor mij en volgend jaar, tijdens de 

materscriptie, weet ik in ieder geval al veel beter hoe ik een theoretisch kader vorm moet geven. 

 

6.4 Aanbevelingen 
Ten slotte wil ik ook nog een aantal aanbeveling doen. Deze bestaan deels uit aanbevelingen voor 

vervolgonderzoek en deels uit aanbevelingen voor de praktijk. 

 

6.4.1 Vervolgonderzoek 

Met betrekking tot de succesfactoren werd het pas laat duidelijk dat het moeilijk was om deze te 

vinden, net name uit wetenschappelijke bronnen. Als dit eerder duidelijk was geweest dan had het 

onderzoek anders ingericht kunnen worden, door bijvoorbeeld zelf op zoek te gaan naar een 
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definitie. Hiervoor hadden bijvoorbeeld focusgroepen georganiseerd kunnen worden met meerdere 

gebruikers. Er hadden discussies plaats kunnen vinden waarin verschillende effecten en mogelijke 

succes besproken waren. Hierdoor waren er misschien andere definities van succes gegeven. Het 

verder onderzoeken en definiëren van succes zou een mogelijkheid kunnen zijn voor 

vervolgonderzoek, zodat hier meer inzicht in verkregen kan worden. 

 

Een andere mogelijkheid voor vervolgonderzoek is om te onderzoeken of de gevonden 

succesfactoren ook in andere delen van het land hetzelfde zijn. Deze cases zijn namelijk allemaal 

afkomstig uit kleine, krimpende, gemeenten in oost Gelderland. De kans is aanwezig dat er in andere 

gebieden, zoals steden, misschien andere effecten optreden en dat succes daar een andere 

betekenis krijgt van gebruikers. 

 

6.4.2 Praktijk 

Een aanbeveling voor (nieuwe) initiatiefnemers is dat zij hun doelen voor ogen moeten houden, maar 

dat zij niet bang moeten zijn voor onverwachte effecten die optreden. Uit het onderzoek is gebleken 

dat deze onverwachte effecten, met name in de lived space, door de vrijwilligers en gebruikers juist 

als positief werden ervaren. Voornamelijk bijkomende aspecten met betrekking tot sociale cohesie 

en een gevoel van trots zijn voor aanvang van het initiatief vaak niet ingecalculeerd, maar zorgen er 

wel voor dat vrijwilligers en gebruikers betrokken willen blijven bij het initiatief. 

 

Als aanbeveling voor lokale overheden geldt eigenlijk ook dat zij niet bang moeten zijn. Uit de cases is 

gebleken dat overheden burgerinitiatieven wel steunen, maar dat daar vaak bepaalde voorwaarden 

aan zitten. Dit kan bijvoorbeeld een extra doelstelling zijn, of het formaliseren van het initiatief in een 

stichting. Op die manier past het beter binnen de opvattingen en budgetten van de lokale 

overheden. Mijn advies is daarom om minder strak vast te houden aan de formele 

besluitvormingstrajecten. Het zou zonde zijn wanneer een initiatief niet gerealiseerd kan worden, 

enkel omdat het anders is dan de rest.  
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Bijlage 1: Lijst met respondenten  
 
Interviews casus 1: Kerkepaden in Zieuwent 
Jos Kolkman – Hij is de voorzitter dorpsbelangen vereniging en is de eerste vijf jaar ook voorzitter 
geweest van de stichting Kerkepaden.  
Datum interview: 15 april 2016 
 
Joost Rouwhorst – Hij is een bestuurslid van de stichting Kerkepaden en zijn rol is met name dat hij 
de verantwoordelijkheid heeft over de vrijwilligers. 
Datum interview: 6 mei 2016 
 
Anton Stortelder – Hij is één van de initiatiefnemers en momenteel voorzitter van het bestuur van de 
stichting Kerkepaden. 
Datum interview: 6 mei 2016 
 
Antoon Baks – Hij is vrijwilliger bij de Kerkepaden en heeft als rayonhoofd de leiding over een team 
van vrijwilligers. 
Datum interview: 6 mei 2016 
 
Interviews casus 2: ’t Winkeltje in Herwen 
Joop Besselink – Hij is de voorzitter van de dorpsbelangenvereniging en de initiatiefnemer van ’t 
Winkeltje. 
Datum interview: 21 april 2016 
  
Carolien Meyer – Zij is vrijwilliger bij ’t Winkeltje. 
Datum interview: 21 april 2016 
 
Gerda Dukkerhof – Zij is vrijwilliger bij ’t Winkeltje. 
Datum interview: 21 april 2016 
  
Gerry Peters – Zij is vrijwilliger bij ’t Winkeltje. 
Datum interview: 21 april 2016  
  
Aaltje van Suydam – Zij is, via de Driestroom, vrijwilliger bij ’t Winkeltje. 
Datum interview: 21 april 2016 
 
Interview casus 3: BS22 in Groenlo 
Anke Sitter – Zij is één van de initiatiefnemers van BS22.  
Datum interview: 20 mei 2016 
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Bijlage 2: Interviewguide initiatiefnemers 

 
Deze interviewguide is gebruikt tijdens de interviews met de initiatiefnemers van de drie 

burgerinitiatieven in deze case study.  

