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Voorwoord 
De ontwikkeling van ruimtelijk beleid en ruimtelijke plannen/projecten niet ‘voor’ de burger maar 

‘met’ de burger is een zin uit Brand and Gaffikin (2007) die mij erg aanspreekt die en aansluit op mijn 

visie op planologie. Het staat symbool voor de prominentere rol van de samenleving bij haar eigen 

leefomgeving. Een ontwikkeling waarvoor ook urgentie gevoeld wordt in de praktijk van 

gebiedsontwikkeling. Uit een gesprek met Wout Janssen hierover is het idee ontstaat voor dit 

masteronderzoek.   

Voor u ligt mijn Masterthesis. Het onderzoek waarin het concept co-creatie binnen de praktijk van 

een gebiedsontwikkeling centraal staat. Het vormt het slotstuk van de Master Planologie aan 

Radboud Universiteit Nijmegen. Adviesbureau De Oversteek heeft bijgedragen aan de 

totstandkoming van dit resultaat. Door deze samenwerking, in de vorm van een afstudeerstage, heb 

ik toegang gekregen tot de onderzoekscasus, veel geleerd en een zeer plezierige tijd gehad.   

Ik wil van deze gelegenheid ook gebruik maken om een aantal mensen te bedanken. In de eerste 

plaats mijn onderzoekbegeleider professor Peter Ache. Veel dank voor de begeleiding en de hulp bij 

het structureren van het onderzoek. Met momenten worstelde ik en had ik twijfels. Zo is de 

presentatie van de resultaten en analyse een voorbeeld van een moment waarbij ik zijn feedback als 

zeer waardevol heb ervaren. Ook dank aan Adviesbureau De Oversteek en in het speciaal aan Wout 

Janssen. Bedankt Wout, voor de eerdere benoemde mogelijkheid en de inhoudelijke bijdrage, maar 

vooral voor de fijne samenwerking.  

Ook heel veel dank aan de mensen die mij op privévlak steunen. Aan mijn studiegenoten en 

vrienden, met wie heel wat koffie heb gedronken en waarmee de gezelligheid op de universiteit 

gegarandeerd was. Aan Uriël, voor het van A tot Z doorlezen van mijn scriptie en dit te voorzien van 

taalkundige feedback. Aan mijn ouders, voor de onvoorwaardelijke steun en het vertrouwen. En aan 

Marije, voor je advies, steun en liefde.  

Veel leesplezier. 
 
Sjoerd Oomen  
Nijmegen, december 2017 
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Samenvatting 
We leven in een samenleving die vluchtig is: ontwikkeling is altijd gaande en veranderingen volgen 

elkaar snel op. De traditionele verhouding tussen de overheid, markt en maatschappij staat al 

langere tijd ter discussie. Om een antwoord te kunnen bieden op huidige maatschappelijke 

vraagstukken is een zoektocht naar een juiste verhouding tussen de drie domeinen gaande. Om tot 

dit antwoord te komen, wordt vanuit de overheid steeds nadrukkelijker de samenwerking met de 

burger gezocht. In deze context lijkt co-creatie een populair en veelbelovend instrument.  

Co-creatie manifesteert zich binnen het publieke domein op verschillende schaalniveaus, thema’s en 

momenten van de beleidscyclus. De rol die co-creatie speelt, is afhankelijk van de context 

waarbinnen deze gebruikt wordt. Maar hoe functioneert dit instrument in verschillende settings? In 

dit onderzoek staat co-creatie in het kader van een gebiedsontwikkeling centraal. Wordt de 

genoemde achterliggende vraag toegespitst op een gebiedsontwikkeling dan leidt dit tot de 

hoofdvraag: hoe functioneert het instrument co-creatie binnen de praktijk van een 

gebiedsontwikkeling? 

Om deze hoofdvraag te beantwoorden is een theoretische basis gevormd waarin via het begrip 

‘open-concept’ het gebruik van ruimtelijke concepten in het algemeen is bestudeerd. Het toedelen 

van co-creatie tot deze categorie geeft feeling bij het concept en geeft inzicht in de uitdrukking ervan 

vanuit verschillende actoren. De centraal staande begrippen ‘co-creatie’ en ‘gebiedsontwikkeling’ zijn 

ook uitgediept. Zo kan co-creatie in het breder repertoire van participatie geplaatst worden en leidt 

het ontleden van het concept tot de formulering van doelen, voorwaarden en de invloedfactoren 

voor twee dimensies. Theorie over gebiedsontwikkeling toont de diversiteit aan ontwikkelingen die 

dit begrip krijgt toebedeeld. Het ontrafelen van het begrip geeft inzicht in drie dimensies en laat een 

focus op samenwerken zien. Het belang van samenwerking met ‘nieuwe’ partijen en onderling 

vertrouwen komt steeds naar voren. Inzoomen op het proces geeft inzicht in typerende 

eigenschappen waarmee vier fasen binnen een gebiedsontwikkeling te onderscheiden zijn. Op basis 

van deze theoretische inzichten is een framework gevormd, het bevat een operationalisatie van 

belangrijkste variabele van co-creatie, toegespitst naar het publieke domein. 

Het functioneren van co-creatie binnen de praktijk van een gebiedsontwikkeling is in dit onderzoek 

vastgesteld vanuit een theoretische perspectief in combinatie met een actor-perspectief. Omdat het 

onderzoek vraagt om een strategie die de diepte ingaat en het doel heeft om een bepaald fenomeen 

te begrijpen, is gebruik gemaakt van de case studie-methode. Om een holistisch beeld te krijgen en 

de interpretaties van alle betrokken in beschouwing te nemen is gekozen voor een ‘single case’ 

studie. De praktijk van een gebiedsontwikkeling is inzichtelijk gemaakt door veertien diepte-

interviews af te nemen. Als tweede methode van dataverzameling is documentenanalyse toegepast. 

Als case is de gebiedsontwikkeling Kloppend Hart van Het Groene Woud gekozen. Een regionale 

gebiedsontwikkeling die door de provincie Noord-Brabant en drie gemeente geïnitieerd is. Naast 

deze partijen omvat de ontwikkeling een diversiteit aan deelnemers, zowel private partijen als 

stichtingen en verenigingen.  

Het vergelijken van de praktijk van een gebiedsontwikkeling enerzijds en de theoretische norm 

anderzijds geeft inzicht in de resultaten. Hieruit blijkt dat het functioneren van co-creatie in een 

gebiedsontwikkeling afhankelijk is van de procesfasen. De praktijk toont dat in de initiatieffase de 

voorwaarden ‘dialoog’, ‘transparantie’ en ‘toegankelijkheid’ voldoen aan de theoretische norm van 

co-creatie. In de latere fasen van de gebiedsontwikkeling komen alle drie de voorwaarden 

onvoldoende overeen met de theoretische norm. De kenmerken en eigenschappen van de 

initiatieffase blijken het beste aan te sluiting op de voorwaarden van co-creatie. Het onderzoek 
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toont, via de kenmerken en eigenschappen van de overige fasen van gebiedsontwikkeling, een 

verklaring voor het minder functioneren van co-creatie in het verdere verloop van het proces. Deze 

procesfasen hebben minder aansluiting met co-creatie, maar dit sluit het goed functioneren van co-

creatie niet uit. Geconcludeerd kan worden dat het goed functioneren minder vanzelfsprekend is.  

De onderzoeksresultaten bieden ook inzicht naar invloedfactoren die afwijkend en/of opvallend zijn 

ten opzichte van de theoretische norm. Verder biedt de gebiedsontwikkeling inzicht in nieuwe 

factoren, die van invloed zijn op het gedrag en de houding van de dimensie ‘organiserende partijen’ 

en de dimensie ‘andere actoren’. Binnen de dimensie ‘organiserende partijen’ bemoeilijkt het aspect 

‘vertrouwen in participatie’ het functioneren. De overheidspartijen zijn hierover wantrouwig naar 

elkaar toe. Daarnaast blijken een ‘politiek-bestuurlijke context’ en ‘contextuele omgeving’ nieuwe 

factoren die het functioneren van co-creatie bepalen. De dimensie ‘andere actoren’ toont dat co-

creatie kan functioneren voor alle organisatievormen, mits er aansluiting is met bepaalde 

kenmerken. Hierbij blijken ‘financiële middelen’, ‘energie en motivatie’, ‘kennis en ervaring’ en ‘tijd’ 

kenmerken die van belang zijn. Het aspect ‘sociaal kapitaal’ toont dat co-creatie kan functioneren 

door mogelijkheden te gebruiken uit bredere grenzen dan slechts de grens van een 

gebiedsontwikkeling. 

Het benaderen van de onderzoeksresultaten vanuit het actor-perspectief toont een verschil in 

interpretatie tussen de deelnemers. De twee dimensies van co-creatie laten een interpretatieverschil 

zien in het gebruik en in de uitdrukking rondom de aspecten ‘effectiviteit’, ‘wil tot samenwerken’, 

‘kosten-baten’ en ‘fysieke bijeenkomsten’. De actoren interpreteren de aspecten op basis van eigen 

verlangens en acties en geven middels de aspecten waarden aan de eigen planningspraktijken. Op 

basis van de aanwezigheid van interpretatieverschillen concluderen dat co-creatie minder zou 

functioneren, is te voorbarig. De opvatting heerst dat de aanwezigheid van interpretatieverschillen 

namelijk niet gaat over goed of fout. Het verschil in interpretatie wordt juist beschouwd als een 

charme van co-creatie. Het betrekken van partijen die net buiten de eigen borders van denken en 

werken vallen, brengt het ‘out of the box’ denken in het proces en leidt daarmee tot een 

toegevoegde waarde. 

 

Het functioneren van co-creatie binnen de praktijk van een gebiedsontwikkeling is onderzocht vanuit 

zowel een theoretisch perspectief als vanuit een actor-perspectief. Op basis van dit onderzoek kan 

geconcludeerd worden dat co-creatie wel degelijk kan functioneren binnen de kaders van een 

gebiedsontwikkeling. Het blijkt echter geen vanzelfsprekende en eenvoudige combinatie. De 

combinatie leidt tot nieuwe en soms ingewikkelde situaties. Zolang de wil en durf aanwezig is bij de 

betrokkenen, zal co-creatie in veel gevallen leiden tot het behalen van de gestelde 

gebiedsontwikkelingsdoelen. Het beschouwen van gebiedsontwikkeling en co-creatie als een 

gedurfde combinatie is daarmee gerechtvaardigd.  
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Hoofdstuk 1 Inleiding 
Op 7 september 2015 was het zover. Het initiatief van burgers, om gronden in hun eigen buurt te 

verwerven, te ontwikkeling en uiteindelijk te beheren als natuur, zet een belangrijke stap richting de 

realisatie van dit vooruitstrevende plan. De burgers, verenigd in Stichting Dommelbimd, krijgen de 

gronden in eigendom van Brabants Landschap middels een officiële overdracht. Dichtbij het centrum 

van het Brabantse dorp Boxtel ligt het gebied de Dommelbimd. Het gebied van 6,5 hectaren groot 

kwam in 2013, na vele jaren afgesloten en in particulier bezit te zijn geweest, in openbare verkoop.  

Deze ontwikkeling werd door drie inwoners van Boxtel gezien als de kans om het gebied voor de 

toekomst te behouden en beleefbaar te maken. Zij richten Stichting Dommelbimd op en nemen het 

initiatief om het gebied te verwerven, dit gebeurt in samenwerking met Brabants Landschap middels 

een voorfinanciering. Een begin van een innovatief burger initiatief, een initiatief dat niet 

onopgemerkt blijft (Natuurmonumenten, 2014; Het Groene Woud, 2016).  

Op gemeentelijk- en provinciaalniveau zijn bestuurlijke vertegenwoordigers erg enthousiast over de 

ontwikkeling. Dit enthousiast blijkt niet alleen voort te komen uit een lokale en regionale 

betrokkenheid. Zelfs op rijksniveau trekt het initiatief de aandacht. Door Staatssecretaris Sharon 

Dijksma word het burgerinitiatief benoemd in het persbericht van bij de nieuwe Rijksnatuurvisie 

(Ministerie van Economische Zaken (EZ), 2014). Het plan van Stichting Dommelbimd wordt gezien als 

een burgerinitiatief in optima forma, een initiatief dat aansluit bij het motto van de Staatssecretaris 

van Economische Zaken met onder andere Natuur in haar portefeuille: “Natuur meer door, van en 

voor burgers”.  

De eigendomsoverdracht wordt, met aanwezigheid van gemeentelijkwethouder Peter van de Wiel, 

Provinciaalgedeputeerde Johan van den Hout en de directeur-generaal ter vervanging van 

Staatssecretaris Sharon Dijksma, groots gevierd (Natuurmonumenten, 2014). Alhoewel deze 

bijeenkomst wellicht anders doet vermoeden gaat het proces van het initiatief niet alleen op rozen. 

Dezelfde praktijk kent namelijk ook een weerszijde. Voor de realisatie van het initiatief participeren 

de burgers in een ontwikkeling van een grotere schaal namelijk; gebiedsontwikkeling Kloppend Hart 

van Het Groene Woud. Het burgerinitiatief worstelt met bureaucratische rondslomp en hunkert naar 

flexibiliteit in de regeling. Erkenning en begrip voor deze obstakels is gewenst , een herhalend gebrek 

hieraan maakt het proces voor de goedwillende burgers niet eenvoudig en zelfs zwaar. Vanuit het 

perspectief van een ondersteunend lid van het programmabureau binnen de gebiedsontwikkeling 

volgt een citaat ter illustratie:   

“Het gesprek ging over de verantwoording van de Kloppend Hart-subsidie, en de vrijwilligster was 

geëmotioneerd over wat zij allemaal moest doen aan tijdrovende verantwoording. Of wij wel in de 

gaten hadden hoeveel tijd het hele project kost en dat zij daarvoor ieder moment vrije tijd moet 

gebruiken en dagen vrij nemen. En dat wij haar dan weer terug sturen om (onder andere) bij iedere 

vrijwilliger een handtekeningetje op te halen.” 

Het geweldige initiatief van deze burgers, het enthousiasme en de grote belangstelling van de 

overheid en deelname binnen de gebiedsontwikkeling roepen verschillende vragen op. Vanuit welke 

bredere context komt deze ontwikkeling voort? Wat is het motief van de burgers? Hoe wordt de 

deelname in een gebiedsontwikkeling ervaren? Is het samen creëren van een gebiedsontwikkeling 

met burgers en andere partijen mogelijk? De term co-creatie wordt veel gebruikt binnen deze 

context. In dit onderzoek zijn deze vragen als uitgangpunt genomen. Daarin staat co-creatie in een 

gebiedsontwikkeling centraal. 
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1.1 Onderzoekskader  
Een samenleving staat niet stil, die is altijd in ontwikkeling en aan veranderingen onderhevig. De 

afgelopen decennia hebben ingrijpende veranderingen plaatsgevonden, de huidige samenleving kent 

een andere dynamiek en wordt vaak als chaotisch ervaren. Termen als versnelde dynamiek en 

toenemende complexiteit, gebruikt om de huidige samenleving te duiden, behoren volgens Van 

Doorn (2002) inmiddels tot clichés. Dat clichés waar zijn, is ook een gemeenplaats. Bij het duiden van 

de huidige samenleving valt niet te ontkomen aan deze veelgehoorde termen, maar welke 

ontwikkelingen liggen nu ten grondslag van de samenleving anno nu?  

Een greep naar ontwikkelingen die de huidige samenleving verklaren, levert individualisering, 

ontideologisering, technocratisering, economisering, informatisering en mondialisering in combinatie 

met lokalisering op (Rob, 2012). Waar voorheen standpunten mede bepaald werden op grond van 

ideologieën, worden de visies van mensen op de samenleving nu op andere waarden gebaseerd 

(Rob, 2010). Deze ontideologisering leidt samen met een verdere globalisering en individualisering 

tot een teloorgang van samenhang en consistentie bij visievorming (Rob, 2010). De samenleving is in 

toenemende mate gefragmenteerd. Laatstgenoemde ontwikkeling (individualisering) vertaalt zich in 

het sterker uitdrukken van individuele belangen en voorkeuren (mondiger). De ontwikkeling van 

globalisering gaat ook in combinatie met lokalisering. Dit resulteert in de oriëntatie van mensen op 

hun directe leefomgeving (Rob, 2010). Naast deze sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen zijn ook 

technologische ontwikkelingen van invloed. Zo wordt de digitalisering in de literatuur veel genoemd 

als het gaat over de ingrijpende verandering van de samenleving in de afgelopen decennia. Binnen de 

samenleving bestaat de behoefte van onderlinge verbondenheid (netwerken). Hierin speelt de 

digitalisering een belangrijke rol in het creëren van onderlinge verbondenheid (Boutelllier, 2014). 

Deze sociaal-maatschappelijke en technologische ontwikkelingen liggen ten grondslag voor het 

vervagen en het ingewikkelder worden van maatschappelijke vraagstukken. De overheid heeft nog 

altijd een belangrijke rol bij de verwezenlijking van maatschappelijke doelen. Bij de verwezenlijking 

van deze doelen is de overheid echter zoekend naar een betekenisvolle interactie en communicatie 

met burgers. Deze problematiek wordt aangeduid met termen als ‘verbroken verbinden’ en 

‘verbindend vermogen’ (Bekkers en Meijer, 2010).  

Het besef dat veel maatschappelijke vraagstukken te ingewikkeld zijn om door de overheid alleen 

opgelost te worden, groeit. Vanuit het institutionele perspectief zijn binnen dit speelveld de 

overheid, burgers en de markt als domeinen te onderscheiden. Een zoektocht naar de juiste 

verhouding tussen deze domeinen is niet iets van de laatste tijd. Door de jaren heen zijn 

verschillende taken en bevoegdheden uitgevoerd door zowel overheid, markt als samenleving 

individueel of in combinatie (Wagenaar, Kerkhoff & Rutgers, 2011). Deze zoektocht van 

samenwerkingsvormen kent zijn grondslag bij verschillende opvattingen over overheidssturing. De 

New Public Governance is een veelgebruikte benaming voor de op dit moment heersende post-NPM 

beheersfilosofie, die sinds 2000 ten grondslag ligt aan de modernisering van de overheid. Daarbij 

wordt de overheid een bescheidener rol toegeschreven. De overheid is daarin niet meer de 

belangrijkste speler, maar één van de spelers (Osborne, 2010). Deze filosofie brengt een bepaalde 

vorm van overheidshandelen met zich mee. De overheid moet meer en nieuwe verbindingen 

aangaan met de markt en maatschappij. Daarin ligt met name de focus op het laatstgenoemde 

domein. Naast een betere samenwerking, is het van belang dat overheden taken en 

verantwoordelijkheden overdragen (ROB, 2012). De samenwerking tussen de overheid en de 

samenleving en de markt heeft zich, onder verschillende beheersfilosofieën, door de jaren heen 

ontwikkeld. Dit heeft geresulteerd in een breed repertoire aan sturingsinstrumenten. Van der Steen, 

Van Twist, Chin-A-Fat & Kwakkestein (2013) stellen hierbij dat eerdere manieren van sturing niet 

vervallen, maar dat het per situatie afhankelijk is welke manier wenselijk is. Co-creatie is een 
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voorbeeld van een manier van sturing die voortkomt uit het post-NPM (Van der Steen, Scherpenisse, 

& van Twist, 2015).  

Albrechts (2004) stelt dat in een steeds grotere mate wordt aangenomen dat de oplossing voor de 

complexe maatschappelijke vraagstukken afhankelijk is van de combinatie tussen het creëren van 

een strategische visie en kortetermijnacties. Binnen een strategische visie is de ruimtelijke relatie van 

gebieden belangrijk, dit maakt een integrale aanpak van verschillende agenda’s het meest effectief 

(Albrechts, Healey en Kunzmann, 2003). Deze lessen worden opgepakt in de Nederlandse context, 

door de introductie van de omgevingswet. Het huidige omgevingsrecht sluit niet meer aan bij de 

behoeftes van deze samenleving. Op dit moment is het omgevingsrecht opgebouwd uit deelbelangen 

en vertraagt, frustreert en blokkeert het soms zelfs nieuwe ontwikkelingen (Ministerie van I&M, 

2014). De omgevingswet heeft als doel om de wet- en regelgeving met betrekking tot de fysieke 

leefomgeving aan te laten sluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen die hierboven zijn 

benoemd. Een integrale benadering is essentieel in de omgevingswet. Op nationale schaal houdt dit 

in dat 26 wetten worden samengevoegd tot één integrale wet en 40 visies vertaald worden naar één 

visie (Ministerie van I&M, 2014). Ook op provinciaal en gemeentelijk niveau wordt in dit kader een 

integrale visie op de fysieke leefomgeving ontwikkeld. De ontwikkeling van de omgevingsvisie op 

nationaal en provinciaal niveau vindt op dit moment plaats. Voor de bewerkstelling van het 

benoemde doel, van de omgevingswet, wordt er veel verwacht van het nieuwe sturingsinstrument 

co-creatie (Provincie NB, 2016).  

Hierboven is een schets gegeven van de ontwikkelingen die in de huidige samenleving plaatsvinden. 

Daarbij zoomden we in op de zoektocht van de overheid naar een juiste verhouding met de andere 

domeinen, in de huidige samenleving. Een resultaat van deze zoektocht is de introductie van de 

omgevingswet. Een nieuw sturingsinstrument - dat ingaat op de samenwerking tussen de domeinen - 

is co-creatie. De verwachtingen van dit instrument zijn hoog. Dit maakt dat de term veel gebruikt 

wordt en verklaart waarom het een populair begrip is. Pollitt en Hupe (2011) betitelen het als een 

‘magic concept’.  

In de private sector is co-creatie al langer bekend. In deze sector worden eindgebruikers actief 

betrokken in de productie om zo efficiënter tot goederen of diensten te komen. Daarnaast heeft de 

betrokkenheid van de eindgebruiker als voordeel dat de goederen of de diensten beter aansluiten bij 

de wensen van de klant en hierdoor een toegevoegde waarde hebben (Prahalad en Ramaswamy, 

2000). In de publieke sector zijn burgers de eindgebruikers (Voorberg, Bekkers & Tummers, 2015). De 

Europese commissie stelt dat actieve participatie van burgers een noodzakelijk onderdeel is van een 

sociale innovatie (European Commission, 2011). 

Het is noodzakelijk om kennis te vergaren over de co-creatie van burgers in de publieke sector (Van 

de Ven, Rogers, Bechara & Sun, 2008). Co-creatie kan verschillende vormen aannemen. Het gebruik 

van co-creatie is afhankelijk van de context waarbinnen het gebruikt wordt. Deze context kan 

verschillen van een beleidsvormingsproces tot burgerinitiatieven op wijkniveau. In dit onderzoek 

staat de rol van co-creatie in de context van een gebiedsontwikkeling centraal. Er wordt een bijdrage 

geleverd aan het instrument co-creatie door het functioneren ervan in de praktijk van een 

gebiedsontwikkeling te onderzoeken.  

1.2 Doel- en vraagstelling  
De doelstelling van dit onderzoek is als volgt geformuleerd:  
Een bijdrage leveren aan een betekenisvolle samenwerking tussen de overheid, markt en de 
samenleving door het instrument co-creatie in de praktijk van een gebiedsontwikkeling te definiëren 
en te evalueren.  
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Om de onderzoeksdoelstelling te halen, staat in dit onderzoek de volgende vraagstelling centraal: 
Hoe functioneert het instrument co-creatie binnen de praktijk van een gebiedsontwikkeling?  
 
Deze hoofdvraag beantwoord een “hoe” vraag met de term “functioneren”. Het doel van het 
onderzoek is om de functionaliteit van co-creatie te definiëren en te evalueren. Om deze hoofdvraag 
te beantwoorden en doelstelling te behalen is het echter noodzakelijk om eerst duidelijkheid te 
scheppen in een achtergrondvraag namelijk: Wat wordt in dit onderzoek verstaan onder 
functioneren?  
 
Een antwoord bieden op deze vraag kan vanuit verschillende perspectieven. Een voorbeeld is een 
vergelijkend perspectief: dit kan door het functioneren van het instrument co-creatie te vergelijken 
met oudere instrumenten. In dit onderzoek is gekozen om de functionaliteit van co-creatie vast te 
stellen vanuit een theoretische perspectief in combinatie met een actorperspectief.  
 
Op basis van de literatuur over co-creatie wordt in dit onderzoek een theoretische norm opgesteld. 
Dit theoretische framework dient als uitgangspunt het functioneren van co-creatie. Deze 
uitgangspositie kan beschouwd worden als het “goed functioneren” van co-creatie. Aan de hand van 
dit framework wordt de praktijk van co-creatie in een gebiedsontwikkeling geïnterpreteerd en 
geëvalueerd. Het inzicht in het functioneren van co-creatie vanuit dit theoretische perspectief vormt 
de basis waarmee de hoofdvraag kan worden beantwoord. 
De basis wordt aangevuld met de inzichten over het functioneren van co-creatie vanuit een tweede 
perspectief. Zoals gesteld door onder ander Zonneveld (1999) duidt een ruimtelijk concept zichzelf 
niet, maar wordt het gevormd doordat mensen en organisaties er een bepaalde betekenis aan geven. 
Deze betekenis hoeft niet voor iedereen hetzelfde te zijn. De verschillende perspectieven zitten vast 
aan de actoren, die het op een eigen manier ‘(uit)dragen’. Dit realiserend, maakt het ook interessant 
het functioneren van co-creatie te benaderen vanuit een actorperspectief. De interpretatie en het 
gebruik door de verschillende actoren wordt in beschouwing genomen door te leggen op verschil bij 
de aspecten van co-creatie (gedefinieerd in het theoretisch framework). In de gebiedsontwikkeling 
zijn variërende actoren actief. Deze actoren zijn onderverdeeld in twee groepen, namelijk: 
‘organiserende partij’ en ‘andere actoren’. Deze groepen zijn gebaseerd op de dimensies, die de 
literatuur over co-creatie onderscheidt. In het actorperspectief wordt het functioneren van co-
creatie vanuit deze twee dimensies benaderd. De inzichten van dit perspectief zijn aanvullend op het 
inzicht dat verkregen wordt vanuit het eerder benoemde theoretische perspectief.  
  
Voor de beantwoording van de hoofdvraag zijn de volgende deelvragen geformuleerd: 

1. Welke doelen, voorwaardes en kenmerken stelt de literatuur voor een succesvol co-creatie- 
proces? 

2. Hoe krijgen de kenmerken van co-creatie vorm in de praktijk van een gebiedsontwikkeling?  
3. Op welke manier onderscheiden de kenmerken van co-creatie zich in de praktijk van een 

gebiedsontwikkeling?  
4. Welke nieuwe inzichten brengt de toepassing van co-creatie in de praktijk van een 

gebiedsontwikkeling?   
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1.3 Onderzoeksmodel  
In dit model zijn globaal de fases opgenomen die tijdens de uitvoering van het onderzoek doorlopen 

worden.  

 

Figuur 1 Onderzoeksmodel (bron: eigen creatie) 

Fase A richt zich op het theoretische gedeelte. Het heeft als doel om relevante literatuur nader te 

onderzoeken. Op basis van het inzicht inin de doelen, voorwaarden en dimensies van co-creatie is 

een theoretisch framework ontworpen. De uitwerking van de literatuur van gebiedsontwikkeling en 

open-concepts in relatie met co-creatie levert twee hypotheses op. De inzichten uit de literatuur 

komen later terug in de analysefase. Met deze uitwerking wordt antwoord gegeven op de eerste 

deelvraag.  

Fase B richt zich op de praktijk. Het theoretische framework dient als de basis voor de interviews. Het 

functioneren van co-creatie wordt onderzocht door in gesprek te gaan over de toepassing in de 

praktijk van gebiedsontwikkeling Het Kloppend Hart. Dit gebeurt doormiddel van interviews, via de 

uitwerking van deze resultaten ontstaat inzicht in het functioneren. Door middel van deze empirische 

fase wordt antwoord gegeven op de tweede deelvraag.  

De resultaten uit de vorige fase worden verder geanalyseerd in fase C. Door een beschouwing op de 

resultaten ontstaat er inzicht in drie thema’s. Deze drie thema’s worden één voor één geanalyseerd. 

Daarbij worden de bevindingen uit de praktijk vergeleken en in verband gebracht met het 

theoretische inzichten. Het functioneren van co-creatie wordt in de analyse vanuit een theoretische 

en actorperspectief geanalyseerd. In deze fase wordt antwoord gegeven op de derde en vierde 

deelvraag.  

In Fase D worden conclusies getrokken over het functioneren van het instrument co-creatie binnen 

de praktijk van een gebiedsontwikkeling. De conclusie richt zich op de hypotheses. De uitkomsten 

van de analyse worden gebruikt om de hypotheses aan te nemen of te verwerpen. Het functioneren 

van co-creatie in een gebiedsontwikkeling wordt belicht vanuit twee perspectieven. Met deze 

conclusies wordt antwoord geven op de hoofdvraag.  
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1.4 Relevantie 
 

Wetenschappelijke relevantie  
In de literatuurreview over co-creatie uitgevoerd door Veldhuijzen van Zantenet (2015) wordt 

geconcludeerd dat onderzoek naar co-creatie nog maar jong is. De meeste onderzoeken naar dit 

thema zijn uitgevoerd binnen het marketingveld en heeft zich verspreid naar de business sector 

(Ramaswamy, 2011). Over de implementatie van co-creatie binnen de publieke sector zijn weinig 

wetenschappelijke publicaties (Gouillart en Hallett, 2015). Als we naar co-creatie in een breder 

spectrum kijken, zien we dat het concept inhoudelijk voortbouwt op de idee van interactieve 

beleidsvoering en op de idee coproductie van beleid (Bekkers en Meijer, 2010). De wetenschap heeft 

wel veel geschreven over deze concepten (Edelenbos, 2000; Bovaird, 2007; Alford, 2009). Dit geeft 

een basisinzicht inin de inhoud van co-creatie, maar dit blijft beperkt. Deze concepten zijn namelijk 

beperkend. Interactieve beleidsvoering richt zich bijvoorbeeld vaak alleen op de vorming van beleid, 

terwijl co-creatie het vermogen heeft om zich uit te strekken tot alle fasen van de beleidscyclus 

(Bekkers en Meijer, 2010). Verder valt het op dat de aanwezige wetenschappelijke publicaties over 

co-creatie binnen het publieke domein vooral gericht zijn op beleidsthema’s als gezondheid en 

onderwijs. Co-creatie in combinatie met een ruimtelijke thema is nog niet uitgebreid onderzocht 

(Voorberg et al., 2015). Een onderzoek gefocused op co-creatie binnen de praktijk van een 

gebiedsontwikkeling, bevat wetenschappelijke relevantie op verschillende manieren. In de eerste 

plaats zorgt de operationalisering van co-creatie en de toepassing op een praktijksituatie voor een 

toenemende kennis over het instrument, waarmee het bijdraagt aan de implementatie van het 

instrument. Door de focus op het publieke domein draagt dit onderzoek bij aan de 

wettenschappelijke kennis omtrent co-creatie, gericht op een specifiek domein waarop het concept 

nog relatief onbekend is. De relevantie komt ook voort uit de specialisatie binnen dit publieke 

domein. Waar andere onderzoeken zich op beleidsvelden als onderwijs en zorg richten, legt dit 

onderzoek de focus op het ruimtelijke thema. De relevantie zit als laatste in de gekozen focus binnen 

de beleidscyclus. Dit onderzoek richt zich door de focus op gebiedsontwikkeling op de 

uitvoeringskant van beleid. Onderzoek naar vergelijkbare concepten zoals interactieve beleidsvoering 

hebben vooral een focus op de vorming van beleid.  

Maatschappelijke relevantie 
Een case studie als onderzoeksstrategie is vooral geschikt voor een onderzoek dat praktijkgericht is 

(Verschuren en Dodewaard, 2007). Het is daarmee ook niet verrassend dat dit onderzoek een hoge 

maatschappelijke relevantie heeft. Zoals beschreven is de overheid zoekend naar een juiste relatie 

met haar omgeving, vanuit het besef dat huidige maatschappelijke vraagstukken te ingewikkeld zijn 

om alleen op te lossen. De verstoorde samenwerking tussen overheid en burger heeft een negatieve 

weerslag op de democratische waarden (Logister, 2004). Overheidshandelen moet aansluiten op de 

democratische waarden om legitimiteit te verdienen (Bekkers, 2007). De rol van co-creatie wordt in 

deze relatie als veelbelovend betiteld. Door onderzoek te doen naar co-creatie kan dit onderzoek een 

bijdrage leveren bij het creëren van een gewenste vorm van samenwerking en daarmee bijdragen 

aan de legitimiteit van de overheid. Vanuit dit perspectief heeft een onderzoek naar co-creatie een 

maatschappelijke relevantie.  

De komst van de omgevingswet is een onderwerp dat veel verwachtingen geeft en waarover 

gesproken wordt. De ontwikkeling van de omgevingsvisie op zowel nationaal als provinciaal niveau 

vindt op dit moment plaats. Deze actuele ontwikkeling geeft het onderzoek een relevantie die direct 

voelbaar is. In de omgevingswet speelt co-creatie namelijk een centrale rol. Als we kijken naar de 

relevantie vanuit dit perspectief, blijkt dat er wel degelijk een bepaalde urgentie voor onderzoek op 
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dit terrein is. De inzichten vanuit het onderzoek kunnen de overheid helpen in de verdere 

ontwikkeling van de omgevingswet.  

Maar niet alleen de overheid kan hierbij gebaat zijn. Zoals al eerder gesteld heeft dit onderzoek ook 

relevantie voor het creëren van een betekenisvolle samenwerking tussen overheid, markt en 

samenleving. Niet alleen de overheid zal voordeel ondervinden, ook andere participerende partijen 

zullen gebaat zijn bij een goed lopende samenwerking. Zoals al bleek uit het in de inleiding 

aangehaalde voorbeeld, kent de praktijk vele situaties waarin goedwillende (participerende) burgers 

vastlopen in het bureaucratisch systeem. Het onderzoek geeft geen oplossingen voor dit soort 

knelpunten. Een co-creatief proces is het tot stand brengen van een interactief proces. Door 

onderzoek te doen en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van dit interactieve proces, draagt 

het onderzoek bij aan de juiste samenwerking tussen overheid en burger. Het benoemde knelpunt 

staat in relatie met deze samenwerking en daarmee in relatie met dit onderzoek.  
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Hoofdstuk 2 Theoretisch kader  
In dit hoofdstuk worden verschillende theorieën uitgewerkt die relevant zijn om meer inzicht te krijgen 

naar het onderwerp van deze thesis. In het theoretisch kader staan de theorie rondom open-concepts, 

co-creatie en gebiedsontwikkeling centraal. Met dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de eerste 

deelvraag en het vormt de basis voor het theoretisch framework. In het theoretisch kader is co-creatie 

van heel abstract naar steeds concreter bestudeerd. Dit begint met de bestudering van co-creatie als 

een ruimtelijk concept en de invloed van ruimtelijke concepten, om zo meer feeling bij het concept en 

de invloed ervan op de omgeving te krijgen. Op basis van theorie over open-concepts is een hypothese 

geformeerd (paragraaf 2.9). Daarna is co-creatie in een breder spectrum geplaatst: zo ontstaat er 

meer feeling bij het concept zelf en de daarmee samenhangende begrippen en concepten. Vervolgens 

wordt dieper ingegaan op het concept co-creatie, waaruit de doelen, voorwaarden en dimensies van 

co-creatie zijn ontleed. In het onderzoek wordt co-creatie toegepast op een gebiedsontwikkeling. 

Paragraaf 2.7 richt zich hierop, dit leidt ook tot een hypothese (paragraaf 2.9). Tot slot wordt in 

paragraaf 2.8 een conceptueel model opgesteld en het theoretisch framework in paragraaf 2.10 

gepresenteerd.  

2.1 Co-creatie een open concept 
In de inleiding is co-creatie al kort beschreven als een onderwerp waarvan de verwachtingen hoog 

zijn en dat vanuit vele perspectieven gebruikt wordt. Het krijgt de betiteling van ‘magic concept’ 

(Pollitt en Hupe, 2011). Het is relevant om een betere indruk te krijgen van het concept co-creatie 

door in de eerste plaats de rol van concepten in het algemeen nader te bestuderen. Dit krijgt vorm 

door de planningsliteratuur te bestuderen en op zoek te gaan naar de rol van ruimtelijke concepten. 

Deze zoektocht leidt tot de introductie van ‘open concepts’. Met de toedeling van co-creatie aan deze 

categorie ontstaat er meer duidelijkheid over, en gevoel bij het concept dat in dit onderzoek centraal 

staat.  

Nederland heeft een lange planningstraditie en heeft een sterke planningscultuur. Er heerst een 

groot vertrouwen in de organisatie van de ruimte door planning en het geloof dat ruimtelijke 

plannen van belang zijn voor de visualisatie van de ruimte van nu en voor in de toekomst. Binnen 

deze traditie is er veel vertrouwen in ruimtelijke concepten; deze concepten hebben een belangrijke 

rol in de vorming van de ruimte. Ruimtelijke concepten bieden meer structuur aan de complexe 

wereld waarin geleefd wordt en creëren daarmee de wereld zoals wij hem kennen (Kooij, Assche en 

Lagendijk, 2014). 

Ruimtelijke concepten kennen een benadering vanuit verschillende invalshoeken. De 

planningsliteratuur beschrijft ruimtelijke concepten in de rol en betekenis van een instrumentarium. 

Vanuit deze invalshoek wordt de zichtbare invloed van een ruimtelijk concept op de organisatie van 

de ruimte bedoeld. De focus ligt hierbij op de gebruiken (practices) en het feitelijke (merits). Vanuit 

een tweede invalshoek ligt de focus meer op de sturingskracht en achterliggende politieke en 

ideologische waarden van een ruimtelijk concept. In dit poststructuralistische perspectief wordt er 

vanuit gegaan dat ruimtelijke concepten een historische, culturele en politiek borging hebben; 

daarbij is er sprake van een verstrengeling van power/knowledge. Dit geldt helemaal bij ruimtelijke 

concepten. Gebaseerd op de veronderstelling van Hillier (2002) verdienen concepten uit de planning 

een speciale aandacht vanwege de strategische functie binnen het politieke veld. De perceptie van 

power wordt zelfs toegeschreven aan de ruimtelijke concepten zelf. Ervan uitgaand dat concepten 

power hebben geeft ze ook daadwerkelijk kracht. Dit komt tot uitdrukking in de power van 

implementatie. Met dit besef geeft een ruimtelijk concept een symbolische vorm aan de 

interpretatie van discourses en heeft het een promotiekracht, verpakkingskracht en argumentatieve 

kracht (Throgmorton, 1996). De toekomstige ruimtelijke planning is gebaseerd op de huidige 
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werkelijke ruimte en op de ideeën vanuit de gemeenschap. De problemen, aspiraties, middelen en 

vaardigheden zijn de basis die leidt tot de vorming van deze opvattingen. De visie voor ruimtelijke 

planning zit daarmee geworteld in de interpretatie van de gemeenschap. Ruimtelijke concepten zijn 

daardoor bruikbare en betrouwbare instrumenten om deze toekomst te realiseren (Gunder en Hiller, 

2007).  

Binnen de planning krijgen, in lijn met het werk van Ernesto Laclau en Chantal Mouffe, concepten als 

maatschappij, duurzaamheid, klimaat bescherming, gemeenschap, planning en innovatie de 

betiteling van ‘empty signifiers’. Volgens Laclau vertegenwoordigt een ‘empty signifier’ een betekenis 

die niet direct geduid kan worden. De kernconcepten met de betiteling ‘leeg’ scheppen verwarring 

volgens Kooij et al. (2014). Gunder en Hillier (2009) schrijven een andere betiteling van Lacan toe aan 

ruimtelijke concepten zoals duurzaamheid en innovatie, namelijk ‘master-signifiers’. Deze betiteling 

staat niet voor een lege, maar juist voor een overvolle referentie naar concepten. Deze concepten 

zijn zo open dat ze richting geven zonder daarbij veel detail los te laten. Dit soort concepten kunnen 

fungeren als ‘point de capiton’ (anker) in een discourse dat diverse kanten op gaat.  

Kooij et al. (2014) introduceren de categorie van ‘open concepts’ om lege concepten te duiden die 

een variatie van functies in de planning bekleden. Volgens Kooij et al. (2014) zijn ‘open concepts’ 

minder over getheoretiseerd en meer aangepast voor praktisch gebruik in beleidsanalyses. De 

paradoxale leeg-/volheid van het concept geeft het een reeks van positieve functies in de 

planningpraktijk (Kooij et al., 2014). Ruimtelijke concepten hebben de functie van open concepten en 

dienen daarmee als een middenweg binnen een scala aan discourses en zorgen voor een reproductie 

ervan. Een ‘open concept’ zoals co-creatie toont zichzelf in de praktijk op een unieke en eigen 

manier, door aspecten van voormalige discourses mee te dragen (Kooij et al., 2014). Het ruimtelijk 

concept wordt per context anders gebruikt; daarmee krijgt het concept een bepaalde lokale 

identiteit. Deze betekenis wordt gegeneerd vanuit verschillende perspectieven. Het concept wordt 

door een brede groep actoren symbolisch gebruikt om waarde te geven aan hun 

planningsactiviteiten (practices). Een ruimtelijk concept als co-creatie treedt op, het ontstaat als het 

ware spontaan. Daarbij heerst er geen vaste essentie en kern. Deze conceptuele flexibiliteit leidt tot 

een continuering van de ‘planning game’ (Kooij et al., 2014). De deelnemers kunnen hun 

planningspraktijk doorgaans voortzetten binnen het spel. Het resulteert in een continuering van de 

‘planning game’ waarbij de regels van het spel niet veel veranderen, maar wel duidelijk een eigen 

betekenis krijgen door de verlangens en acties van de verschillende actoren.  

Zoals al benoemd in de inleiding wordt co-creatie als een veelbelovend instrument ervaren. Een 

instrument dat een samenwerking tussen de drie domeinen creëert, wat moet leiden tot 

antwoorden op huidige maatschappelijke vraagstukken. Dit maakt dat rondom co-creatie veel te 

doen is en dat het veelvuldig gebruikt wordt binnen verschillende planningspraktijken. Het toedelen 

van het concept co-creatie aan de categorie van ‘open concept’ lijkt op zijn plaats. De drie domeinen, 

die middels co-creatie samenkomen, verschillen van elkaar. De domeinen hebben elk een eigen 

cultuur en achtergrond en hebben vaak verschillende belangen. De verschillende discoursen van 

deze domeinen komen samen in één speelveld/planningspraktijk, waarbij de regels van co-creatie 

gelden. De toedeling van co-creatie aan deze categorie schept verwachtingen over het functioneren 

ervan in de te onderzoeken praktijk. Deze verwachting is verwerkt tot een hypothese, die is 

opgenomen in paragraaf 2.9. 