 

Het doel van dit interview was om te achterhalen met welke doelen het burgerinitiatief opgericht is 

en of deze doelen gehaald zijn. Daarnaast lag de focus op de beleving rondom het initiatief na 

ingebruikname. Ervaren de gebruikers het initiatief ook als succesvol? 

 

1 Doelen van het initiatief 

 

Wat was jouw rol tijdens het proces rondom het burgerinitiatief? 

 

Met welke doelen is het initiatief opgericht? 

 

 Hoe zijn deze doelen geformuleerd? 

Beleidsdocumenten (conceived space) / website / niet / … 

 

 Wie heeft deze doelen bepaald en/of beïnvloedt? 

Gemeente / bewoners / verenigingen / … 

 

 Op welke manier deden zij dit? 

Beleid (conceived space) / eisen / liever samenwerken met personen of initiatieven die bij hun eigen 

doelstellingen passen / …  

 

 Naar wie zijn deze doelen gecommuniceerd? 

Gemeente / bewoners / verenigingen / … 

 

 Op welke manier is dit gebeurd? 

Via website / via regionale bladen / informatieve voorlichtingen / … 

 

 Wanneer in het proces zijn belanghebbenden betrokken bij het proces? 

Bewoners konden meedenken over initiatieven / het doel werd gecommuniceerd nadat het was 

vastgesteld / het werd pas na de realisatie gecommuniceerd / … 

 

Waren er verschillende gewenste doelen bij de verschillende belanghebbenden? 

 

 Hoe zijn deze verschillen ontdekt? 

 Hoe zijn deze verschillende belangen afgewogen? 

 Wie heeft hierin de leiding genomen? 
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Zijn de doelen tijdens het proces nog aangepast? 

 

 Waarom? 

 Door wie? 

 

In hoeverre zijn volgens jou de gestelde doelen gehaald? 

 

2 Succes van het initiatief  

 

Op welke manier wordt het initiatief nu gebruikt? (perceived space) 

 

 Is dit anders dan het oorspronkelijke doel? 

 Hoe kan het dat het nu op een andere manier gebruikt wordt? 

 Denk je dat het erg is dat het anders gebruikt wordt? 

 

Vind jij zelf dat het initiatief succesvol is? (perceived space) 

 

 Waarom wel / niet? 

 Wat zou er anders kunnen / moeten? 

 

Hoe ervaren gebruikers het initiatief? (lived space) 

 

 Is hier ooit onderzoek naar gedaan? 

 En hoe ervaren andere inwoners (niet gebruikers) het initiatief? 

 

Wat is er veranderd in de gemeenschap door de komst van het initiatief? (lived space) 

 

Zijn er door de komst van dit initiatief meer initiatieven ontstaan? (perceived en lived space) 

 

 Welke initiatieven? 

 Waarom zijn juist deze initiatieven ontstaan? 

 

Welke onverwachte effecten heeft dit burgerinitiatief opgeleverd?  (perceived en lived space) 

 

 Waarom juist deze effecten? 

 

Ten slotte, wat is denk je belangrijker voor het succesvol zijn van een burgerinitiatief: 

het behalen van vooropgestelde doelen, of de plek die het initiatief in de samenleving heeft 

gekregen (ook al is dit een effect wat van te voren niet beoogd was)?  
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Bijlage 3: Interviewguide vrijwilligers 
 

Deze interviewguide is gebruikt tijdens de interviews met de vrijwilligers van de burgerinitiatieven in 

Zieuwent en Herwen in deze case study. 

 

Het doel van deze interviews was om te achterhalen wat de rol van vrijwilligers rondom het initiatief 

is en welke motivatie zij hebben om dit te doen. Daarnaast biedt het een ander perspectief op het 

initiatief. De vrijwilligers hebben regelmatig te maken met het initiatief en staan in direct contact met 

de gebruikers, wat hun ervaringen relevant maakt.  

 

1 Individuele betrokkenheid bij het initiatief 

 

 Wat is uw rol rondom het initiatief? 

 

Wat doet u als vrijwilliger? 

Doen alle vrijwilligers hetzelfde? 

Hoeveel vrijwilligers zijn er? 