2.2 Co-creatie in een breder spectrum 
Co-creatie wordt in perspectief geplaatst door in te gaan op de ontwikkeling van de relatie tussen de 

burger en de overheid. Binnen participatie is de participatieladder een veelgebruikte analysemodel 

waarin co-creatie ook in te schalen is.  
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Ontwikkeling van participatie 
In de inleiding wordt co-creatie gepresenteerd als een instrumentarium binnen een reeks van 

bestaande manieren van overheidssturing. Een instrument dat voortkomt uit de zoektocht van de 

overheid naar een juiste verhouding met de markt en de samenleving. Tonkens (2008) stelt dat het 

laatste decennium ‘de morele bal’ steeds vaker bij de burger wordt gelegd, met de uitnodiging voor 

het nemen van een actieve rol in het publieke domein (Tonkens, 2008). Deze actieve rol van de 

burger - vaak betiteld als ‘actief burgerschap’ - komt niet zomaar uit de lucht vallen. Maar zoals Van 

de Wijdeven, de Graaf & Hendriks (2013) stellen is de ontwikkeling van een actieve rol van de burger 

in het publieke domein onderdeel van een bredere ontwikkeling die al eerder is ingezet. Deze 

ontwikkeling kan gezien worden in een breder spectrum. Onder verschillende noemers zoals 

(burger)participatie en interactieve beleidsvorming heeft de overheid de afgelopen decennia 

samenwerking met de burger gezocht. In de jaren 70’ ontwikkelde de Nederlandse politiek nieuwe 

vormen van participatie als inspraak en referenda; deze kennen we vandaag de dag nog steeds. Er 

was sprake van participatie maar dit bestond uit eenrichtingsverkeer en leidde maar zelden tot 

tevredenheid bij de overheid en burger (Edelenbos en Monnikhof, 2001). De nadruk lag op 

burgerrechten en de formele juridische status van de burger. Deze vormen van participatie worden 

vaak betiteld als passieve participatie (Van de Wijdeven et al., 2013).  

Dat de overheid zoekt naar een nieuwe samenwerkingsverhouding tussen burger en markt blijkt 

naast de introductie van verschillende instrumenten ook uit verschillende beleidslijnen. Een 

voorbeeld daarvan is het sociale vernieuwingsbeleid uit de jaren ‘80 waaraan een ‘nieuw evenwicht’ 

tussen rechten en plichten van de burger en de overheid ten grondslag ligt (Van Putten, 2006). 

Edelenbos en Monnikhof (2001) constateren dat de politiek zich in de jaren ‘90 zorgen maakt over 

het vacuüm waarin zij opereren. Dit leidt tot nieuwe vormen van participatie zoals open 

planprocedures, interactieve beleidsvorming en coproductie. Bij de nieuwe vormen is de burger 

frequenter, of zelfs permanent aanwezig bij de vorming van beleid (Duyvendak, 1997). De 

beschreven ontwikkeling van (burger)participatie in Nederland wordt vaak onderverdeeld in 

generaties. Deze generaties van burgerparticipatie zijn voor het eerst als zodanig onderscheiden door 

Lenos, Sturm en Vis (2006). Zij beschouwen de ontwikkeling in de jaren ‘70 als de eerste generatie. 

De nieuwe vormen uit de jaren ‘90 zijn onderdeel van de tweede generatie. De ontwikkeling vanaf de 

eeuwwisseling wordt toebedeeld aan de derde generatie burgerparticipatie (tabel 1). Bij deze derde 

generatie burgerparticipatie is er sprake van een omgekeerde situatie: de burger initieert en de 

overheid participeert (Van Wijdeven et al., 2013). Deze omgekeerde situatie blijkt in de praktijk 

echter nog lastig. De overheid vindt het lastig om hierin positie te bepalen en daarbij is ze zoekend 

naar een hanteerbaar (overheids)instrument. Co-creatie is een nieuw instrument waarvan veel 

verwacht wordt. De geschetste ontwikkeling is samengevat in tabel 1.  

Tabel 1 Drie generaties burgerparticipatie bron: Lenos et al. (2006) 

 Wat?  Wanneer 

1e generatie Inspraak: door mondige burgers afgedwongen 
mogelijkheid te reageren op beleid van de overheid. Is 
vervolgens wettelijk vastgelegd recht geworden. 

Jaren ’70 tot nu toe 

2e generatie Interactieve beleidsvorming en coproductie: burgers 
krijgen in vroege fase gelegenheid het beleid mede 
vorm te geven. 

Begin jaren ’90 tot 
nu toe 

3e generatie Burgerinitiatief, eigen verantwoordelijkheid en 
faciliterende overheid. 

Begin van deze eeuw 
tot nu toe 
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Co-creatie op de participatieladder  
Co-creatie is een overheidsinstrumentarium dat voortkomt uit een ontwikkeling waarin de 

verhouding tussen burger en overheid centraal staat. Door de jaren heen is de participatie van 

burgers veranderd. Er zijn vormen waarin zij een passieve rol vervullen en vormen waarin de burger 

een actieve rol van participatie inneemt. Bij de nieuwste vormen zijn er zelfs onderzoekers die 

spreken van overheidsparticipatie (Van Rooy, 2009) omdat de burgers de leidende rol hebben en de 

overheid daarin slechts participeert. Co-creatie sluit aan bij de actieve participatie van eindgebruikers 

cq. de burgers (Prahalad en Ramaswamy 2000; Vargo en Lusch 2004). Het is daarmee specifieker dan 

het bredere concept van participatie, waaronder ook passieve betrokkenheid van burger verstaan 

wordt. De participatieladder is ontwikkeld door Arnstein in 1996, het is inmiddels een klassiek model 

om de samenwerking tussen burger en overheid te analyseren. Bij de uitwerking van Edelenbos en 

Monnikhof (2001) is de samenwerking tussen samenleving en overheid nader geduid. Hun model van 

de participatieladder wordt in de Nederlandse context vaak aangehaald (zie tabel 2). 

Tabel 2 Participatieladder (bron: Edelenbos en Monnikhof, 2001) 

Meebeslissen Politiek en bestuur laten de ontwikkeling van, en de besluitvorming over het 
beleid over aan betrokkenen, waarbij het ambtelijke apparaat een 
adviserende rol vervult. De politiek neemt de resultaten over, na toetsing aan 
vooraf gestelde randvoorwaarden. 

Coproduceren Politiek, bestuur en betrokkenen komen gezamenlijk een probleemagenda 
overeen, waarna gezamenlijk naar oplossingen wordt gezocht. De politiek 
verbindt zich aan deze oplossingen met betrekking tot de uiteindelijke 
besluitvorming. 

Adviseren Politiek en bestuur stellen in beginsel de agenda samen, maar geven 
betrokkenen gelegenheid om problemen aan te dragen en oplossingen te 
formuleren, waarbij deze ideeën een volwaardige rol spelen in de 
ontwikkeling van het beleid. De politiek verbindt zich weliswaar aan die 
volwaardige rol van de ontwikkelde ideeën, maar kan bij de uiteindelijke 
besluitvorming hiervan (beargumenteerd) afwijken. 

Raadplegen Politiek en bestuur bepalen in hoge mate zelf de agenda, maar zien 
betrokkenen als gesprekspartner bij de ontwikkeling van beleid. De 
gespreksresultaten vormen mogelijke bouwstenen voor beleid, maar de 
politiek verbindt zich niet aan de resultaten die uit de gesprekken 
voortkomen. 

Informeren Politiek en bestuur bepalen in hoge mate zelf de agenda voor besluitvorming 
en houden de betrokkenen hiervan op de hoogte. Zij maken geen gebruik van 
de mogelijkheid om betrokkenen werkelijk input te laten leveren bij de 
beleidsontwikkeling. 

 

Met een breder zicht op het concept van (burger)participatie ontstaat er meer duidelijkheid over co-

creatie. Het zicht op co-creatie op de bredere schaal van participatie helpt bij de latere definiëring 

van co-creatie binnen de geselecteerde case. Co-creatie staat hierdoor niet meer als een object op 

zich, maar als een specifiek gedeelte binnen het geheel van (burger)participatie.  
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2.3 Co-creatie ontleden 
Zoals al kort aangehaald in de inleiding kent co-creatie haar introductie in de private sector. Binnen 

deze sector heeft Ramawamy veel bijgedragen aan de theorie over co-creatie. Gouillart en Hallett 

(2015) stellen dat co-creatie binnen de publieke sector vrij nieuw is. Co-creatie is de afgelopen jaren 

omarmd als belangrijk instrument bij de vernieuwde strategie binnen de publieke sector. Hierdoor is 

co-creatie in de praktijk een veel gebruikte term, maar ook op wetenschappelijk gebied wordt steeds 

vaker onderzoek gedaan naar co-creatie binnen de publieke sector. Voorberg et al. (2015) analyseren 

alle wetenschappelijke publicaties over co-creatie binnen de publieke sector. Deze analyse leidt tot 

informatie die meer inzicht geeft in het concept co-creatie. Zij concluderen dat de concepten co-

creatie en co-productie vaak als verwisselbaar gezien worden en stellen dat onderzoekers specifieker 

moeten zijn over naar welk concept onderzoek wordt gedaan. Gebaseerd op de analyse van de 

bestaande literatuur onderscheiden Voorberg et al. (2015) drie types binnen het concept co-creatie 

(tabel 3).  

- Type 1: burgers als co-implementator: hierin worden burgers alleen betrokken bij enkele 

implementatietaken binnen publieke diensten.  

- Type 2: burgers als co-designer: het initiatief van een publieke dienst ligt in de meeste 

gevallen bij de overheid. De burger wordt bij dit type uitgenodigd door de organiserende 

partij (de overheid) om mee te werken aan en beslissingen te nemen over het ontwerp van 

de publieke dienst.  

- Type 3: burger als initiator: burger heeft bij dit type de organiserende rol en neemt het 

initiatief voor een sociale ontwikkeling in het publieke domein, de overheid neemt daarin 

een rol in waarbij ze volgen.  

 

Voorberg et al. (2015) hebben onderzocht hoe vaak de onderscheiden types van co-creatie bedoeld 

worden in onderzoeken naar de concepten co-creatie en co-productie. Tabel 3 toont een 

samenvatting van hun bevindingen. Hieruit valt op te maken dat in de onderzoeken naar beide 

concepten vaak hetzelfde bedoeld wordt. Om deze reden pleiten zij ervoor om in onderzoek een 

duidelijker verschil te hanteren. Mede op basis daarvan stellen Voorberg et al. (2015) dat bij type 2 

en 3 (co-designer en co-initiator) sprake is van co-creatie. Onder type 1 (co-implementator) wordt co-

productie verstaan. Met deze grens tussen co-creatie en co-productie sluiten ze aan op de grens die 

Bason (2010) stelt. Binnen dit onderzoek wordt co-creatie gedefinieerd in een gebiedsontwikkeling 

gericht op de regio Het Groene Woud. Bij dit project heeft de provincie Noord-Brabant samen met de 

gemeente Boxtel een organiserende rol. Daarmee kan uitgesloten worden dat in dit onderzoek bij de 

definiëring van co-creatie type 3 (co-initiator) bedoeld wordt.  

Tabel 3 Types van co-creatie (bron: Voorberg et al,. 2015) 

Type Co-creation Co-production Total 

Citizen as a co-implementer  15 (51%) 53 (50%) 68 (50%) 
Citizen as a co-designer 7 (25%) 30 (28%) 37 (28%) 
Citizen as an initiator 4 (14%) 10 (9%) 14 (9%) 
No specific type 3 (10%) 14 (13%) 17 (13 %) 
Total  29 (100%) 107 (100%) 136 (100%) 

 
 



19 
 

2.4 Doelen van co-creatie  
In de literatuur zijn de ideeën over de doelen van co-creatie uitlopend. Het is mogelijk om een 

onderscheid te maken tussen doelen gericht op het resultaat van het co-creatieproces en doelen die 

ingaan op het co-creatieproces zelf. De inzichten van Ramaswamy gebaseerd op de het marketing 

veld kunnen vertaald worden naar het planologische veld. Ramaswamy (2011) stelt dat een bedrijf 

burgers niet als een doelgroep moet zien, maar dat er een forum moet zijn waarin interactie tussen 

burger en het bedrijf leidt tot een waardecreatieproces. Het betrekken van verschillende 

persoonlijke ervaringen daarbij is essentieel, het is namelijk de eindgebruiker die het beste weet wat 

de behoeftes zijn. De persoonlijke ervaring van de eindgebruiker wordt toegevoegd door middel van 

een co-creatieproces; dit leidt tot een kwaliteitsverbetering van het resultaat. Een inhoudelijke 

kwaliteitsverbetering leveren is een eerste doel, dat ook in het planologische veld door middel van 

co-creatie wordt nagestreefd (Bekkers en Meijer, 2010; De Graaf, 2007; Fischer, 2000).  

Voorberg et al. (2015) stellen dat hogere effectiviteit van de resultaten ook een beoogd doel van co-

creatie is. Het nastreven van een resultaat binnen het planologische veld heeft vaak invloed op veel 

verschillende partijen. Om maatschappelijke doelen te realiseren zijn macht, kennis, handelingen van 

verschillende actoren nodig (RMO, 2007). Daarmee is er sprake van een wederzijdse afhankelijkheid 

en samenwerking is noodzakelijk om tot een wenselijk resultaat te komen. Door middel van co-

creatie is het mogelijk om alle partijen te betrekken en daarmee op een effectief manier naar een 

resultaat toe te werken.  

Het derde doel van co-creatie is gericht op het democratisch proces. Uit de analyse van Voorberg et 

al. (2015) blijkt dat veel onderzoeken gericht op co-creatie geen expliciet doel benoemen. Een 

mogelijke verklaring hiervoor is dat co-creatie een doel op zichzelf is. De betrokkenheid van burgers 

in het proces wordt op zichzelf al als een deugd gezien (Voorberg et al, 2015).  

2.5 Voorwaarden van co-creatie 
Om de hierboven beschreven doelen van co-creatie te behalen zijn bepaalde omstandigheden/ 

voorwaarden noodzakelijk. Prahald en Ramaswamy (2004) stellen dat “the interaction between firm 

and the consumer is becoming the locus of value creation and value extraction”. Interactie is de 

absolute voorwaarde van co-creatie, dit is nodig om te komen tot een forum waarin burgers en 

overheden samen komen tot waardecreatie. Binnen dit forum van interactie tussen burger en 

overheid zijn het de dialoog, toegankelijkheid, transparantie en het inzicht in de kosten-baten (DART) 

(figuur 2, p.20) die de basis voor de interactie vormen (Prahald en Ramaswamy, 2004).  

Dialoog vormt een belangrijke basis. Het impliceert interactie, diepe verbondenheid en de 

mogelijkheid / de wil voor wederzijdse samenwerking tussen burger en overheid. Voor een actieve 

dialoog is gelijkwaardigheid tussen de deelnemers noodzakelijk.   

Voor een betekenisvolle dialoog - waarin burger en overheden gelijkwaardig aan elkaar zijn - is 

eenzelfde toegang en transparantie van informatie essentieel. Transparantie betekent openheid van 

informatie, context en het proces. Toegankelijkheid staat voor de openheid/bereidwilligheid om deel 

te nemen aan het dialoog.  

Op basis van de dialoog, de toegankelijkheid en transparantie is het mogelijk om tot een eerlijke 

beoordeling te komen waarop acties en beslissingen gebaseerd kunnen worden.  
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2.6 Dimensie partijen  
Naast de hierboven beschreven voorwaarden en doelen is de houding en het gedrag van de 
betrokkenen belangrijk in het co-creatie proces. Voorberg et al. (2015) maakt hierbij onderscheid 
tussen de organiserende partij en andere actoren. Op basis van een systematische analyse van 
onderzoeken naar co-creatie worden per dimensie vier invloedfactoren onderscheiden. 
 
De organiserende partij is in de context van dit onderzoek de overheid. Voorberg et al (2015) 
onderscheiden vier invloedfactoren (tabel 4). De taak van de organiserende partij is om het forum te 
faciliteren waarin de interactie tussen burger en overheid kan plaatsvinden. De manier van werken 
van de (bege)leidende manager is daarbij erg belangrijk (Prahald en Ramawamy, 2004).  
 
Tabel 4 Invloedfactoren organiserende dimensie (bron: Voorberg et.al, 2015) 

Influential factor on the organizational side N 

Compatibility of public organizations with citizen participation  47 (46%) 
Open attitude towards citizen participation  23 (22%) 

Risk-averse administrative culture  19 (18%) 
Presence of clear incentives for co-creation (win/win situation)  14 (14%) 
Total  103 (100%) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2 DART-model (bron: Parahald en Ramaswamy, 2004) 



21 
 

Ook voor de andere dimensie hebben Voorberg et al. (2015) vier invloedfactoren onderscheiden (tabel 
5, p.21). Deze dimensie vertegenwoordigt de burger en de georganiseerde burger.  
 
Tabel 5 Invloedfactoren burgerdimensie (bron: Voorberg et.al, 2015) 

Influential factors on the citizen side N 

Citizen characteristics (skills/intrinsic values/marital status/family 
composition/level of education)  

10 (33%) 

Customer awareness/feeling of ownership/being part of something  9 (30%) 
Presence of social capital  9 (30%) 

Risk aversion by customers/patients/citizens 2 (7%) 

Total 30 (100%) 

 
De uitwerking van de doelen, voorwaarden en dimensies van co-creatie vormen de basis voor de 
operationalisatie van het concept (paragraaf 2.10). De operationalisatie vormt binnen dit onderzoek 
een theoretisch framework. Aan de hand van deze theoretische norm wordt co-creatie gedefinieerd 
in de geselecteerde praktijksituatie van dit onderzoek.  
 

2.7 Gebiedsontwikkeling 
Het zoeken van één definitie van gebiedsontwikkeling blijkt niet eenvoudig, het kent namelijk geen 

vaste, algemeen aanvaarde omschrijving (De Zeeuw, 2007). De Zeeuw (2007) en Wolting (2008) 

beginnen bij de beantwoording van de vraag ‘wat is een gebiedsontwikkeling?’ met het benoemen 

dat het een containerbegrip is. Wolting (2008) stelt dat het een containerbegrip is voor grootschalige 

ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied en het stedelijk gebied. Het begrip 

gebiedsontwikkeling wordt in 2006 voor het eerst genoemd in de Nota Ruimte. Het wordt daarin 

getypeerd als een praktische toepassing van ontwikkelingsplanologie (De Zeeuw, 2007) en wordt in 

de Nota Ruimte opgenomen als belangrijkste werkwijze van ruimtelijke ontwikkeling (VROM, 2006) 

De benoeming van gebiedsontwikkeling als containerbegrip lijkt op zijn plaats als bekeken wordt 

welke planningsactiviteiten allemaal deze typering krijgen toebedeeld. Voorbeelden zijn: 

herstructurering van woonwijken, herontwikkeling van centrum/winkelgebieden, aanleg van 

groen/water/recreatie, aanleg van woonwijken/bedrijventerreinen in uitleggebieden en 

aanpassing/uitbreiding van infrastructuur. Deze opsomming van Wolting (2008) illustreert de 

diversiteit van ruimtelijke ontwikkelingen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties (2011) benadrukt ook de verschillende soorten van gebiedsontwikkeling, ieder 

met een eigen risicoprofiel en mate van betrokkenheid van eigenaren en/of gebruikers (figuur 3, 

p.22). 
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Figuur 3 Verschillende typen van gebiedsontwikkeling (bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2011) 

Een gebiedsontwikkeling omvat niet een soort ontwikkeling, maar er is sprake van een brede waaier 

aan ingrepen (Sijtsma, van Hinsberg, Kruitwagen en Dietz, 2009). Uit de eerder gemaakte opsomming 

valt ook op te maken er vaak sprake is van een ontwikkeling met sterk economische waarden, zoals 

woningbouw of infrastructureel. Economisch sterke belangen dienen vaak als de ‘driver’ voor een 

gebiedsontwikkeling. Dit betekent dat deze belangen domineren bij de voortgang en de realisatie 

(Sijtsma et al., 2009). 

Dit economische sterke belang is echter meestal niet het enige belang van een gebied. Binnen de 

complexe samenleving van nu, spelen op het schaalniveau van een gebiedsontwikkeling vele 

belangen. Bij het spreken over een gebiedsontwikkeling wordt dan ook vaak een integrale 

gebiedsontwikkeling bedoeld. Volgens Wolting (2008) bevat een integrale gebiedsontwikkeling een 

samenhangend programma waarin verschillende functies zoals natuur, water, infrastructuur, wonen, 

werken en recreatie met elkaar geïntegreerd zijn.  

De definities van gebiedsontwikkeling en integrale gebiedsontwikkeling - gebruikt in de 

wetenschappelijke literatuur - vertonen veel overeenkomsten. Op basis van deze overeenkomsten 

zijn verschillende dimensies te ontleden. Het ontleden van deze dimensies bieden inzicht in de 

belangrijkste aspecten van het concept. Het eerste aspect betreft het doel van de 

gebiedsontwikkeling; dit is gericht op het (her)- ontwikkelen of opnieuw inrichten van landelijk of 

stedelijk gebied. Het combineren en verbinden van verschillende functies is de tweede dimensie, die 

valt te ontleden uit definities. De derde dimensie verwijst naar het proces binnen een 

gebiedsontwikkeling. Traudes (2008) ziet een gebiedsontwikkeling als een proces waarin publieke en 

private partijen samen investeren in de ruimte. Op deze laatste dimensie van de definitie raakt de 

theorie van integrale gebiedsontwikkeling met de theorie van co-creatie. Wat de wetenschappelijke 

literatuur schrijft over deze dimensie is daarom verder uitgewerkt.  

Samenwerking in gebiedsontwikkeling 

Veel wetenschappelijke artikelen onderschrijven de positieve bijdrage van betrokken actoren aan het 
proces van gebiedsontwikkeling. De actoren beschikken over specifieke kennis van het gebied, wat 
kan leiden tot een versterkte kwaliteit van de gebiedsontwikkeling. Dat het proces en inhoud met 
elkaar verbonden zijn, is hierbij het uitgangspunt (Wijk, 2009; Dauvellier & Luttik, 2003; Snelders, Van 
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Doorn & De Hullu, 2003). Traudes (2008) stelt dat iedere partij die betrokken is bij een 
gebiedsontwikkeling zal moeten investeren in het proces. Deze investering staat niet alleen voor 
geld, maar kan ook in de vorm van kennis, arbeid of grond worden begrepen. Ook de 
Adviescommissie Gebiedsontwikkeling (2005) benadrukt het belang van de samenwerking bij 
gebiedsontwikkelingen. Op basis van onderzoek naar 14 praktijksituaties benoemden zij 
samenwerken als een noodzakelijke voorwaarde van gebiedsontwikkeling. Het schaalniveau van een 
gebiedsontwikkeling is volgens Daamen (2005) een interessant niveau waar publieke - en private 
partijen samen tot concrete afspraken komen over de ruimtelijke ingrepen. Adviescommissie 
Gebiedsontwikkeling (2005) stelt dat publiek-private samenwerkingen op zijn minst een relevante 
impuls geeft en soms een bijna absolute voorwaarde is om tot een gebiedsontwikkeling te komen. 
Ook de samenwerking met maatschappelijke organisatie vindt vaker plaats, maar dit is nog pril, het 
vergt initiatief en inzet.  
 
Bij processturing in gebiedsontwikkeling is het smeden van een coalitie of alliantie uit het netwerk 
nodig (De Zeeuw, 2007). Het is van belang om voortijdig verbindingen tussen betrokken actoren te 
leggen. Het is belangrijk om te analyseren welke belangen actoren behartigen, middels een 
netwerkanalyse (Janssen-Jansen, Klijn en Opdam, 2009; De Zeeuw, 2007). Voor de begeleiding van 
het gebiedsontwikkelingsproces adviseert De Zeeuw (2007) een procesmanager.  
 
De samenwerking tussen overheden onderling noemt Adviescommissie Gebiedsontwikkeling (2005) 
een absolute voorwaarde van gebiedsontwikkeling. Waar een gebiedsontwikkeling de 
gemeentegrenzen overschrijdt is een goede samenwerking op politiek-bestuurlijk niveau tussen de 
publieke partijen van belang. Deze samenwerking verloopt eenvoudiger in de planfase (initiatieffase) 
en blijkt lastiger te worden als de besluitvorming, investering en uitvoering dichterbij komen 
(haalbaarheidsfase en realisatiefase). In deze moeilijkere fasen komt ook de politieke betrokkenheid 
bij de gebiedsontwikkeling vaak duidelijker naar voren (Adviescommissie Gebiedsontwikkeling, 
2005).  
 
Uit de wetenschappelijke publicaties blijkt dat er zeker aandacht is voor samenwerking met private 

partijen en in mindere mate ook voor samenwerking met maatschappelijke organisaties. Het belang 

van betrokkenheid van actoren bij het proces van gebiedsontwikkeling is de afgelopen jaren 

gegroeid. Met de vastgoedcrisis van 2008 is gebiedsontwikkeling onder druk te komen staan. Met 

het wegvallen van deze belangrijke driver is het belang van meerwaardecreatie, samenhang en 

risicodeling alleen maar groter geworden. Hiervoor is een nauwe samenwerking tussen publieke en 

private partijen van belang (Franzen en de Zeeuw, 2009).  

De aandacht voor samenwerking met ‘nieuwe’ partijen is alleen maar belangrijker geworden. Deze 
trend is in het algemeen te zien, maar zeker ook bij het gebiedsontwikkelingsproces. In het kader van 
een gebiedsontwikkelingsproces spreekt Van Rooy (2009) niet meer over publiek-private 
samenwerkingen noch over burgerparticipatie, maar over overheidsparticipatie. Gebaseerd op 
praktijkonderzoek stelt Van Rooy (2009) dat bewoners en gebruikers vanuit hun betrokkenheid en 
gebiedskennis een meerwaarde leveren aan de resultaten en de acceptatie ervan. Dat eist initiatief 
en inzet van ‘nieuwe’ partijen zelf en een actievere oriëntatie van de publieke partijen op deze 
potentiële partners (Adviescommissie Gebiedsontwikkeling, 2005). Ook wordt het belang van 
onderling vertrouwen tussen overheden en burgers benadrukt door Van Rooy (2009). Stroeve 
relaties tussen de genoemde partijen zijn vaak te herleiden tot een gebrek aan onderling vertrouwen 
(Van Rooy, 2009).  
 
Procesfasen van gebiedsontwikkeling 

Een gebiedsontwikkelingsproces wordt vaak onderverdeeld in vier fasen. Een fasering van 

gebiedsontwikkeling die in de wetenschappelijke literatuur wordt genoemd en veel wordt toegepast 
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in de praktijk richt zich op: de initiatieffase, haalbaarheidsfase, realisatiefase en exploitatie- en 

beheerfase (figuur 4, p.25) (Kersten, Wolting, Ter Bekke & Bregman, 2011; De Zeeuw, 2007; Wolting, 

2008; Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2011).  

Initiatieffase  

Het initiatief voor een gebiedsontwikkeling komt voort uit een gevoel van urgentie (Van Rooy, 2009). 

De eerste fase staat in het teken van verkennen. Tijdens deze verkenning wordt bekeken of een 

gebiedsontwikkeling gewenst is. Van Rooy (2009) onderscheidt hierbinnen twee fasen. Een 

voorverkenning en open verkenning. De voorverkenning begint meestal bij publieke partijen en 

wordt intern uitgevoerd om onnodige onrust te voorkomen. Bij interne commitment en overtuiging 

over de kansen van de gebiedsontwikkeling wordt in de open verkenning met een grotere groep 

gekeken naar de mogelijkheden (Van Rooy, 2009). Ook Daamen (2005) stelt dat publieke partijen 

traditioneel het initiatief nemen, maar constateert ook dat steeds vaker deze rol vervuld wordt door 

private partijen. Dit laatste wordt in meerdere onderzoeken bevestigd (Heurkens, Hobma & De 

Zeeuw, 2007; Segeren, 2007; Heurkens, 2012; Buitelaar, 2012). In de initiatieffase worden 

mogelijkheden onderzocht, ideeën samengebracht en kansen en bedreigingen verkend. Het creëren 

van draagvlak is van belang in deze fase (Wolting, 2008). Voor private partijen is betrokkenheid in 

deze fase van belang om invloed uit te oefenen (Daamen, 2005; Van Rooy, 2009). Verschillende 

zaken zoals de samenwerkingsvorm, ambities en het proces krijgen hier vorm en resulteren in een 

ontwikkelingsvisie. Het vaststellen van deze visie gebeurt vaak met een intentieverklaring, wat als 

basis voor de gebiedsontwikkeling wordt ervaren (Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, 2011; Ministerie van VROM, 2009).  

Haalbaarheidsfase  

De haalbaarheidsfase wordt vaak opgedeeld in drie deelfasen: definitiefase, ontwerpfase en 

voorbereidingsfase. Deze drie deelfasen lopen in de praktijk vaak niet chronologisch, omdat veel 

activiteiten parallel uitgevoerd worden (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

2011). De ontwikkelingsvisie uit de voorgaande fase krijgt een verdere uitwerking in een plan. De 

totstandkoming van de planvorming gaat in samenhang met haalbaarheidsstudies (Daamen, 2005). 

De deelfasen worden vaak meerdere keren doorlopen, de haalbaarheidsfase wordt daarmee 

gekenmerkt als een iteratief proces (Ministerie van VROM, 2009). Deze fase is daarmee ook de meest 

intensieve en complexe fase van de gebiedsontwikkeling. Deze fase dient als voorbereiding op de 

realisatie. Hierbij is het maken van definitieve afspraken over financiële zaken, risico’s en 

zeggenschap noodzakelijk (Wolting, 2008).  

- De definitiefase: levert het Programma van Eisen als concreet product, hieruit worden de 

generieke planologische- en publiekrechtelijke randvoorwaarden duidelijk. 

- De ontwerpfase: de private partijen leveren voorstellen die aansluiten bij het Programma van 

Eisen uit de definitiefase (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2011). 

Een ontwerp dat aansluit bij de private en publieke belangen komt zelden in één keer tot 

stand. Deze deelfase wordt gekenmerkt als het meest creatief, waarbij plannen over en weer 

gaan. Deze fase resulteert in concrete deelprojecten binnen het programma, waarover 

gedetailleerde afspraken gemaakt worden. 

- De voorbereidingsfase: levert een realisatieplan als uitwerking van de deelprojecten uit de 

ontwerpfase. De deelprojecten worden verder gereed gesteld voor de realisatie (Ministerie 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2011).  

In de loop van deze fase worden planologische- en publieksrechtelijke procedures doorlopen en 

vastgesteld. Afspraken worden vastgesteld in bekende planologische producten, zoals een 

samenwerkingsovereenkomst en bestuursovereenkomst (Kersten et al., 2011). 
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Realisatiefase  

Het vastgestelde plan in de haalbaarheidsfase wordt tot uitvoering gebracht in de realisatiefase, 

waarmee de daadwerkelijke gebiedsontwikkeling plaats vindt (Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, 2011). Bij aanvang van deze fase is de taakverdeling duidelijk. Het is van belang 

dat verantwoordelijkheden worden toebedeeld; hierbij is het organiseren van het risicomanagement 

en een uitvoeringsorganisatie van groot belang zijn. De realisatie brengt vaak andere mensen aan 

tafel dan de betrokken voorbereiders, ontwerpers en beleidsmedewerkers in voorgaande fasen 

(Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2011). 

Exploitatie- en beheerfase 

In deze laatste fase is de gebiedsontwikkeling afgerond en is het zaak om afspraken te maken over 

het beheer en onderhoud. De resultaten van de gebiedsontwikkeling worden daarbij overgedragen 

aan de eindgebruikers/eigenaars (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2011).  

 

Figuur 4 Procesfasen gebiedsontwikkeling (bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2011) 
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Figuur 5 Conceptueel model (bron: eigen creatie) 

2.8 Conceptueel model  
Het onderstaande conceptueel model (figuur 5) is een schematische weergave van het concept co-
creatie. Het geeft de verhouding weer tussen de - uit de theorie naar voren komende - doelen, 
voorwaarden en invloedfactoren vanuit de verschillende dimensies. Het brengt in beeld hoe de theorie 
van co-creatie te gebruiken is in het onderzoek. Dit gebeurt door de ontlede aspecten van het concept 
te definiëren in de praktijk van een gebiedsontwikkeling.  
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2.9 Hypotheses 
Op basis van de theorie van open-concepts en gebiedsontwikkeling zijn twee hypothesen 

geformuleerd. Beide hypothesen richten zich op een verwachte relatie co-creatie en de eerder 

benoemde theorieën.  

Hypothese co-creatie en open-concepts 

De theorie over open-concepts biedt inzicht inin ruimtelijke concepten zoals co-creatie. Het 

benadrukt de strategische functie en schrijft de perceptie van power toe aan deze concepten. Een 

open concept wordt gekenmerkt door het ontbreken van een vaste essentie en kern. Het concept 

toont zich in de praktijk binnen elke context anders en wordt gegenereerd op basis van verschillende 

perspectieven. Het concept staat als het ware in het midden van een scala aan discoursen. Een open 

concept heeft een conceptuele flexibiliteit en het vermogen om een centrale positie in te nemen 

waar omheen verschillende discoursen samen komen. Door de openheid van co-creatie is het 

mogelijk om de planningspraktijk voort te zetten zonder regels ervan te wijzigen. De regels krijgen 

echter wel een eigen betekenis, op basis van de verschillende discourses van de betrokken actoren. 

Deze discoursen worden gevormd door de problemen, aspiraties, mogelijkheden en vaardigheden 

van de spelers. De planningspraktijk van dit onderzoek brengt middels co-creatie de drie domeinen 

samen. Deze domeinen hebben verschillende discourses. Dit inzicht in co-creatie in de te 

onderzoeken praktijk schept verwachtingen. Op basis van theorie heerst de verwachting dat er 

interpretatieverschil waar te nemen is tussen de drie domeinen over de regels van co-creatie. Met de 

regels van co-creatie worden de aspecten van co-creatie – zoals uitgewerkt in de operationalisatie – 

bedoeld. Dit leidt tot de formulering van de eerste hypothese:  

Hypothese 1: Co-creatie als open-concept in de ‘planning game’ gebiedsontwikkeling leidt tot 

aantoonbaar interpretatieverschil tussen de deelnemers middels de uitdrukking van de 

aspecten/regels van het concept co-creatie.  

Hypothese co-creatie en gebiedsontwikkeling 

De theorie over gebiedsontwikkelingsproces en specifiek de verschillende fasen van 

gebiedsontwikkeling, bieden inzicht in de voorwaarden van co-creatie. De theorie onderscheidt vier 

procesfasen. Iedere fase wordt gekenmerkt door een bepaalde vorm, inhoud en daarbij horende 

resultaten. De theorie kenmerkt de initiatieffase als verkennend. Traditioneel neemt de overheid 

hiervoor het initiatief. Het gaat opzoek naar mogelijkheden, kansen en bedreigingen. Om tot een 

gebiedsontwikkeling te komen is het van belang om draagvlak te creëren en om ideeën samen 

brengen. Ook vanuit geïnteresseerde private partijen heerst het belang om in het begin betrokken te 

zijn. De haalbaarheidsfase word in de theorie gekenmerkt als het meest intensief en complex. 

Plannen worden concreet uitgewerkt en gedetailleerde afspraken over financiën, risico’s en 

zeggenschap volgen. Het concretiseren maakt dat deze fase, specifiek de ontwerpfase (deelfase), als 

het meest creatief wordt gekenmerkt. Bij de realisatiefase staat de uitvoering centraal. Met deze 

nieuwe fase zijn vanuit de publieke partijen vaak andere personen/functies betrokken. Op basis van 

deze theoretische inzichten heerst de verwachting dat de fasen het gebiedsontwikkelingsproces van 

invloed zijn op de aanwezigheid van de voorwaarden voor co-creatie. Op basis hiervan is de tweede 

hypothese geformuleerd:  

Hypothese 2: De verschillende procesfasen van gebiedsontwikkeling leiden tot een aantoonbaar 

veranderende aanwezigheid van de voorwaarden van co-creatie.  
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2.10 Theoretisch framework 
Het theoretisch framework bevat een operationalisatie van belangrijkste variabele van concept co-

creatie, toegespitst naar het publieke domein. Dit framework dient als een theoretische norm. Het 

functioneren van co-creatie kan hiermee vanuit een theoretisch perspectief benaderd worden. Het 

definiëren van co-creatie gebeurt aan de hand van het gelijken van deze norm met de praktijk van de 

gebiedsontwikkeling. De operationalisatie heeft tevens gediend als structuur voor de afgenomen 

interviews. In tabel 6 is de operationalisatie van de belangrijkste variabele vormgegeven. Elke 

variabele is onderverdeeld in subvariabelen, die vervolgens meetbaar gemaakt zijn.  

Tabel 6 Operationalisatie van co-creatie (bron: eigen creatie) 

Co-creatie 

Variabele Sub variabele  Meetbaar 

Doelen Co-creatie 

Inhoudelijke 
kwaliteitsverbetering 

Benodigde kennis 
aanwezig 

Kennis/achtergrond actoren 
Alle belangen 
vertegenwoordigd 

Diversiteit aan actoren 

Betrokkenheid drie domeinen 
Betrokkenheid verschillende 
belangen/ verschillende 
functies  

Interactie/discussie 
Aanwezigheid interactieve 
werkvormen 

Effectiviteit 
Behalen van resultaat 

Aanwezigheid van macht, 
kennis en middelen bij 
verschillende actoren 

Tevredenheid 
Tevredenheid over resultaat bij 
alle betrokken 

Democratisch proces Participatie van burgers Deelname van burgers 

Twee richtingen verkeer Mate van participatie 

Representativiteit Betrokkenheid van alle actoren 

Voorwaarden Co-creatie 

Dialoog Gelijkwaardigheid Gelijke inbreng 

Platforms/samenwerkin
gsvormen 

Aanwezigheid interactieve 
werkvormen 

Transparantie Informatie Toegang tot informatie/kennis 

Context Inzicht in doel/probleem 

Proces 
Inzicht in voortgang 
Inzicht in rol verdeling 

Toegankelijkheid 
De mogelijkheid tot 
samenwerking 

Toegang tot proces 
Iedereen is uitgenodigd/ 
iedereen voelt zicht uitgenodigd 

De wil tot 
samenwerking 

Motieven 
Inzicht in win/win situatie 
Meerwaarde zien van deelname 

Kosten-Baten 
Tevredenheid 

Tevredenheid over proces bij 
alle betrokken 

Dimensie partijen 

Organiserende partij Aansluiting van 
organisatiestructuren 
op participatie 

Aanwezigheid van procedures 
en structuren 
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Houding en 
vaardigheden ten 
opzichte van 
participatie 

Vertrouwen in burger als 
geschikte partner 
 

Vertrouwen in 
participatie 

Vertrouwen in open proces 

Motieven van co-creatie 
(win/win/voordeel) 

Meerwaarde van co-creatie 

Andere actoren 
(burgers) Kenmerken van burgers 

Aanwezigheid van 
vaardigheden, houding, kennis, 
tijd/middelen 

Gevoel van 
betrokkenheid/ 
eigenaarschap 

Verantwoordelijkheidsgevoel 
Mogelijk om (eigen)inbreng te 
leveren  

Aanwezigheid van 
sociaal kapitaal 

Aanwezigheid van netwerken 
Onderling vertrouwen 

Vertrouwen/ 
verwachting 

Vertrouwen in proces 
Vertrouwen in eigen kunnen 
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Hoofdstuk 3 Methodologie:  
Dit hoofdstuk richt zich op de methode en werkwijze, waarmee kennis en inzicht voor dit onderzoek 

zijn verworven. Als eerste is in paragraaf 3.1 aandacht voor de gekozen onderzoeksstrategie. 

Vervolgens komt de methode van data verzameling aan bod in paragraaf 3.2, hierin is onderscheid 

gemaakt tussen drie fasen. In paragraaf 3.3 is de methode van data analyse besproken, de laatste 

paragraaf van dit hoofdstuk (paragraaf 3.4) richt zich op de validiteit en betrouwbaarheid van het 

onderzoek.  

3.1 Onderzoeksstrategie 
Verschuren en Doodewaard (2007) maken een onderverdeling in de onderzoeksstrategieën; survey, 

experiment, casestudy, gefundeerde theoriebenadering en bureauonderzoek. 

Het doel van dit onderzoek is een bijdrage leveren aan een betekenisvolle samenwerking tussen de 
overheid, markt en de samenleving door het instrument co-creatie in de praktijk van een 
gebiedsontwikkeling te definiëren en te evalueren.  
 
In dit onderzoek staat het definiëren en evalueren van co-creatie binnen een gebiedsontwikkeling 
centraal. Het onderzoek gaat uit van een filosofie waarin sociale actoren de omgeving om zich heen 
interpreteren. Het interpretivisme is een filosofie die veronderstelt dat deze interpretatie bepalend is 
voor ervaring en betekenisgeving van een object. Om antwoord te bieden op de vraag hoe co-creatie 
functioneert binnen deze context, is het noodzakelijk om het onderwerp van alle kanten te belichten 
en inzichtelijk te maken hoe betrokkenen het te onderzoeken fenomeen ervaren. Het onderzoek 
vraagt daarmee om een strategie die de diepte ingaat en het doel heeft om een bepaald fenomeen 
te begrijpen. Bij onderzoek naar co-creatie zijn de contextuele factoren erg bepalend. Het is daarom 
ook logisch dat bij de meeste onderzoeken naar co-creatie een case studie als strategie gehanteerd 
wordt (Voorberg et al., 2015). Ook voor dit onderzoek is deze strategie het meest geschikt. Een case 
studie is namelijk een strategie gericht op het verkrijgen van diepgaand en integraal inzicht van één 
of meerdere tijdruimtelijk begrensde objecten of processen (Verschuren en Doodewaard, 2007). 
 
Door in het onderzoek de case studie-strategie toe te passen is het mogelijk om een sociaal 
verschijnsel in zijn natuurlijke situatie op een holistische manier te benaderen (Bleijenbergh, 2013). 
Met de keuze voor een case studie is een kwalitatieve onderzoeksmethode het meeste voor de hand 
liggend. Een kwantitatieve analyse is in principe niet mogelijk bij deze strategie (Verschuren en 
Doodewaard, 2007). Binnen de strategie zijn verschillende mogelijkheden. Yin (2003) onderscheidt 
vier verschillende designs. Omdat de contextuele kaders bepalend zijn voor co-creatie is het 
raadzaam om een design te nemen waarbij op een holistische wijze naar het te onderzoeken object 
wordt gekeken. De noodzaak om de interpretaties van alle betrokken actoren in beschouwing te 
nemen, stelt een limiet voor het aantal te onderzoeken cases. Op basis hiervan is besloten om het 
onderzoek te richten op één case. Met deze keuze wordt het single case design van Yin (2003) 
aangehouden. 
 