Welk type mensen zijn vrijwilligers? 

 

 Hoe en wanneer bent u benaderd om vrijwilliger te worden? 

 

Heeft u aan het begin van het proces inspraak gehad?  

Zo ja, op welke manier? Zo niet, andere vrijwilligers wel? 

 

 Waarom bent u vrijwilliger geworden? 

 

 Hoe lang bent u al vrijwilliger? 

 

 En hoe lang wilt u dit blijven doen? 

 

 Hoeveel verloop is er onder de vrijwilligers? 

 

 Welke rol heeft het initiatief ingenomen in uw leven? 

 

2 Doelen van het initiatief  

 

 Bent u op de hoogte gebracht van de doelen van het initiatief? 

 

Wanneer? Op welke manier? 

 

 Wat zijn volgens u de belangrijkste doelen geweest? 

 

 In hoeverre zijn deze doelen in uw ogen gehaald? 
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3 Succes van het initiatief  

 

 Op welke manier wordt het initiatief nu gebruikt? (perceived space) 

 

Hoeveel gebruikers heeft het initiatief? 

Is dit aantal meer of minder dan aan het begin? 

 

 Welke rol heeft het initiatief ingenomen in het dorp? (lived space) 

 

 Wat is er veranderd in de gemeenschap door de komst van het initiatief? (lived space) 

 

Sociale aspecten? 

 

 Vindt u zelf dat het initiatief succesvol is? (perceived space) 

 

Waarom wel / niet? 

Wat zou er anders kunnen / moeten? 

 
Ten slotte, wat is denk je belangrijker voor het succesvol zijn van een burgerinitiatief: 
het behalen van vooropgestelde doelen, of de plek die het initiatief in de samenleving heeft 
gekregen (ook al is dit een effect wat van te voren niet beoogd was)?  
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Bijlage 4: Observaties van de initiatieven 
 

Tijdens het onderzoek hebben bij beide initiatieven ook observaties plaats gevonden. Tijdens deze 

observaties is gelet op de algemene staat waarin het initiatief verkeerd, dus of het goed 

onderhouden is. Daarnaast is er ook gelet op welke gebruikers er op dat moment aanwezig waren en 

op welke manier zij het initiatief gebruikten. Ook is er gelet op opvallende gevolgen die zijn ontstaan 

naar aanleiding van de komst van het initiatief. 

 

Observatie Kerkepaden 
Op vrijdag 15 april vond het interview met Jos Kolkman plaats. Op deze dag ben ik ook samen met 

Jos op pad gegaan om de Kerkepaden te bekijken. Dit hebben wij gedaan door vanaf zijn huis, in het 

buitengebied van Zieuwent, op en neer te fietsen naar het centrum van het dorp. De route die wij 

hebben afgelegd bestond uit een aantal Kerkepaden. 

 

Tijdens het fietsen over de Kerkepaden vielen een aantal dingen op. Ten eerste lagen de paden er 

netjes verzorgd bij. Het fietsen was goed te doen, ondanks dat het geregend had en er plassen water 

op de paden lagen. Door de gebruikte materialen bleven de paden voldoende verhard, waardoor je 

hier zonder problemen overheen kon fietsen. Andere gevaarlijke situaties zijn ook zo veel mogelijk 

ondervangen, omdat de paden alleen toegankelijk zijn voor fietsers en voetgangers. Op het moment 

dat de paden wat dichter bij het dorp kwamen, kwam het wel vaker voor de we een weg moesten 

oversteken die ook toegankelijk is voor auto’s. Dit zijn eigenlijk de enige momenten dat je als fietser 

goed op moet letten qua veiligheid. 

 

Tijdens de fietstocht zijn we nog een aantal andere gevolgen en initiatieven tegengekomen, die 

ontstaan zijn naar aanleiding van de Kerkepaden. Ten eerste zijn er een aantal boerderijen, die dicht 

bij de paden liggen, begonnen met het aanbieden van koffie. Er staan bordjes langs de paden die 

aangeven dat wandelaars door het veld naar de boerderij kunnen komen om koffie te drinken. Vaak 

kunnen wandelaars hier zelf koffie pakken. Ook is er een boerderij die een theehuisje heeft gemaakt, 

waar de thee geserveerd wordt, waardoor de boer er ook wat extra geld aan kan verdienen.  

 

Daarnaast hebben boeren ‘klompenpaden’ gemaakt. Dit zijn onverharde paden die alleen voor 

wandelaars toegankelijk zijn. Deze paden maken verbindingen tussen de Kerkepaden en ook vanaf de 

Kerkepaden naar verschillende boerderijen. Over deze paden kunnen boeren dus zelf makkelijker de 

Kerkepaden bereiken, maar kunnen wandelaars ook verder de natuur in, of langs de boerderijen voor 

een kopje koffie. 