Case selectie  
De steekproeftrekking is bij een case studie anders dan bij een survey. Door het kleine aantal bij een 
case studie is de kans om een atypische steekproef te krijgen groot. Een goede keuze van het te 
onderzoeken object is daarbij essentieel. Om deze reden vindt de selectie van een case bij deze 
strategie plaats middels een strategische steekproeftrekking (Verschuren en Doodewaard, 2007). In 
dit onderzoek is er sprake van een exploratief onderzoek naar de afhankelijke variabele co-creatie in 
de praktijk van een gebiedsontwikkeling. Co-creatie is nog een relatief jong onderwerp in de 
ruimtelijke planning (Gouillart en Hallett, 2015). Voor de selectie van de case is de 
onderzoeksdoelstelling van belang. Op basis van deze doelstelling zijn criteria ontleed. Aan de hand 
van deze criteria heeft de selectie van de case plaatsgevonden:  
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- Gebiedsontwikkeling: de ontwikkeling is vorm gegeven in samenhangend programma waarbij 
de belangen van verschillende thema’s aanwezig zijn.  

- Ambitie/doelstelling: een gebiedsontwikkeling waarbij de organiserende partij een ambitie of 
doelstelling heeft geformuleerd op het vlak van participatie.  

- Samenwerking: een gebiedsontwikkeling waarbij de samenwerking tussen actoren aanwezig 
is, met specifiek belang bij de betrokkenheid van “nieuwe” partijen (maatschappelijke 
organisaties, stichtingen, verenigingen en (kleine) ondernemingen). 

- Tijd: een gebiedsontwikkeling die aansluit bij ontwikkelingen uit de huidige samenleving, 
zoals beschreven in de inleiding, en die zich in een vergevorderd of onlangs afgerond stadium 
bevindt.  
 

Op basis van deze selectiecriteria is een gebiedsontwikkeling gevonden. Gebiedsontwikkeling 
Kloppend Hart van Het Groene Woud (hierna gebiedsontwikkeling HKH) dient in dit onderzoek als 
case. In het volgende hoofdstuk (hoofdstuk 4) volgt een verdere uitwerking van de geselecteerde 
case.  
 

3.2 Methode van dataverzameling  
Kijkend naar het onderzoek - vanuit de methode waarop data verzameld wordt - zijn er drie fases te 
onderscheiden. De onderscheiden fases zijn:  

- Theoretische operationalisering van co-creatie; 
- Definiëring van co-creatie in de praktijk; 
- Evaluatie van co-creatie. 

 
Theoretische operationalisering van co-creatie 
In de eerste fase is een overzicht gegeven van bestaande concepten en ideeën over, of gerelateerd 
aan het onderwerp co-creatie. Op basis van bestaande wetenschappelijke literatuur over co-creatie 
worden de doelen, voorwaarden van co-creatie binnen de context van dit onderzoek gepresenteerd. 
Daarnaast benoemt de theorie kenmerken en aspecten van de betrokken partijen; daarbij worden 
twee dimensies onderscheiden. Op basis van deze doelen, voorwaarden en dimensies wordt het 
concept co-creatie geoperationaliseerd (bijlage 1). Met het operationaliseren van het concept co-
creatie ontstaat er een theoretisch framework waarmee het concept in de praktijk bekeken kan 
worden. 
 
Definiëring van co-creatie in de praktijk 
Nadat op basis van de literatuur co-creatie geoperationaliseerd is - waarmee een theoretisch 
framework gecreëerd is - is het mogelijk om de praktijk hieraan te toetsen. De theorie wordt - zoals 
eerder vermeld - door middel van een case studie aan de praktijk gekoppeld. Bij de keuze voor een 
case studie is de keuze voor kwalitatief onderzoek logisch. Een kenmerk van een case studie is dat de 
case in zijn natuurlijke omgeving wordt bestudeerd (Verschuren en Doodewaard, 2007). Het diep 
uitwerken en de situatie proberen te begrijpen is het doel van dit onderzoek. Om dit te bereiken is 
een arbeidsintensieve vorm van dataverzameling nodig (Verschuren en Doodewaard, 2007). Voor dit 
onderzoek is gekozen om data te verzamelen middels semi gestructureerde interviews en 
documentenanalyse.  
 
Semi-gestructureerde interviews 
Het theoretische framework dient als basis voor de structuur van de interviews. Het doel van de 
interviews is om alle aspecten van het concept te bespreken om daarmee erop te reflecteren. Alle 
aspecten van het concept zijn in de interviews aan de orde gekomen door specifieke vragen te 
stellen. Voor de interviews is één vragenlijst gehanteerd, die afhankelijk van de twee dimensies van 
co-creatie soms iets afwijkt door de toevoeging en in de formulering van enkele vragen (bijlage 2). 
Alle inhoudelijke vragen van de lijst corresponderen met de geoperationaliseerde variabele van co-
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creatie. In de operationalisatie van co-creatie (bijlage 1) legt de laatste kolom “vragen” de koppeling 
tussen de vragenlijst en de openrationalisatie.  
 
In de vragenlijst is een bepaalde manier van vraagstelling toegepast. De vragen raken een bepaald 
thema of onderwerp zonder het beoogde aspect van co-creatie direct te benoemen. Deze manier 
van vraagstelling heeft een openkarakter en geeft aan de geïnterviewde persoon de mogelijkheid om 
de gestelde vraag zelf te koppelen aan voor hem/haar interessante aspecten en daarmee de 
mogelijkheid om een (eigen) antwoord te formuleren. Op deze manier wordt door de onderzoeker zo 
min mogelijk sturing aan het antwoord geven en de kans verkleind dat antwoorden opgelegd 
worden, met als gevolg dat inzicht in zijn of haar perspectief minder duidelijk wordt. Het op deze 
manier loslaten van de geïnterviewde persoon heeft ook enkele risico’s. Zoals benoemd heeft de 
geïnterviewde persoon de vrijheid om aspecten te koppelen aan de gestelde vraag. Een risico is dat 
de persoon het beoogde aspect niet benoemd. Het niet benoemen van het beoogde aspect kan 
betekenen dat het afwezig is. Dit kan het antwoord zijn op de vraag, echter kan het ook betekenen 
dat de geïnterviewde persoon de gestelde vraag anders interpreteert en het daarom niet associeert 
met het beoogde aspect. Als het gevoel heerst dat er sprake is van dit laatste geval dan is dit 
ondervangen door specifieker door te vragen naar dit bepaalde aspect. Daarnaast raken sommige 
aspecten, binnen de operationalisatie van het concept co-creatie, hetzelfde onderwerp en/of zijn 
deze gerelateerd aan elkaar. Doordat deze aspecten in meerdere vragen terugkomen heeft de 
vragenlijst een bepaalde mate van een back-up systeem. Met het doorvragen en het back-up 
systeem in de vragenlijst worden de risico’s die de open vraagstelling met zich meebrengen 
ondervangen. Hiermee wordt gewerkt met een onderzoeksmethode die streeft naar een openheid 
en objectiviteit alswel op een gestructureerde manier alle aspecten van het concept aan de orde laat 
komen. 
 
Naast de vragenlijst is een tweede middel gehanteerd om de interviews te structureren. In een 
verkenningsgesprek met een adviseur van Adviesbureau De Oversteek (in de initiatieffase actief als 
kwartiermaker, in latere fasen actief als ondersteund adviseur voor het programmabureau) is het 
gebiedsontwikkelingsproces van begin tot eind besproken, met extra aandacht voor de belangrijkste 
procesmomenten. Op basis van dit interview is een tijdlijn van het gebiedsontwikkelingsproces 
opgesteld (bijlage 3). Deze tijdlijn heeft bij de overige interviews gediend als instrument om het 
gesprek te ordenen. Adriansen (2012) benoemt de voordelen van deze methode. De tijdlijn helpt bij 
het organiseren van de belangrijkste momenten, dit geeft overzicht en biedt daarmee rust. Verder 
biedt het de kans om gedurende het interview een link naar een bredere context te leggen 
(Adriansen, 2012). Deze methode sluit daarmee aan op het streven naar een holistisch beeld van de 
case. Volgens Adriansen (2012) creëert deze methode ook een sfeer van vertrouwen, waardoor de 
geïnterviewden eerder bereid zijn om informatie te delen en openheid te verschaffen. De 
geselecteerde case is, op het moment van het onderzoek, nog in ontwikkeling. Dit geeft het risico dat 
bepaalde partijen niet gehele openheid wil bieden, met de keuze voor deze methode wordt dit 
risico’s verkleind. 
 

Zoals benoemd is co-creatie afhankelijk van vele contextuele factoren. Dit maakt – voor het 
onderzoeken naar co-creatie – een holistische aanpak noodzakelijk. Om deze holistische aanpak te 
bereiken is het noodzakelijk om de praktijk vanuit meerdere perspectieven inzichtelijk te maken. 
Concreet wordt hiermee bedoeld dat in het onderzoek interviews worden afgenomen met 
organiserende partijen zoals de provincie of gemeente en met andere actoren zoals een 
burgerorganisatie en een kleine ondernemer. In de case is een diversiteit van stakeholders 
betrokken. Er zijn personen aan verbonden vanuit de provincie, gemeente, adviesbureaus, 
ondernemers, stichtingen, verenigingen en burgers. Voor het onderzoek zijn 15 interviews 
afgenomen; hiervan betreft één interview een verkennend gesprek. In meerdere interviews waren 
twee personen betrokken, in totaal is met 20 personen gesproken. Tabel 7 geeft een overzicht de 
respondenten. Bij dit overzicht is een nummering toegepast die wordt gehanteerd als referentie naar 
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de respondenten bij de uitwerking van het resultatenhoofdstuk (hoofdstuk 5). Het anonimiseren van 
de respondenten is een andere reden voor het gebruik van een nummering. Naast de nummering zijn 
ook de codes; ‘Ini’ en ‘Org’ gebruikt. De afkorting ‘Ini’ staat voor initiatiefnemer. Dit zijn 
respondenten die een participerende partijen in de gebiedsontwikkeling vertegenwoordigen. De aard 
van deze partijen is variëren. Het zijn adviesbureaus, ondernemers, stichtingen, verenigingen en 
burgers. De afkorting ‘Org’ staat voor de organiserende partijen. De respondenten zijn ambtelijk 
functionarissen of bestuurlijk vertegenwoordigers van de provincie Noord-Brabant of van een van de 
betrokken gemeenten. De interviews waarbij twee personen betrokken zijn, worden met hetzelfde 
cijfer aangeduid, maar worden onderscheiden via de toevoeging een ‘A’ en ‘B’ als code.  
 
Tabel 7 Respondentenlijst (bron: eigen creatie) 

Rol/Organisatie Correspondentienummer  

Initiatiefnemer Ini 1 

Initiatiefnemer Ini 2 

Initiatiefnemer  Ini 3 

Initiatiefnemer  Ini 4a 

Initiatiefnemer  Ini 4b 

Initiatiefnemer  Ini 5a 

Initiatiefnemer  Ini 5b 

Initiatiefnemer  Ini 6a 

Initiatiefnemer  Ini 6b 

Initiatiefnemer  Ini 7 

Initiatiefnemer  Ini 8 

Initiatiefnemer  Ini 9 

(mede)organisator Gemeente st. Oedenrode Org 10a 

Vrijwilliger Klankboard groep st. Oedenrode Org 10b 

Organisator Gemeente Boxtel Org 11 

(mede) organisator Gemeente Best Org 12 

Organisator Provincie Noord-Brabant Org 13a 

Organisator Provincie Noord-Brabant Org 13b 

Organisator Gemeente Boxtel Org 14 

 
Documentenanalyse 
Documentenanalyse is de tweede methode van dataverzameling die is toegepast in het onderzoek. 
Het gaat hierbij om (openbare) documenten zoals visies, overeenkomsten, regelingen en 
uitvoeringsprogramma’s behorend bij de case. Reulink en Lindeman (2005) benoemen de non-
reactieve eigenschap van documenten en efficiëntie van documentenanalyse als voordelen van deze 
methode. Doordat de documenten gemaakt zijn voor specifieke doeleinden en niet voor onderzoek, 
is de kwaliteit hoog. Het (moeizame) in bezit krijgen van onderzoeksmateriaal voor 
documentenanalyse benoemt Creswell (2013) als mogelijk nadeel. Dit nadeel is ondervangen via de 
samenwerking met Adviesbureau de Oversteek. De betrokkenheid van deze organisatie bij de case 
heeft het mogelijk gemaakt om ook toegang te krijgen tot niet rechtstreeks toegankelijke 
documenten.  
 
Evaluatie van co-creatie 
Naast het definiëren van co-creatie in de gekozen praktijksituatie, heeft het onderzoek ook als doel 

om het functioneren van co-creatie in een gebiedsontwikkeling te evalueren. Dit gebeurt door de 

vergelijking van de theoretische norm en praktijk van de gebiedsontwikkeling in beschouwing te 

nemen. Dit inzicht leidt tot enkele thema’s. Elk thema wordt geanalyseerd door de koppeling met 
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relevante theorie te maken. Door middel van deze koppeling vind er een evaluatie op co-creatie 

plaats. Dit leidt uiteindelijk tot conclusie en het beantwoorden van de hoofdvraag.  

3.3 Methode van data-analyse  
Er zijn audio-opnames gemaakt van de semi-gestructureerde interviews, afgenomen voor dit 

onderzoek. Deze audio-opnames kunnen teruggeluisterd worden en zijn getranscribeerd. De 

transcripten zijn vervolgens geanalyseerd. Voor het transcriberen en analyseren van de semi-

gestructureerde interviews is gebruik gemaakt van het programma Atlas.ti. Middels verschillende 

coderingsmethodes is het mogelijk om de transcripten te analyseren. Het principe van inductieve 

data-analyse is hiervoor gebruikt. De manier van data analyse sluit aan op de door Creswell (2007) 

beschreven methode van ‘Grounded Theory’. Via ‘Open codering’ worden labels toegekend aan 

fragmenten van het transcript. Op deze manier zijn de transcripten op zinsniveau gecodeerd, alle 

potentieel interessante onderdelen krijgen een code. Daarbij zijn overeenkomstige fragmenten al 

onderverdeeld bij dezelfde code. In totaal zijn 350 unieke codes benoemd. De lijst met codes is 

nagekeken op dubbele codes, deze check heeft het aantal codes teruggebracht naar unieke 338 

codes. Vervolgens zijn op basis van de codes uit de vorige stap via ‘Axiaal codering’ categorieën 

ontwikkeld. Deze categorieën zijn deels gebaseerd op de operationalisatie van co-creatie, maar 

bevatten ook nieuwe aspecten. Deze categorieën brengen structuur aan in de codering. Elke code uit 

de ‘Open codering’ methode is ondergebracht bij één of meerdere categorieën. Deze methode van 

codering heeft geleidt tot 28 categorieën. In bijlage 4 is een lijst waarin deze categorieën zijn 

opgenomen. In de laatste stap ‘Selective codering’, zijn de ontwikkelde categorieën aan elkaar 

verbonden. Het netwerk dat hieruit voortkomt vormt de basis waarop de categorieën en codes zijn 

geanalyseerd. Door de uitwerking van de categorieën via deze methode is een theorie ontwikkeld. In 

bijlage 5 is het netwerk opgenomen dat ontworpen is bij deze laatste coderingsstap.  

3.4 Validiteit en betrouwbaarheid 
Een consequentie van de keuze voor een case studie is de invloed op de validiteit. De interne 

validiteit is gewoonlijk hoog bij een case studie. De strategie biedt de mogelijkheid om een integraal 

beeld te krijgen waarbij veel factoren worden meegenomen. In dit onderzoek wordt co-creatie 

benaderd via een holistische aanpak, door personen te interviewen met ieder een eigen perspectief. 

Het raadplegen van meerdere bronnen wordt datatriangulatie genoemd; dit draagt bij aan de interne 

validiteit (Van Thiel, 2013). De externe validiteit is daarentegen gewoonlijk laag bij een case studie. 

De keuze voor een case studie is een keuze voor diepgang. Dit maakt het moeilijker om de 

bevindingen van toepassing te verklaren op het gehele veld (Verschuren en Doodewaard, 2007). De 

toepassing van methodetriangulatie is een mogelijkheid om de externe validiteit te verhogen. De 

methodetriangulatie houdt het gebruik van meerdere informatiebronnen in. In dit onderzoek 

worden semi-gestructureerde interviews afgenomen en documenten geanalyseerd. Als deze 

bronnen elkaars inhoud versterken ontstaat er een verhoogde externe validiteit (Saunders, Lewis & 

Thornhill, 2013).  

Door het onderzoek middels een systematische aanpak uit te voeren is de betrouwbaarheid ervan te 

vergroten. In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van vaste structuren en verkregen informatie 

wordt middels een georganiseerde methode uitgewerkt en gearchiveerd. De semi-gestructureerde 

interviews hebben een vaste structuur door het theoretische framework (bijlage 1) en de tijdlijn 

(bijlage 3) als basis te gebruiken. Verder worden van de interviews audio-opnames gemaakt en 

transcripten geschreven. De transcripten vormen de basis voor het resultaten hoofdstuk (hoofdstuk 

5). Met behulp van de coderingmethode is op een overzichtelijke en herleidbare manier inzicht 

verkregen in de inhoud van alle transcripten. Dit heeft geleid tot de uiteenzetting van de resultaten, 

waarbij de operationalisatie van co-creatie de uitwerking structureert. De constateringen, 
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opvattingen en stellingen beschreven in de resultaten zijn op respondentniveau te herleiden. In de 

bijlage is een Excel sheet opgenomen (bijlage 6). Bijlage 6 biedt een overzicht van alle 

constateringen, opvattingen en stellingen uit het resultaten hoofdstuk (hoofdstuk 5) in combinatie 

met een link naar de respondenten waarop dit gebaseerd is. Het is een bewuste keuze om bij de 

referenties naar de respondent tot dit detailniveau te gaan. Een referentie naar een zinsnummer of 

paginanummer van het betreffende transcript, maakt het onnodig complex. Daarnaast zijn de 

constateringen, opvattingen en stellingen vaak gebaseerd op meerdere tekstfragmenten of indirect 

afgeleid uit tekstfragmenten in het transcript. Ook de analyse is zo overzichtelijk mogelijk 

gepresenteerd, waardoor de genomen stappen herleidbaar zijn.  
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Hoofdstuk 4 Kloppend Hart van Het Groene Woud 
In dit hoofdstuk wordt de case Gebiedsontwikkeling Kloppend Hart van Het Groene Woud beschreven 

door in te gaan op de bredere context en aanleiding, het planproces en de betrokken actoren. Het 

doel van dit hoofdstuk is het creëren van een bepaalde basiskennis en achtergrond naar de 

gebiedsontwikkeling, dit vergroot de leesbaarheid en leidt tot een betere interpretatie van het 

resultaten hoofdstuk (hoofdstuk 5).  

4.1 Inleiding 
Gebiedsontwikkeling Kloppend Hart van Het Groene Woud bevindt zich in de provincie Noord-

Brabant, het plan wordt uitgevoerd in het Nationaal Landschap Het Groene Woud. Dit Nationaal 

Landschap betreft een gebied van 35.000 hectare binnen de stedendriehoek ’s-Hertogenbosch, 

Eindhoven en Tilburg. Het projectgebied van deze gebiedsontwikkeling richt zich op de kern van het 

eerder beschreven Nationale Landschap. De gebiedsontwikkeling heeft als doelstelling: het 

ecologisch, toeristisch-recreatief en sociaal economisch verbinden en versterken van de natuurkernen 

van Het Groene Woud, en het omliggende cultuurlandschap. De betreffende natuurkernen waarnaar 

in de doelstelling verwezen wordt zijn de Kampina, de Mortelen, de Scheeken en het Dommeldal. 

Deze natuurkernen bevinden zich binnen de gemeentelijke grenzen van Boxtel, Best, St. Oedenrode 

en Oirschot. Gebaseerd op de soorten gebiedsontwikkeling die het Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties (2011) onderscheidt, is het mogelijk om gebiedsontwikkeling Kloppend 

Hart van Het Groene Woud te typeren als een regionale gebiedsontwikkeling (zie figuur 3 uit 

paragraaf 2.7). 

Context en aanleiding 
Een nota uit 1995 bevat een uiteenzetting van de infrastructurele knelpunten die de realisatie van de 

ontsnippering van Het Groene Woud belemmeren, dit document dient als inhoudelijk uitgangspunt 

voor de eerste plannen, die uiteindelijk tot de gebiedsontwikkeling hebben geleid. Omstreeks 2010 

waren de meeste knelpunten uit genoemde nota aangepakt, door onder ander de ontwikkeling van 

een ecoduct over de A2, een gelijkvloerse veekruising in de Koevoortsestraat en de vee-/ecotunnel 

onder de Broekdijk in Boxtel. Een nog bestaand knelpunt was de verbinding van de natuurgebieden 

de Mortelen en de Scheeken. Het verbinden van de natuurgebieden werd verhinderd door de 

aanwezigheid van het spoor tussen Best en Boxtel. Eerdere plannen voor deze verbinding liepen vast 

in de gemeenteraad van Boxtel. Het plan kwam niet tot ontwikkeling door een lopende discussie 

tussen de betreffende gemeente en de provincie Noord-Brabant. De invulling van deze verbinding en 

de daarmee samenhangende financiële consequenties stonden ter discussie. Op advies van de 

toenmalige gebiedsmakelaar van de provincie is voorgesteld om het project gericht op de verbinding 

van de natuurgebieden op te schalen tot een integrale gebiedsontwikkeling waarin ook andere 

sectoren worden meegenomen. Dit kan beschouwd worden als de aanleiding van de 

gebiedsontwikkeling.  

Initiatief gemeente Boxtel en Best 

Het advies van de gebiedsmakelaar van de provincie is opgepakt door de gemeente Boxtel door in 

samenwerking met de gemeenten Best, St. Oedenrode en Oirschot en Streekraad Het Groene Woud 

een bijeenkomst te organiseren. De gemeenten nemen de wens om Het Groene Woud ecologisch en 

recreatief te ontsnipperen als aanleiding voor de organisatie van de zogenaamde ‘snelkookpandag’. 

Het opschalen naar een gebiedsontwikkeling bleek aan te spreken bij de behoeften van vele partijen 

uit de regio. De impact van de economische crisis en daarmee het wegvallen van subsidies en 

fondsen wordt benoemd als oorzaak voor het spreekwoordelijk ‘op de plank blijven liggen’ van 

projecten. Tijdens de bijeenkomsten werden tal van projecten en ideeën opgehaald uit het gebied. 

De projecten varieerden van rijp tot groen. Ook de diversiteit in initiatiefnemers was groot: het 
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spectrum varieerde van burgers tot terreinbeherende organisaties en bevatte alle soorten 

organisaties daar tussen in. De in mei 2010 georganiseerde snelkookpandag kan beschouwd worden 

als startpunt van de uiteindelijke gebiedsontwikkeling. De projecten en ideeën die verzameld zijn 

tijdens de bijeenkomst, hebben geresulteerd in een concept uitvoeringsprogramma voor de 

gebiedsontwikkeling.  

Landschappen van Allure 

Inmiddels is de gebiedsontwikkeling onderdeel van het subsidieprogramma Landschappen van 

Allure. Dit programma is opgezet door de provincie Noord-Brabant. Het initiatief voor de 

gebiedsontwikkeling, afkomstig van de gemeenten Boxtel, Sint-Oedenrode en Best, heeft zich verder 

ontwikkeld door aan te sluiten bij het provinciale programma. Dit programma bestaat uit meerdere 

vergelijkbare gebiedsontwikkelingen, gecentreerd in drie regio’s binnen de provincie (figuur 6). De 

provincie heeft vier uitgangspunten voor de deelnemende gebiedsontwikkelingen geformuleerd. 

Deze uitgangspunten zijn: een ruimtelijke kwaliteitsverbetering, participatie, verdienmodellen en 

innovatie (Provincie Noord-Brabant, 2017). Kloppend Hart van Het Groene Woud is de titel van de 

gebiedsontwikkeling die uiteindelijk is voortgekomen uit de startbijeenkomst in mei 2010.  

 
Figuur 6 Landschappen van Allure (bron: Provincie Noord-Brabant, 2017) 

Anno 2017 

Op dit moment, eind 2017, is de gebiedsontwikkeling in volle gang en worden of zijn projecten 

gerealiseerd. In de gebiedsontwikkeling staat de ecologische en recreatieve ontsnippering nog steeds 

centraal als doelstelling. Het ecoduct over het spoor van Eindhoven en Boxtel wordt momenteel 

gerealiseerd. Een ander deelproject is de herintroductie van het edelhert. Met het edelhert wordt de 

doelstelling van de gebiedsontwikkeling in de praktijk gesymboliseerd. Het edelhert fungeert als het 

icoon van een grootschalig aaneengesloten natuurgebied. Naast deze twee projecten bestaat de 

gebiedsontwikkeling uit twaalf andere projecten.  

5.2 Planproces 
De uitwerking in vorige paragraaf geeft al kort inzicht het gebiedsontwikkelingsproces, door in te 

gaan op de totstandkoming, de beginfase en de huidige staat van de gebiedsontwikkeling. Zoals 

beschreven ontstaat er eerst een gebiedsontwikkeling geïnitieerd vanuit de gemeenten Boxtel, Sint-

Oedenrode en Best. Vervolgens wordt deze ontwikkeling onderdeel van het Landschappen van Allure 

programma, wat geïnitieerd is door de provincie Noord-Brabant. Het is mogelijk om de 

gebiedsontwikkeling alleen vanuit het Landschappen van Allure perspectief te benaderen en 
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daarmee het proces, geïnitieerd door de gemeenten Boxtel, Sint-oedenrode en Best, los te koppelen. 

Daarmee zou het gebiedsontwikkelingsproces pas bij de aanvang van het Landschappen van Allure-

traject beginnen. Hiervoor is niet gekozen. Het onderzoek richt zich op het gehele proces, daarin 

vormen dus het initiatief van de gemeenten Boxtel, Sint-Oedenrode en Best samen met het traject 

van de provincie één gebiedsontwikkeling.  

Op basis van een verkenningsgesprek met een adviseur van Adviesbureau De Oversteek, in de 

planvorming actief als kwartiermaker en nu actief als ondersteuning van de programmamanager, is 

het proces van het begin tot eind (huidige situatie) verkend. Dit heeft geresulteerd in een overzicht 

naar het gehele planproces, weergegeven in een tijdlijn. De fasen gehanteerd in deze tijdlijn komen 

overeen met de procesfasen van een gebiedsontwikkeling, gebaseerd op basis van de 

gebiedsontwikkelingstheorie (paragraaf 2.7). In de tijdlijn is het onderscheid gemaakt tussen het 

proces geïnitieerd door de gemeenten Boxtel, Sint-Oedenrode en Best (groen) en het proces van het 

Landschappen van Allure (oranje). De belangrijkste gebeurtenissen en de planologische producten 

(overeenkomsten) zijn opgenomen in de tijdlijn. Deze paragraaf biedt alleen het overzicht van het 

planproces, inhoudelijk gaat het verder niet in op het verloop van het proces. Figuur 7 geeft een 

verkleinde weergave van de tijdlijn, in bijlage 3 is deze figuur opgenomen in normale grootte.  

 

Figuur 7 Tijdlijn van proces gebiedsontwikkeling (bron: eigen creatie) 

Uit Figuur 7 is op te maken dat het gebiedsontwikkelingsproces zich nog niet in de exploitatie- en 

beheerfase bevindt. Dit heeft gevolgen voor het onderzoek. Het is namelijk niet mogelijk om het 

functioneren van co-creatie voor deze fase te definiëren en te evalueren. Het onderzoek richt zich 

daarom verder alleen op de andere procesfasen van de gebiedsontwikkeling.  
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5.3 Actorenanalyse 
De provincie Noord-Brabant ontwikkelde het Landschappen van Allure-traject met als doel de 

ontwikkeling en het behoud van de landschappen; Brabantse Wal, Het Groene Woud en De 

Maashorst voor in de toekomst. De gebiedsontwikkeling Kloppend Hart wordt onderdeel van dit 

provinciale programma, de gemeente Boxtel stelt zich verantwoordelijk voor het penvoerderschap. 

De gemeente Boxtel en haar verantwoordelijkheid voor het penvoerderschap is echter maar één 

partij en één belang. Elke actor kent een eigen rol, belang en doel, omdat zij op een andere manier 

betrokken zijn bij de gebiedsontwikkeling. Om erachter te komen op welke wijze de actoren 

betrokken zijn bij dit onderwerp en vanuit welk perspectief zij de gebiedsontwikkeling ervaren, is er 

een actorenanalyse gemaakt. De actorenanalyse bestaat uit een opsomming van de verschillende 

actoren met hun rollen/bijdragen, belangen en doelen. Het overzicht in de voorgaande paragraaf 

(paragraaf 4.2) toont dat het proces van de gebiedsontwikkeling continue in beweging is en dat 

veranderingen zich blijven voordoen. Dit heeft ook gevolgen op de actoren en daarmee op hun 

rollen, belangen en doelen. Er is gekozen om de situatie van de actoren en rollen op één vast 

moment uit te werken in een actoren-analyse. Hiervoor is gekozen om te voorkomen dat het 

overzicht te complex wordt. Het gekozen moment waar de actorenanalyse zich op richt is in het 

begin van het proces. De analyse richt zich op de situatie bij het vaststellen van het 

investeringsvoorstel.  

De volledige actorenanalyse is opgenomen in bijlage 7 en benoemt de rollen, belangen en doelen van 

de essentiële actoren die actief zijn in de gebiedsontwikkeling. Het betreft de volgende actoren:  

Publieke partijen:  

 Provincie Noord-Brabant; 

 Gemeente Boxtel; 

 Gemeente Best; 

 Gemeente St. Oedenrode. 
 

Private partijen: 

 Pro-Rail; 

 B.V. A. van Liempd Beheer; 

 De Hagelaar B.V; 

 Brinvast B.V; 

 Ekkersweijer Recreatie B.V. 
 

Stichtingen/verenigingen: 

 Brabants Landschap; 

 Agrarische Natuurvereniging ‘Het Groene Woud’; 

 Stichting De Brabantse Boerderij; 

 SPPILL; 

 Kunststichting Sint-Oedenrode; 

 Paters Assumptionisten Boxtel; 

 Stichting ‘De Bimd’. 
 

Uit de actorenanalyse komen duidelijk de rollen, belangen en doelen van de verschillende actoren 

naar voren. Als eerst valt de diversiteit aan actoren op. In de gebiedsontwikkeling zijn overheden op 

gemeentelijke en provinciale schaal actief, de initiatieven voor de deelprojecten komen zowel van 

private partijen als van non-profit organisaties. De private partijen variëren van bedrijven die acteren 
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op nationale schaal, maar ook van lokale ondernemers. De deelnemende non-profit organisaties 

hebben alle een sterke regionale/lokale relatie met het gebied, in sommige gevallen betreft het 

direct de buurtbewoners.  

Verder valt het op dat het belang van de overheidsinstellingen zich op een groter geheel richten. De 

gehele gebiedsontwikkeling, in het geval van de gemeenten en de ontwikkeling van héél Noord-

Brabant is het geldende belang voor de provincie Noord-Brabant. Voor de initiatiefnemers is het 

belang direct gelinkt aan de realisatie van het deelproject. Bij de non-profit organisaties is daarbij 

vaker een achterliggende motivatie/belang zichtbaar aanwezig dan bij de private partijen. De 

gemeentelijke actoren hebben naast een belang op gebiedsniveau ook allemaal een belang op 

projectniveau. Het belang op projectniveau blijkt uit het initiëren van een deelproject door de 

gemeenten.  
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Hoofdstuk 5: Resultaten case Kloppend Hart van Het Groene Woud 
In dit hoofdstuk zijn de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Met het presenteren van deze 

resultaten ontstaat inzicht in de wijzen waarop de aspecten van co-creatie zich in de praktijk van een 

gebiedsontwikkeling tonen. De nadruk ligt dus op de aspecten van co-creatie en de toepassing ervan 

in de praktijk. Aan de hand van het theoretisch framework, zoals weergeven in tabel 6 (paragraaf 

2.10) van hoofdstuk 2, zijn 14 semi-gestructureerde interviews afgenomen. Met deze interviews zijn 

de data voor dit onderzoek verzameld; daarbij zijn de inzichten en ervaringen van bijna alle direct 

betrokkenen meegenomen. In de uitwerking van resultaten wordt verwezen naar de interviews door 

middel van referenties. Tabel 7 (paragraaf 3.2) biedt een overzicht van de geïnterviewden en de 

gebruikte referenties. Voor de uitwerking van dit hoofdstuk is de structuur van het theoretische 

framework gevolgd.  

5.1 Doelen 

In het vorige hoofdstuk is de case Kloppend Hart van Het Groene Woud geïntroduceerd. De 

organiserende partijen stellen het ecologisch, toeristisch-recreatief en sociaal economisch verbinden 

en versterken van de natuurkernen van Het Groene Woud, en het omliggende cultuurlandschap als 

doelstelling. De gebiedsontwikkeling heeft vanuit de provincie Noord-Brabant ruimtelijke 

kwaliteitsverbetering, participatie, verdienmodellen en innovatie als uitgangpunten meegekregen 

(Provincie Noord-Brabant, 2017). Deze doelstelling en uitgangpunten bieden inzicht in de kaders van 

de gebiedsontwikkeling. In het theoretisch hoofdstuk (hoofdstuk 2) zijn de doelen van co-creatie 

besproken. De literatuur onderscheidt een inhoudelijke kwaliteitsverbetering, effectiviteit en een 

democratische proces als de doelen van co-creatie. De doelen van co-creatie dienen als de basis voor 

de uitwerking van deze paragraaf. De uitwerking toont hoe de doelen van co-creatie tot uitdrukking 

komen in de praktijk van de gebiedsontwikkeling.  

5.1.1 Inhoudelijke kwaliteitsverbetering 

Het bereiken van een inhoudelijke kwaliteitsverbetering is het eerste doel. Dit betreft de kwaliteit van 

de individuele projecten en daarmee de gebiedsontwikkeling in het algemeen. Voor de uitwerking van 

dit aspect is respondenten gevraagd naar de diversiteit aan actoren en naar de aanwezigheid van 

interactie en discussie. Deze aspecten zijn van belang voor het bereiken van een inhoudelijke 

kwaliteitsverbetering. Alle veertien gesprekken leveren een bijdrage aan de uitwerking van deze 

resultaten.  

Slechts enkele respondenten spreken zich specifiek uit over de aanwezigheid van een 

kwaliteitsverbetering. De algemene opvatting is dat het proces leidt tot betere projecten en daarmee 

dat er sprake is van een kwaliteitsverbetering (respondent Ini1,Ini3,Ini6,Org12,Org13a). De 

organiserende partijen die spreken over een zichtbare kwaliteitsverbetering voegen eraan toe, dat 

dit wel meer had kunnen zijn (respondent Org12,Org13a). 

Een diversiteit aan actoren is een ander aspect van belang bij het nastreven van een inhoudelijke 

kwaliteitsverbetering. Het is daarbij van belang dat alle relevante actoren vertegenwoordigd zijn, 

zodat ieder vanuit hun eigen kennis en achtergrond bijdraagt aan een kwalitatieve verbetering. 

Sprekend over de aanwezigheid van alle belangen en partijen, stellen enkelen dat alle belangen 

vertegenwoordigd zijn en benoemen zij ook specifiek de meerwaarde hiervan (respondent 

Ini1,Org10,Org12).  

Respondent Org12, p.14: “Sterk punt is de netwerksamenwerking, de diversiteit aan partijen; 

overheid, maatschappelijke organisaties, ondernemers, particulieren. Samen optrekken, dat is 

de grote winst.” 
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In dit citaat is ook een reflectie op de aanwezigheid van ‘nieuwe partijen’ zoals burgers en 

ondernemers zichtbaar. In het programma zijn verschillende ondernemers betrokken, ook worden 

enkele projecten geïnitieerd door burgers die zich formeren in een stichting. Meerdere respondenten 

ervaren de vertegenwoordiging van deze ‘nieuwe partijen’ positief (respondent Ini1,Org10a,Org12), 

alhoewel ook wordt gesteld dat ondernemers een andere dynamiek hebben en vanuit sommigen een 

afwachtende houding hebben: ondernemendheid wordt gemist (respondent Org11,Org12).  

Over de diversiteit van actoren drukken de meeste overige initiatiefnemers zich minder expliciet uit. 

Door de betrokkenen wordt gesteld geen specifieke partijen of belangen gemist te hebben in het 

proces. Hieruit is indirect een tevredenheid af te leiden over de vertegenwoordigde actoren 

(respondent Ini2,Ini4a,Ini6b,Ini8,Ini9).  

In de gesprekken met enkele betrokkenen zijn wel specifieke partijen of belangen benoemd waarvan 

de betrokkenheid wordt gemist. In het gesprek met de provincie wordt gewezen op de aanwezigheid 

van een politiek proces bij een gebiedsontwikkeling. Daarbij wordt de inbreng en betrokkenheid van 

de politieke vertegenwoordigers, zowel gemeentelijk als provinciaal, als een gemis ervaren 

(respondent Org13). Ook vanuit de gemeente Boxtel wordt gesproken over een gemis aan politieke 

vertegenwoordigers; daar betreft het de vertegenwoordiging van de gemeente St.Oedenrode 

(respondent Org11). Dit is tegenstijdig met uitspraken van een andere respondent die juist de 

bestuurlijke betrokkenheid in het begin van het proces heeft geprezen en als reden aanhaalt voor het 

ontstaan van een gedegen plan (respondent Org12).  

Respondent Org12, p.7: “Dan kom je ook weer op mijn term netwerksamenwerking, waarin alle 

bestuurders samenkomen en we uiteindelijk toch een gedegen plan op tafel hebben gelegd, 

waarin we met name de ambitie van het Edelhert er als kop opgekomen is. En dat heeft te 

maken met de bestuurlijke consultatie met onder meer gedeputeerde Johan van Hout maar 

ook directeur van het Brabants Landschap Jan Baan en Ger van de Oetelaar van Het Groene 

Woud en daarmee ook Peter van de Wiel van Boxtel daar altijd zwaar voor ingezet hebben.” 

Enkele partijen benoemen het gemis van een faciliterende rol, waarbij sommigen voor de invulling 

wijzen naar zowel de gemeente Boxtel als naar uitvoeringorganisatie Het Groene Woud (respondent 

Ini3,Ini6b,Ini9). De aanwezigheid van laatstgenoemde partij wordt ook door meerdere organiserende 

partijen benoemd. In het begin van het proces is uitvoeringsorganisatie Het Groene Woud 

vertegenwoordigd en vervult die een faciliterende rol (respondent Org11,Org12,Org13a). Deze partij 

is minder aanwezig in de realisatiefase; door sommigen wordt dit als een gemis ervaren (respondent 

Ini3,Org11).  

Interactie en discussie blijken met name in het begin van het proces aanwezig te zijn geweest. In de 

initiatiefase zijn meerdere bijeenkomsten georganiseerd waarbij interactieve werkvormen zijn 

gehanteerd (respondent Org10a,Org13). Later in het proces, tijdens de haalbaarheidsfase en 

realisatiefase, ligt de focus meer op de individuele projecten (respondent Org12). Daarbij spelen 

knelpunten en juridica de hoofdrol, daarmee is er minder ruimte voor interacties en discussies die 

leiden tot meerwaarde.  

Een inhoudelijke kwaliteitsverbetering als resultaat van dit proces wordt door enkele respondenten 

benoemd, door sommigen wordt daarbij wel benoemd dat dit nog meer had kunnen zijn. Enkele 

respondenten stellen dat in het algemeen een diversiteit aan actoren in het proces aanwezig is, dit 

wordt gezien als een meerwaarde. Andere respondenten zijn minder uitgesproken over de diversiteit 

van actoren en de vertegenwoordiging van alle belangen. Dit blijkt uit de opmerking dat er geen 

partijen of belangen zijn gemist in het proces. Enkele respondenten benoemen het gemis van een 
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faciliterende rol en wijzen daarbij naar de gemeente Boxtel en uitvoeringsorganisatie Het Groene 

Woud. Met name in de initiatiefase zijn er bijeenkomsten waarbij interactie en discussie aanwezig 

zijn. In latere fasen is hiervan minder sprake. 

5.1.2 Effectiviteit  

Met effectiviteit als tweede doel wordt gelet op de doeltreffendheid van de gebiedsontwikkeling. Voor 

de uitwerking van dit aspect is bij de betrokkenen nagegaan of de beoogde doelen van de 

persoonlijke projecten en van de gebiedsontwikkeling behaald zijn. Daarbij is het van belang dat de 

behaalde resultaten leiden tot tevredenheid. In dertien gesprekken is de tevredenheid bij de realisatie 

van de beoogde doelen besproken, de inbreng van deze respondenten leidt tot de uitwerking van dit 

aspect.  

Zoals aangehaald in de inleiding heeft de provincie een viertal inhoudelijke uitgangspunten 

geformuleerd. Het behoud van het landschap voor de toekomst middels de toevoeging van allure is 

het motto (Provincie Noord-Brabant, 2017). Over het beoogde resultaat van de gebiedsontwikkeling 

heerst bij de meeste betrokkenen tevredenheid (respondent Ini1,Ini5b,Ini6a,Ini7,Ini8,Ini10b, 

Org11,Org12,Org13a,Org14). Meerdere respondenten spreken met de realisatie van bepaalde 

iconische projecten over de toevoeging van beoogde allure in het gebied (respondent 

Ini1,Ini2,Ini8,Org12). Weer andere respondenten benadrukken ook de doorwerking van deze 

gebiedsontwikkeling in vervolgprogramma’s en daarmee de bijdragen aan de economische en 

toeristische toekomst van het gebied (respondent Ini4a,Org10a,Org11,Org12). Sommige 

respondenten zijn voorzichtig bij het reflecteren op de effectiviteit van de gehele 

gebiedsontwikkeling. De respondenten stellen dat het wellicht nog te vroeg is om dit vast te stellen, 

brengen nuances aan of merken op niet het geheel te kunnen overzien (respondent Ini1,Ini2,Ini4a, 

Ini5b,Ini6b). Slecht een enkele respondent is minder tevreden over het uiteindelijke resultaat van de 

gebiedsontwikkeling (respondent Ini3,Ini9). Beargumenteerd met verwijzing naar het afhaken of 

afschalen van enkele projecten binnen de gebiedsontwikkeling, wordt gesteld dat de beoogde 

resultaten tegenvallen; dit wordt betreurd (respondent Ini3). Het ontbreken van samenhang is een 

andere nuance die los van algehele tevredenheid wordt aangebracht (respondent Ini2,Ini3).  

De meeste initiatiefnemers zijn tevreden over de resultaten die behaald zijn binnen de individuele 

projecten door middel van deze gebiedsontwikkeling (respondent Ini1,Ini2,Ini3,Ini5b,Ini8). Bij 

initiatiefnemers waarbij de beoogde resultaten nog niet gerealiseerd zijn, is het niet mogelijk om zich 

over de doeltreffendheid uit te drukken. Bij al deze initiatiefnemers heerst wel de verwachting van 

tevredenheid op het moment van het bereiken van de individuele project resultaten (respondent 

Ini4a,Ini6a,Ini7).  