 

Ook profiteren lokale bedrijven van de Kerkepaden, want wandelaars en fietsers van buiten het dorp 

maken bijvoorbeeld gebruik van de lokale horeca. Hierdoor krijgen zij meer klanten. Daarnaast is de 

fietsenmaker ook begonnen met het verhuren van fietsen. Dit doet hij niet voor de inwoners van 

Zieuwent, maar bijvoorbeeld wel voor mensen die op nabijgelegen campings verblijven en die graag 

over de Kerkepaden willen fietsen.  

 

Vlak voor het eind van een van de Kerkepaden, kom je binnen in de tuin van de pastorie. Deze is 

sinds een aantal jaar toegankelijk voor iedereen en het laatste stukje pad loopt hier doorheen. Ook 

hier zijn nog steeds nieuwe initiatieven in opkomst, zoals een zuil waar maandelijks wisselende 
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gedichten in komen te hangen. Iedereen mag deze insturen en als het gedicht wordt uitgekozen 

komt deze voor een aantal maanden in de zuil te hangen zodat anderen deze kunnen lezen. 

Daarnaast is er in de parochie tuin iemand gestart met een kruidentuintje, die bestaat uit kruiden die 

in de Bijbel genoemd worden. Deze kruidentuin is nog niet af, maar zodra deze klaar is, is het voor 

iedereen toegankelijk. 

 

Eenmaal aangekomen bij café ’t Witte Paard, hangt er een aanplakbiljet op de deur voor een 

wandeltocht over de Kerkepaden. Volgens Jos worden er vaker wandeltochten en fietsroutes 

georganiseerd. Hieraan doen niet alleen mensen uit Zieuwent mee, maar ook mensen uit andere 

dorpen in de omgeving en gasten van de campings. 

 

Observatie ’t Winkeltje 
Op donderdag 21 april heb ik met initiatiefnemer Joop Besselink ‘t winkeltje bekeken. ’t Winkeltje 

bestaat ui een aantal lichtgele barakken, waar vlaggen buiten hangen om aan te geven dat het een 

winkeltje is. Voor ‘t winkeltje staan een aantal picknicktafels, om ruimte te bieden voor sociale 

ontmoetingen. Naast ’t winkeltje is een parkeerplaats voor auto’s en is een jeu de boules baan 

gemaakt, wederom vanwege de sociale rol in het dorp. 

 

Op het moment dat Joop en ik naar binnen wilde gaan, kwam er net een vader naar buiten met twee 

kleine kinderen die ijsjes hadden gehaald. Daarna heeft Joop mij de winkel laten zien en daarbij 

verwezen naar wat hij eerder in het interview al had verteld, over bijvoorbeeld de verse slager, 

bakker en groenteboer. Er waren twee vrijwilligers aan het werk in de winkel en ook nog een 

vrijwilliger van de Driestroom. Met hen heb ik ter plekke ook een interview afgenomen.  

 

In de tijd dat ik in ’t Winkeltje was, ongeveer een half uur, zijn er een aantal klanten binnen geweest. 

Ik heb hen niet verteld dat ik bezig was met een onderzoek, omdat ik wilde zien hoe zij zich gedragen 

in ’t Winkeltje in een normale situatie. De eerste man die binnen kwam zag eruit als een schilder of 

iets dergelijks. Hij kwam enkel een flesje drinken halen en hield het gesprek bij het afrekenen ook 

kort. Daarna kwam er een oude vrouw binnen die cadeautje kwam halen. Ze vertelde waarom ze een 

cadeautje zocht, want haar zus was gevallen en had daardoor in het ziekenhuis gelegen. Vervolgens 

praatte ze nog even door met de vrijwilligers. Ze sloeg het aanbod van een kopje koffie af, omdat ze 

meteen naar haar zus toe wilde gaan. Maar ze zei dat ze een andere keer wel weer wat zou drinken. 

Vervolgens kwam er een jong meisje binnen om een brood te halen. Ze was alleen, waarschijnlijk op 

pad gestuurd door haar ouders. Hierover zeiden de vrijwilligers ook dat het vaker voor kwam. Omdat 

’t Winkeltje in het dorp zelf staat, kunnen ouders makkelijker hun kinderen even wegsturen om een 

boodschap te halen, zoals een brood of een pak melk. De laatste klant die ik binnen zag komen, was 

een oudere man die een pakje sigaretten kwam halen. Daarnaast kletste hij nog even met Joop en 

ook met één van de vrijwilligers achter de kassa. Hij nam rustig de tijd om zijn verhaal te doen, hij 

vertrok niet direct nadat hij zijn sigaretten had gekregen. 
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