De meeste betrokkenen stellen dat de beoogde doelen voor de gebiedsontwikkeling zijn behaald en 

daarmee heerst er tevredenheid. De beoogde toevoeging van allure voor het behoud van het 

landschap voor de toekomst wordt ervaren als het behaalde resultaat van deze gebiedsontwikkeling. 

Sommige betrokkenen drukken zich neutraal uit en zijn voorzichtig bij het vaststellen van de 

effectiviteit. Een enkele initiatiefnemer stelt met verwijzing naar het afvallen en afschalen van 

projecten dat de beoogde resultaten tegenvallen.  

5.1.3 Democratische proces 

Het derde doel is gericht op het streven naar een democratisch proces. Waar andere doelen zich 

richten op het bereiken van bepaalde resultaten vanuit co-creatie, is het resultaat van dit doel het 

proces zelf. De representativiteit van alle actoren en de mate waarin er sprake is van participatie zijn 

aspecten van belang bij deze doelstelling. In 11 gesprekken zijn deze aspecten ter sprake gekomen en 

die hebben daarmee bijgedragen aan de uitwerking van deze resultaten.  
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Participatie is een van de criteria die door de provincie als uitgangpunt is genomen voor het 

Landschappen van Allure-traject (respondent Org10,Org13a,Org14). In de gesprekken is de 

aanwezigheid en uitdrukking van dit uitgangspunt in het proces aan de orde geweest. Uit meerdere 

gesprekken blijkt dat de aanwezigheid van participatie met name tot uiting komt in de verschillende 

deelprojecten (respondent Ini1,Ini4a,Ini6a,Org12,Org13a). Het is niet zo dat in alle deelprojecten 

evenveel sprake is van burgerparticipatie: de mate van participatie verschilt per project (respondent 

Ini4a,Org12,Org13a).  

Respondent Org13a, p.15: “Er zijn een aantal projecten; van SPILL dat is bij uitstek een 

voorbeeld van een burger- en participatieproject, maar er zit ook een project van ProRail bij. 

Dat moet ik helemaal niet zeggen, want er zijn vanuit ProRail informatiebijeenkomsten 

geweest, maar dat is meer zenden, informeren en minder participeren.” 

Kijkend naar de aanwezigheid van participatie in het gehele gebiedsontwikkelingsproces wordt in 

meerdere gesprekken benoemd dat hiervan met name sprake was in het begin van het proces 

(respondent Ini3,Org10a,Org12). De bijeenkomsten met een interactief karakter, zoals de 

snelkookpan-dag en de ideeënmarkten, worden als voorbeelden genoemd waarbij het fenomeen co-

creatie tot uitdrukking kwam (respondent Ini3,Org12). Ook in gesprek met de gemeente St. 

Oedenrode komt dit ter sprake; daar wordt verwezen naar plaatselijke bijeenkomsten en de rol van 

het kernteam (respondent Org10a).  

Zoals ook al besproken bij het eerste doel (inhoudelijk kwaliteitsverbetering) stellen enkele 

respondenten tevreden te zijn over de aanwezigheid van diverse actoren en de representativiteit aan 

belangen (respondent Ini1,Org10a,Org12). Anderen zijn minder uitgesproken: zij benoemen geen 

partijen of belangen in het proces te hebben gemist (respondent Ini2,Ini4a,Ini6b,Ini8,Ini9).  

Met name in het begin blijkt er sprake van een democratisch proces: dan komt duidelijk participatie 

voor. Dit komt tot uiting middels verschillende bijeenkomsten. Verder benadrukken de meeste 

respondenten dat participatie met name tot uitdrukking komt binnen de deelprojecten. De mate 

waarvan er sprake is van participatie verschilt per project. Enkele respondenten stellen dat alle 

belangen gerepresenteerd zijn in het proces, anderen drukken zich uit door te stellen geen partijen of 

belangen te hebben gemist.  

5.2 Voorwaarden 

De literatuur over co-creatie stelt de aanwezigheid van enkele voorwaarden noodzakelijk voor het 

behalen van de co-creatiedoelen. Het is noodzakelijk om te komen tot een forum met interactie. 

Dialoog, toegankelijkheid, transparantie en het inzicht in de kosten-baten zijn de voorwaarden om 

tot dit interactieve forum te komen. De uitwerking richt zich op de aanwezigheid van deze 

voorwaarden van co-creatie in het gebiedsontwikkelingsproces. Elk van deze voorwaarden wordt 

hierna afzonderlijk besproken. 

5.2.1 Dialoog 

Dialoog is de eerste voorwaarde en zorgt voor een belangrijke bijdrage aan het interactieve forum. 

Voor een actief dialoog is gelijkwaardigheid tussen de deelnemers van belang, dit vormt het eerste 

aspect van deze voorwaarden. De andere aspecten richten zich op de samenwerking binnen 

platforms; hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen fysieke en digitale bijeenkomsten.  

5.2.1.1 Gelijkwaardigheid 

Het is interessant om bij de initiatiefnemers na te gaan of door hen gelijkwaardigheid tijdens de 

gevoerde dialogen ervaren is. Mogelijkheid om eigen inbreng te leveren, discussies te voeren en 
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onderwerpen aan te dragen tijdens bijeenkomsten zijn indicatoren die op gelijkwaardigheid duiden. 

Bij het spreken van initiatiefnemers over de overlegmomenten blijken deze aspecten vaak niet direct 

ter sprake te komen. In sommige gevallen is daarom concreet gevraagd naar de aanwezigheid van 

gelijke inbreng tijdens de gevoerde dialogen. In totaal is er met 9 initiatiefnemers gesproken, bij 7 

hiervan is het aspect gelijkwaardigheid ter sprake gekomen en daarmee is een bijdrage geleverd aan 

deze uitwerking.  

In de gesprekken met de initiatiefnemers wordt het aspect gelijkwaardigheid met name aangehaald 

bij het spreken over het projecttrekkersoverleg. Twee van de gesproken initiatiefnemers stellen dat 

er wel sprake is van tweerichtingsverkeer of gelijkwaardigheid tijdens de projecttrekkers-overleggen, 

maar zijn daarmee op zichzelf niet tevreden (respondent Ini3,Ini9). Er had veel meer bediscussieerd 

moeten worden; het verder uitdenken van de verdienmodellen wordt als voorbeeld genoemd 

(respondent Ini3).  

De andere initiatiefnemers hebben de aanwezigheid van gelijkwaardigheid in mindere mate ervaren. 

Zij stellen dat tijdens het projecttrekkersoverleg met name de penvoerder informeert. De positie van 

de gemeente Boxtel als penvoerder en de inherentie van een subsidiebeschikking worden 

aangehaald als redenen voor het ontbreken van gelijkwaardigheid (respondent Ini1,Ini2,Ini4a,Ini5b, 

Ini6b,Ini7,Ini8). De initiatiefnemers hebben ieder eigen problemen en daarmee vragen aan de 

provincie. De penvoerder fungeert hierin als coördinerende partij, bundelt informatie, speelt dit door 

naar de provincie en geeft daarvan uiteindelijk weer terugkoppeling. Door deze situatie is er een 

bepaalde afhankelijkheid van de initiatiefnemers (respondent Ini8). De penvoerder bepaalt de 

agenda, daarin zijn met name de problemen en knelpunten het onderwerp van gesprek (respondent 

Ini6a). Deze specifieke onderwerpen gaan vaak maar één betreffende initiatiefnemer en de 

penvoerder aan. Met het centraal stellen van deze ontwerpen blijft er weinig discussieruimte over. 

Elkaar informeren en eigen inbreng leveren beperkt zich tot een stand-van-zakenrondje (respondent 

Ini1,Ini2,Ini4a,Ini5b,Ini9). Zware discussie over gemeenschappelijke belangen worden er weinig 

gevoerd, een uitzondering daarop is bijvoorbeeld toen iedereen behoefte aan extra tijd had 

(respondent Ini6b,Ini7). 

Door de initiatiefnemers wordt bij het onderwerp gelijkwaardigheid gesproken over het dialoog wat 

gevoerd wordt tijdens het projecttrekkersoverleg . Dit wordt in het algemeen niet als gelijkwaardig 

ervaren. Vooral knelpunten en problemen van de individuele initiatiefnemers staan centraal. Deze 

knelpunten en problemen zijn te specifiek om als groep te bespreken en leiden tot vragen aan de 

provincie. De gemeente Boxtel fungeert hierbij als tussenpaneel, bundelt informatie en speelt die door 

naar de initiatiefnemers en de provincie. Hierdoor ontstaat in de dialoog de situatie die de 

initiatiefnemers benoemen: de gemeente Boxtel informeert vooral over de knelpunten en problemen.  

5.2.1.2 Digitale bijeenkomsten 

In het proces van deze gebiedsontwikkeling wordt niet alleen via fysieke bijeenkomsten de dialoog 

gevoerd, ook zijn er verschillende digitale platforms gebruikt. In 8 van de 14 gesprekken wordt 

gesproken over de verschillende digitale communicatiemiddelen en het functioneren ervan in het 

proces. Deze gesprekken hebben bijgedragen aan de uitwerking van dit aspect.  

De rol van digitale middelen wordt vaak aangehaald in reactie op de vraag hoe een initiatiefnemer op 

de hoogte bleef van de andere deelprojecten en het gehele proces. Ook worden digitale middelen 

gezien als middel om de andere initiatiefnemers op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen 

het eigen project. Door de vijf initiatiefnemers worden de digitale platforms in deze context 

aangehaald (respondent Ini1,Ini5a,Ini6b,Ini7,Ini8).  
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Het digitale platform waarover wordt gesproken is de tweejaarlijkse voortgangsrapportage. Hiervoor 

leveren de initiatiefnemers informatie over de individuele projecten, de penvoerder bundelt dit tot 

één rapportage. Dit communicatiemiddel dient als tussenrapportage voor de provincie (respondent 

Ini6b). Uit de praktijkresultaten blijkt dat sommige initiatiefnemers dit digitale platform ook voor een 

ander doel gebruiken, namelijk als informatiebron naar de overige deelnemende projecten 

(respondent Ini1,Ini5a,Ini7,Ini8).  

In het begin van het proces heeft de provincie het contact met de initiatiefnemers onderhouden door 

te werken met een Q&A-lijst. Deze Q&A-lijst was niet alleen bedoeld voor de initiatiefnemers van het 

Kloppend Hart-programma, maar voor alle initiatiefnemers van het gehele Landschappen van Allure-

programma (Brabant breed). Op dit digitale platform kunnen alle initiatiefnemers terecht en zij 

hebben daarmee de mogelijkheid om te leren van de vragen/antwoorden van anderen (respondent 

Org13b).  

Later in het proces is door de gemeente Boxtel ook met een Q&A-lijst gewerkt. De gemeente Boxtel 

gebruikt de lijst om de vragen bij de initiatiefnemers te bundelen en door te spelen aan de provincie. 

Over dit digitale platform heerst onduidelijkheid. Het is onduidelijk voor de gemeente Boxtel of de 

toezeggingen gemaakt middels dit digitale platform ook mandaat hebben of slechts een advies 

bevatten (respondent Org11).  

Digitale platforms leveren een bijdrage in de informatie-uitwisseling. Voor sommige initiatiefnemers 

dient de voortgangsrapportage als informatiebron over de andere deelnemende projecten. Ook de 

Q&A-lijst is als een digitaal middel gebruikt in deze gebiedsontwikkeling. Volgens de provincie is het 

een middel dat het mogelijk maakt om initiatiefnemers van elkaar te laten leren. Dit middel is ook 

door de gemeente Boxtel in een latere fase gebruikt. Door hen wordt ook een risico van de Q&A lijst 

benoemd: het is onduidelijk wat het mandaat is van de antwoorden die middels deze lijst worden 

gegeven. 

5.2.1.3 Fysieke bijeenkomsten 

De samenwerking binnen dit gebiedsontwikkelingsproces krijgt onder andere vorm middels fysieke 

bijeenkomsten. De gesprekken over de aanwezigheid van de dialoog binnen het 

gebiedsontwikkelingsproces brengen diverse overlegvormen en een diversiteit aan lagen waarin de 

dialoog plaatsvindt in beeld. Op basis van 13 gesprekken zijn de resultaten van dit aspect uitgewerkt.   

De snelkookpandag is een bijeenkomst die heeft plaatsgevonden op 21 mei en wordt ervaren als het 

begin van de gebiedsontwikkeling. De gemeente Boxtel, Sint-Oedenrode en Best zijn de initiators, 

ondersteund door de provincie Noord-Brabant (respondent Org12). Besloten wordt om breder te 

kijken dan de aanleiding – het ecoduct-vraagstuk – en te zoeken naar energie en ideeën in de regio. 

Het doel van de bijeenkomst is het verzamelen van (project)ideeën. Het heeft een open karakter en 

iedereen die wil is uitgenodigd. Er wordt een werkwijze gehanteerd die betrokkenen activeert; dit 

wordt door de provincie gefaciliteerd met de aanwezigheid van een procesbegeleider (respondent 

Org13a). De (project)ideeën variëren van rijp tot groen en zijn afkomstig van (terreinbeherende) 

organisaties zoals Waterschap de Dommel, maar ook van stichtingen en “gewone” bewoners 

(respondent Org12,Org14). Met deze bijeenkomst is de basis voor de gebiedsontwikkeling gelegd 

(respondent Org12). Voorbeelden van andere bijeenkomsten in het begin van het proces zijn de 

ideeënmarkten. Dit is een tweedelige bijeenkomst die vergelijkbaar is met de snelkookpandag, maar 

dan aan het begin van het Landschappen van Allure traject. Voorbeelden van interactieve 

werkvormen gebruik bij deze bijeenkomsten zijn speeddate-rondes en pitches (respondent Org13b). 

Het volgende citaat uit het interview met de provincie (respondent Org13a) geeft een illustratie van 
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de werkvorm die is gebruikt bij de bijeenkomsten in het begin van het proces en van de houding van 

de organiserende partij ten opzichte van de participanten.  

Respondent Org13a, p.8: “met het idee van wij willen het niet van bovenaf, top down. Het moet 

juist vanaf onderaf komen, dat is ook altijd de filosofie van Het Groene Woud geweest; zoveel 

mogelijk projecten helpen maar de initiatiefnemers zelf aan het stuur laten zitten van het 

project, dus een ideeënmarkt georganiseerd. Geïnformeerd over de bedoeling van de 

provincie, dat hebben we de provincie zelf laten vertellen en vervolgens de mensen laten 

broeden en met elkaar in contact te brengen en een omgeving creëren waarbinnen ze ideeën 

konden inbrengen. We maken simpel een format, als je een idee hebt, moet je die informatie 

doorgeven met dat format en moet je het bij dat loket aanleveren, binnen die termijn. Zodat je 

dingen kunt vergelijken maar ook dingen kunt koppelen. Dat was een meertrapsraket: eerst 

breed ophalen er vervolgens mensen met dezelfde ideeën kun je sowieso bij elkaar brengen.” 

De uitwerking van de hierboven beschreven bijeenkomsten hebben in het begin van het proces 

plaatsgevonden. Vooral met de organiserende partijen zijn deze bijeenkomsten uitgebreid besproken 

(respondent Org12,Org13a,Org14). Zij stellen vast dat interactieve werkvormen zijn gehanteerd, het 

met elkaar in contact komen en inspireren is het devies. Ook enkele initiatiefnemers beamen de 

aanwezigheid van interactieve werkvormen tijdens de bijeenkomsten in het begin van de 

gebiedsontwikkeling (respondent Ini3,Ini6). 

Het gebiedsontwikkelingsproces kent ook bijeenkomsten met een formelere setting (respondent 

Ini4a,Org10a,Org12). Een voorbeeld is het ambtelijke (voor)keuze overleg. Dit is een ambtelijk 

vooroverleg tussen de betrokken ambtenaren gemeente St. Oedenrode, Best en Boxtel en de 

programmabegeleider van adviesbureau de Oversteek. Deze bijeenkomst is begeleid door een 

onafhankelijke voorzitter, afkomstig van de omgevingsdienst (respondent Org10a). Deze bijeenkomst 

wordt getypeerd door zijn formele – en besloten karakter. Komen tot een advies aan de 

verantwoordelijke wethouders van de benoemde gemeenten is het doel van de bijeenkomst. Op 

basis van dit advies zijn de wethouders gekomen tot een besluit over aansluiting en uitsluiting van de 

projecten binnen de gebiedsontwikkeling. Deze bijeenkomsten worden ervaren als een belangrijk 

beslismoment binnen het gehele gebiedsontwikkelingsproces, een moment dat gepaard gaat met 

een kanteling in het proces, een wending die getypeerd wordt door een formeler karakter 

(respondent Org12).  

In de samenwerkingsovereenkomst (SOK) is een verdere vaste overlegstructuur tussen de 

initiatiefnemers en het programmabureau vastgelegd. Deze overlegstructuur bevat drie 

overlegvormen: het projecttrekkersoverleg, het stuurgroepoverleg en het gemandateerde 

stuurgroepoverleg.  

In het projecttrekkersoverleg komen de initiatiefnemers en het programmabureau samen. Dit 

platform biedt de mogelijk om op interactieve wijze samenwerkingen te creëren en van elkaar te 

leren (respondent Ini3). Naar de opvatting van de meeste initiatiefnemers blijft dit echter zeer 

beperkt. Daar komen aspecten als van elkaar leren, samenwerkingen creëren en kruisbestuiving niet 

verder dan een stand-van-zakenrondje en bestaat de bijeenkomst vooral uit informeren over en 

afstemmen van regels en knelpunten (respondenten Ini1,Ini2,Ini3,Ini4a,Ini5b,Ini6b,Ini9). Ook enkele 

organiserende partijen stellen dat de contactmomenten tot te weinig resultaat leiden (respondent 

Org10a,Org11). Deze overlegstructuur fungeert als platform waar vraag- en informatiebundeling 

plaats vindt tussen de initiatiefnemers en de provincie met het programmabureau als tussenpersoon 

(respondent Ini1,Ini2,Ini5b). Gedurende het proces is er een verandering zichtbaar waarin de 

frequentie is afgenomen en ruimte gemaakt wordt voor één-op-ééngesprekken tussen het 
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programma bureau en de initiatiefnemers (respondent Ini2,Ini4a,Ini6b,Ini9). De knelpunten en 

onduidelijkheden over juridische regels staan daarbij vaak centraal (respondent Ini6a).  

Of de aanwezige fysieke bijeenkomsten voldoende mogelijkheden voor kruisbestuiving faciliteren, is 

iets waarover verdeeldheid heerst. Enkele initiatiefnemers (respondent Ini3,Ini6a) stellen dit, andere 

respondenten, met name organiserende partijen, betwijfelen dit of stellen zelfs het 

tegenovergestelde (respondent Ini7,Org11,Org13a) Het volgende citaat illustreert het beeld van een 

initiatiefnemer (respondent Ini3) over de ontwikkeling van het projecttrekkersoverleg: een gemiste 

kans om samenwerking te faciliteren.  

Respondent Ini3, p.4: “als ik kijk naar het projecttrekkersoverleg is dat gewoon een 

uitwisseling van ervaringen, het afstemmen van regels over administratie en verantwoording. 

In het begin waren die nog vrij frequent, eens per 2 maanden en nu zijn ze eigenlijk heel 

infrequent en dat vind ik eigenlijk echt jammer. Waar we het net in het begin ook over hadden 

over samenwerking en elkaar opzoeken, op zo'n manier kun je dat faciliteren ook vanuit het 

penvoerderschap en ik vind het wel heel makkelijk afgezegd worden en gedacht vanuit de rol 

van de penvoerder is er niks te vertellen dus we lassen het maar af, voorbijgaand aan de 

behoefte van projecttrekkers om met elkaar in contact te zijn en te kijken kun je misschien iets 

samen doen, of elkaar versterken of iets oppakken.” 

Verder bestaat de vaste overlegstructuur uit een gemandateerde stuurgroep en een stuurgroep. De 

gemandateerde stuurgroep kan gezien worden als een dagelijks bestuur waarin de wethouders van 

de drie gemeenten plaatsnemen plus roulerend twee vertegenwoordigers van de 14 projecten. De 

stuurgroep heeft de functie van algemeen bestuur; daarin zijn alle 14 projecten en gemeenten in 

vertegenwoordigd (respondent Ini1,Ini2,Ini5b,Ini6a,Ini7,Ini9,Org12,Org14).  

 

Binnen het proces zijn tal van bijeenkomsten en overlegmomenten geweest, met daarin verschillende 

variaties. In het begin van het proces hebben enkele bijeenkomsten plaatsgevonden die gekenmerkt 

werden door een informeel en interactief karakter. De participerende partijen komen met regelmaat 

samen, er heerste een duidelijke overlegstructuur. Het projecttrekkersoverleg verandert gedurende 

het proces in frequentie, vorm en inhoud. De regelgeving en knelpunten zijn centrale thema’s 

geworden. Interactie en het open karakter maken plaats voor een format waarin vooral informatie-

uitwisseling plaatsvindt, vaak één op één.  

5.2.2 Transparantie  

De theorie stelt transparantie als tweede voorwaarde van co-creatie. De voorwaarde transparantie 

richt zicht op de toegankelijkheid van informatie en kennis, dit is het eerste aspect. Transparantie 

naar de context staat voor het inzicht in één doel/probleem. Het laatste aspect van transparantie 

richt zich op inzicht in het proces. Daarbinnen is het onderscheid te maken naar inzicht in de 

voortgang en de rolverdeling.  

5.2.2.1 Informatie en kennis 

Transparantie wordt als een voorwaarde voor een co-creatief proces gezien. Bij dit aspect ligt de 

focus op de transparantie van informatie en kennis. Het is noodzakelijk dat alle betrokken toegang 

hebben tot de belangrijkste informatie- en kennisbronnen. Hoe deze toegankelijkheid en mogelijke 

onduidelijkheden ervaren zijn, is besproken tijdens 10 van de 14 gesprekken. De bijdrage voor dit 

aspect wordt geleverd door 8 gesprekken met initiatiefnemers en 2 gesprekken met de organiserende 

partijen.  



49 
 

De organiserende partijen hebben de opvatting dat er transparantie is geweest over belangrijke 

stappen, deadlines en procedures (respondent Org12,Org13a). Naar hun opvatting is de 

communicatie rondom deze ijkmomenten altijd duidelijk geweest. In het algemeen is er 

transparantie gegeven van informatie door zowel digitale als fysieke communicatiemiddelen. 

Ondanks de informatie wordt door de provincie verwacht dat de gecommuniceerde informatie toch 

niet altijd voor iedereen duidelijk is geweest (respondent Org13a). Daarbij noemt de provincie het 

risico van een bijeenkomst als voorbeeld.  

Respondent Org13a, p.8: “Dat is altijd het lastige als je bijeenkomsten organiseert, nooit 

iedereen is er. En vooral als er vervolgens vragen komen, discussie, ja dan zijn degenen die 

er niet zijn, die worden anders geïnformeerd dan degenen die er wel zijn. Je kunt nooit een 

letterlijk verslag maken.” 

De provincie benoemt ook een fase waarin er onvoldoende informatie en kennis was over de 

subsidiebeschikking. Dit was de fase voordat de beschikking ontwikkeld was, dit wordt getypeerd als 

een onduidelijke fase. Op dat moment vinden er al veel ontwikkelingen plaats bij de projecten van de 

initiatiefnemers zonder dat er helderheid is over de voorwaarden van de subsidiebeschikking 

(respondent Org13a,Org13b). De onduidelijkheid van toen wordt als leerpunt gezien (respondent 

Org13b).  

In de gesprekken met de initiatiefnemers wordt deze onduidelijke fase ook besproken. Door enkele 

initiatiefnemers wordt het moment vóór de subsidiebeschikking specifiek benoemd als een 

onduidelijk moment (respondent Ini4a,Ini5b,Ini6a,Ini8). Met de komst van deze beschikking ontstaat 

er bij velen duidelijkheid over de voorwaarden, deadlines en termijnen en daarmee wat dat betreft 

ook tevredenheid over de transparantie in informatie (respondent Ini1,Ini3,Ini4a,Ini8). Het 

onderstaande citaat is hiervan een illustratie.  

Respondent Ini4a, p.12: “ja, de regeling was gewoon 30 april, die was duidelijk. Zodra een 

regeling gepubliceerd is, dan heb je daarin wel houvast” 

De uitfinanciering is een tweede algemeen moment dat door vele initiatiefnemers als onduidelijk 

ervaren is (respondent Ini2,Ini3,Ini5b,Ini6a,Ini7). Er is onduidelijkheid over de vele regels, behorend 

bij de uitfinanciering. Specifieke aspecten waarover onduidelijkheid heerst, zijn 

vrijwilligersvergoeding en accountantsverklaringen. Er is hierbij geen informatie beschikbaar die 

zekerheid biedt en het komen tot een goede financiële verantwoording wordt dan ook als een ware 

zoektocht ervaren (respondent Ini3).  

Andere aspecten die incidenteel genoemd zijn, zijn de onduidelijkheid over vergunningsverplichting, 

het laat toegang krijgen tot sommige documenten zoals de Q&A-lijst en de vaststelling van de 

periodeverlening (respondent Ini5b,Ini6b).  

De organiserende partijen stellen voldoende transparantie te hebben geboden over informatie, 

gericht op belangrijke stappen, deadlines en procedures. Het wordt betwijfeld of dit ook allemaal 

even duidelijk is overgekomen. In de gesprekken met de initiatiefnemers worden twee momenten 

benoemd waarop er onvoldoende toegang is geweest tot informatie en kennis waardoor 

onduidelijkheid ontstaan is. Voor velen geeft de komst van de subsidiebeschikking uiteindelijk 

voldoende inzicht in de deadlines en termijnen. Het tweede moment betreft de uitfinanciering. 

Hierover lijkt het te ontbreken aan toegang tot informatie en kennis, die duidelijkheid moet 

verschaffen. Deze momenten zijn in het algemeen het meest onduidelijk geweest.  
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5.2.2.2 Context 

Met transparantie naar de context wordt gedoeld op het inzicht in één doel of probleem. Om samen 

iets te creëren is het van belang om dezelfde belangen te hebben. Daarbij is het belangrijk dat door 

alle participerende partijen voldoende binding gevoeld wordt voor hetzelfde gemeenschappelijke 

doel. In alle gesprekken is dit onderwerp duidelijk ter sprake gekomen; daarmee hebben alle 14 

interviews bijgedragen aan de totstandkoming van de resultaten.  

De projecten worden met elkaar verbonden middels een gemeenschappelijke deler. Volgens de 

organiserende partijen is deze verbinding aanwezig in het gebied en wordt dit gesymboliseerd met 

het edelhert en/of de Dommel als kralensnoer. Beide zijn in het programma verwerkt als 

verbindende factor (respondent Org10a,Org11,Org13a,Org14). Het edelhert en de kralensnoer staan 

symbool voor de ontwikkeling van biodiversiteit, landschap, recreatie, kunst en cultuur in het gebied 

(respondent Org11,Org14).  

Het zicht op deze gemeenschappelijke deler is duidelijk genoeg aanwezig (respondent Org11,Org14). 

Daarop worden vervolgens enkele nuances aangebracht. Gesteld wordt dat deze 

gemeenschappelijkheid op het eerste gezicht wellicht niet gezien wordt, maar dat alle projecten wel 

gericht en georiënteerd zijn op het edelhert (respondent Org14). Daarnaast wordt gesteld dat de 

gemeenschappelijke deler veel belangrijker had kunnen zijn, door de initiatiefnemers worden te 

weinig activiteiten ondernomen die gekoppeld zijn aan de gemeenschappelijke deler. Sommige 

projecten voelen zich met deze gemeenschappelijke deler verbonden. Andere respondenten voelen 

veel minder voor de gemeenschappelijke deler en ervaren het programma als losse projecten 

(respondent Org11). Naar het zicht op de gemeenschappelijke deler wordt gedurende het proces een 

verandering ervaren. In het begin wordt de samenhang sterker ervaren, na het vaststellen van de 

samenwerkingsovereenkomst is iedereen op de realisatie gericht en wordt dit minder (respondent 

Org12,Org14). 

Door de meeste initiatiefnemers wordt het edelhert ook ervaren als een verbindende factor 

(respondent Ini1,Ini2,Ini3,Ini4a,Ini5a,Ini6b,Ini8). Deze initiatiefnemers hebben zicht op deze 

gemeenschappelijke deler, dit leidt ook tot samenwerking bij sommige projecten, maar dit is volgens 

velen niet genoeg om alle initiatiefnemers te binden aan de gebiedsontwikkeling (respondent 

Ini1,Ini2,Ini4a,Ini5a,Ini6b,Ini8). Veel initiatiefnemers voelen weinig samenhang en spreken over de 

gebiedsontwikkeling als niet meer dan een stapeling van losse projecten in een gebied, met te 

diverse belangen en weinig samenhang (respondent Ini4a,Ini5b,Ini7,Ini9). 

Ook wordt door veel initiatiefnemers in het begin van het proces meer samenhang ervaren in de 

focus op de realisatie dan in de latere fasen (respondent Ini3,Ini4a). 

Met het edelhert als enige gemeenschappelijke deler wordt door velen weinig zicht ervaren op het 

gemeenschappelijke doel/probleem. Hierdoor wordt de benaming gebiedsontwikkeling ook een term 

die te veel verwachtingen schept (respondent Ini1,Ini2,Ini4a,Ini7,Org10a). In de gesprekken is vaak 

een discussie gevoerd of het wel een gebiedsontwikkeling betreft. Afgezien van het feit dat dit iets 

zegt over het zicht op het doel/probleem, is deze discussie verder buiten de resultaten van dit 

onderzoek gehouden. In het hoofdstuk conclusie en discussie (hoofdstuk 7) wordt hierop verder 

ingegaan.  

Zowel bij de organiserende partijen als bij de meeste initiatiefnemers is binnen de 

gebiedsontwikkeling zicht op een gemeenschappelijk doel/probleem, dat met het edelhert en de 

kralensnoer de Dommel gesymboliseerd is. De aanwezigheid van het edelhert en kralensnoer de 

Dommel is voor veel initiatiefnemers te weinig om samenhang te voelen bij de gebiedsontwikkeling. 

De term gebiedsontwikkeling schept daarmee voor vele initiatiefnemers te veel verwachtingen. Zowel 
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organiserende partijen als initiatiefnemers onderkennen dat in het begin van het proces meer 

samenhang ervaren is dan in de latere realisatie fase.  

5.2.2.3 Proces 

Inzicht in het proces is het derde aspect binnen de voorwaarde transparantie dat noodzakelijk wordt 

geacht voor een co-creatief proces. Daarbij gaat het om inzicht bij de betrokkenen in de voortgang 

van het proces. Hierover kan een beeld ontstaan door te spreken over de ervaringen met deadlines, 

termijnen en ontwikkelingen op programma- en projectniveau. In 10 gesprekken met 2 organiserende 

partijen en 8 initiatiefnemers is gesproken over het inzicht in de voortgang van het proces.  

Het inzicht in de rolverdeling is een ander onderwerp van belang binnen dit aspect. Dit onderwerp 

wordt in een tweede deel, hieronder, los besproken.  

Zoals al eerder benoemd heerst er bij de organiserende partijen de opvatting dat voldoende 

communicatie is over belangrijke processtappen, deadlines en procedures (respondent 

Org12,Org13a). Met de komst van de subsidiebeschikking wordt door vele initiatiefnemers positief 

gesproken over het inzicht in processtappen, deadlines en de daarvoor geldende termijnen 

(respondent Ini1,Ini2,Ini3,Ini4a,Ini8). Bij andere initiatiefnemers heerst er minder zicht op sommige 

processtappen of procesfasen (respondent Ini4a,Ini5b,Ini9). Daarbij worden diverse redenen 

genoemd. Dit komt door afwezigheid in het begin van het proces (respondent Ini9). Ook wordt als 

reden genoemd dat het zicht houden op het proces moeilijk te combineren is met het runnen van 

een kleine onderneming (respondent Ini5b).  

In de gesprekken worden het projecttrekkersoverleg, de voortgangsrapportage en de 

raadsinformatiebrieven genoemd als georganiseerde communicatiemiddelen waarmee de 

projectpartners van elkaars ontwikkelingen op de hoogte blijven. Deze middelen blijken echter niet 

voldoende: over het algemeen zijn de projectpartners niet goed op de hoogte van de ontwikkeling 

binnen de andere deelprojecten (respondent Ini1,Ini3,Ini4a,Ini5b,Ini6b,Ini9). De initiatiefnemers 

weten alleen globaal wat er speelt bij de andere projecten, door een stand-van-zakenrondje tijdens 

het projecttrekkersoverleg. In het begin van het proces zijn de projectpartners beter op de hoogte 

van de ontwikkelingen bij de verschillende deelprojecten, dit neemt af op het moment dat de 

projecten in de realisatiefase komen (respondent Ini3,Ini4a,Ini6a,Org12). Het zicht van de gemeente 

Best, een organiserende partij, op de deelnemende projecten blijkt ook beperkt. In de realisatiefase 

behoudt deze partij, door zelf actief contact te leggen, inzicht in enkele projecten. Dit inzicht beperkt 

zich voornamelijk tot de projecten binnen de eigen gemeentegrens (respondent Org12).  

In de gebiedsontwikkeling het Kloppend Hart werken provincie, gemeentes, ondernemers, stichtingen 

en verenigingen samen. Om deze samenwerking mogelijk te maken zijn de rollen van de verschillende 

partijen vastgesteld. Figuur 8 in paragraaf (5.3.1.1) Aansluiting van procedure en structuren 

illustreert de rolverdeling in dit proces. In de meeste gesprekken is de rolverdeling in het proces 

duidelijk ter sprake gekomen. De resultaten van 13 gesprekken leveren een bijdrage aan deze 

uitwerking.  

Bijna alle gesprekspartners weten vrij precies te vertellen wat de verschillende rollen zijn van de 

belangrijkste partijen in dit proces (respondent Ini1,Ini2,Ini3,Ini4a,Ini5b,Ini7, 

Org11,Org12,Org13a,Org14). Enkele initiatiefnemers hebben minder zicht op de rolverdeling of 

hebben hierop pas later in het proces inzicht in gekregen (respondent Ini6b,Ini8,Ini9).  

De meesten hebben zicht op de rolverdeling, maar wijzen daarbij op de complexiteit. Daarbij worden 

verschillende onduidelijkheden en moeilijkheden benoemd. Door zowel de betrokkenen van de 

gemeente Boxtel zelf als door verschillende initiatiefnemers wordt de rol van de gemeente Boxtel in 
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het proces als moeilijk betiteld (respondent Ini1,Ini3,Ini4b,Org11,Org14). Het onderstaande citaat 

geeft een illustratie van de complexe rol van de gemeente Boxtel, ervaren door een van de 

initiatiefnemers.  

Respondent Ini1, p.4: “En zij zijn eigenlijk voor de projectpartners het voorportaal voor de 

provincie, zij hebben ook de financiële verantwoordelijkheid en de risico's voor de partners 

van het wel of niet voldaan hebben aan de subsidievoorwaarden. Ik denk dat de gemeente 

Boxtel daarin ook best een lastige rol heeft. Is richting beide partijen de boodschapper en dat 

is meestal niet de meest aantrekkelijke rol” 

De rol van de provincie is ook veel besproken tijdens de gesprekken en daarbij worden door enkelen 

onduidelijkheden benoemd (respondent Ini3,Ini4a,Org11). De veranderende rol van de provincie is 

veel besproken, maar wordt niet aangewezen als onduidelijk. De wisseling van contactpersonen en 

de onduidelijkheid over het mandaat worden wel specifiek als onduidelijkheden benoemd 

(respondent Ini2,Ini4b,Ini7,Org10a,Org11).  

De meeste projectleden lijken vrij duidelijk zicht op de rolverdeling te hebben. Dit wil niet zeggen dat 

de rolverdeling op zichzelf heel overzichtelijk is geweest. De complexiteit wordt ook door vele 

projectleden ingezien. De rol van de gemeente Boxtel wordt daarin als moeilijk gezien. Daarnaast 

worden in de gesprekken enkele aspecten benoemd, die onduidelijkheid geven aan de rol van de 

provincie. Het inzicht in de voortgang bij de projectpartners verschilt per geval. Over het algemeen is 

bij de meesten het gehele proces helder en heerst er inzicht in de belangrijke processtappen, 

deadlines en de daarvoor geldende termijnen. In het algemeen heerst er minder inzicht in de 

ontwikkelingen bij de individuele deelprojecten. Dit inzicht is er in het begin van het proces wel 

geweest, maar is afgenomen in de huidige realisatiefase. Het beperkt zich tot een globaal overzicht 

van ontwikkelingen in de andere deelprojecten. 

5.2.3 Toegankelijkheid 

De derde voorwaarde van co-creatie is toegankelijkheid. De toegankelijkheid richt zich op 

samenwerking tussen de betrokkenen. Binnen deze voorwaarden is het onderscheid gemaakt naar 

twee aspecten. Het eerste aspect richt zich de mogelijkheid tot samenwerking. Bij het andere aspect 

ligt de nadruk meer op betrokkenen en richt zich op de wil tot samenwerken. Deze twee aspecten 

zijn hieronder één voor één uitgewerkt.  

5.2.3.1 Mogelijkheid tot samenwerking 

Een toegankelijk proces wordt als voorwaarde gezien van een co-creatief proces. Samenwerking 

tussen betrokkenen is van belang. Bij het aspect Samenwerking wordt gekeken naar de 

mogelijkheden die er zijn geweest om samen te werken. Natuurlijk zijn de gerealiseerde momenten 

van samenwerking hiervoor indicatoren; verder is met de betrokkenen gesproken over de ervaringen 

bij de samenwerking, over de toegankelijkheid van het proces en mate waarin de betrokkenen zich 

uitgenodigd voelen. De resultaten van 10 gesprekken hebben bijgedragen aan deze uitwerking.  

Het project Reanimatie van Verloren Erfgoed is een project zonder één vaste locatie. Het realiseert 

de verplaatsing van historische boerderijen: aangekomen op de nieuwe locatie wordt de boerderij 

gerenoveerd. Dit project, onderdeel van het Kloppend Hart, is bij de realisatie van haar eigen project 

afhankelijk van mogelijke locaties bij andere deelprojecten. Dit project heeft vele samenwerkingen 

via het netwerk dat voortkomt uit deze gebiedsontwikkeling. Met de deelname aan deze 

gebiedsontwikkeling is vanuit dit project de samenwerking gezocht met de Vleut, de Hulsthoeve, 

Groot Duifhuis en er heeft samenwerking plaatsgevonden met de deelprojecten Land van Bosch en 

SPILL.  
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SPILL is een deelproject dat nadrukkelijk heeft samengewerkt met andere partijen. Daaruit zijn 

concrete samenwerkingsverbanden voortgekomen met de projecten van Brabants Landschap, 

Natuurexperience Lennisheuvel en, zoals eerder benoemd, met het project Reanimatie van Verloren 

Erfgoed.  

Ook vanuit de projecten van het Brabants Landschap (herintroductie Edelhert en Groot Duifhuis) zijn 

verschillende vormen van samenwerking met andere deelprojecten binnen de gebiedsontwikkeling 

ontstaan.  

Uit deze samenwerking binnen de gebiedsontwikkeling valt op de te maken dat de mogelijkheden 

om samen te werken aanwezig zijn. Ondanks deze samenwerking wordt door vele partijen de 

toegankelijkheid niet sterk ervaren (respondent Ini3,Ini4a,Ini5b,Ini6a,Ini9,Org10a,Org12). Een 

veelgenoemde reden hiervoor ligt in de verschillende fasen waarin de deelprojecten zich bevinden 

(respondent Ini3,Ini5b,Ini8,Ini9). Doordat de deelprojecten zich nog in totaal verschillende fasen 

bevinden, zijn veel samenwerkingen niet doorgegaan of worden deze niet gezocht (respondent 

Ini2,Ini3,Ini8,Ini9). 

Sommigen stellen ook dat samenwerking te weinig van de grond komt, doordat dit te weinig 

gefaciliteerd wordt (respondent Ini3,Ini4a,Ini6b,Org12). De gemeente Boxtel stelt dat het wel 

voldoende gefaciliteerd is (respondent Org11). Het projecttrekkersoverleg lijkt in theorie een juist 

middel om dit te faciliteren, maar dit blijkt in de praktijk onvoldoende (respondent 

Ini3,Ini6a,Org10a). Er wordt gesproken over het uitblijven van een beloofde busrit langs alle 

deelprojecten van de gebiedsontwikkeling. Dit wordt ervaren als een gemiste kans om meer 

samenhang te faciliteren (respondent Ini3,Ini6a,Ini9). De betrokken ambtenaren van de gemeenten 

St. Oedenrode en Best stellen dit ook. Door hen wordt onvoldoende toegang tot het proces ervaren 

en daarmee te weinig zicht op de projecten. Na de vaststelling van de SOK zijn deze ambtenaren niet 

direct meer betrokken, wat ook gevolgen heeft voor de verbinding tussen de deelprojecten 

(respondent Org12). Dit maakt het moeilijk om ondersteuning (samenwerking) te bieden 

(respondent Org10a,Org12).  

Door bepaalde deelprojecten wordt veel samenwerking gevonden met andere participerende partijen 

binnen deze gebiedsontwikkeling. Het is deze deelprojecten gelukt om vaak meerdere vormen va 

samenwerking aan te gaan, echter zijn er vaak ook meerdere pogingen tot samenwerking stuk 

gelopen. Velen ervaren dan ook onvoldoende toegang tot het proces om tot samenwerken te komen. 

Het zich bevinden in verschillende fasen van een gebiedsontwikkeling wordt als reden genoemd. 

Daarnaast stellen sommige initiatiefnemers ook, dat de mogelijkheid tot samenwerken te weinig 

gefaciliteerd is door de organiserende partijen. Het uitblijven van een beloofde busrit langs alle 

deelprojecten is daar een voorbeeld van.   

5.2.3.2 Wil tot samenwerking 

Naast de mogelijkheden tot samenwerken is een ander aspect van belang voor een toegankelijk 

proces. Om samenwerkingen plaats te laten vinden is het noodzakelijk dat de betrokkenen hiervoor 

de wil voelen. De gecreëerde samenwerkingsverbanden tussen verschillende deelprojecten (zie 

beschrijving vorige aspect) lijken de wil om samen te werken uit te drukken. De ervaringen en 

motivaties van de betrokkenen bij deze samenwerkingen leveren een compleet beeld op voor de 

uitwerking van dit aspect. De resultaten van 12 gesprekken hebben bijgedragen aan deze uitwerking.  

In bijna alle gesprekken met de initiatiefnemers worden vormen van samenwerking benoemd; 

daarbij wordt vaak expliciet benoemd dat er aanvankelijk goede wil is gevoeld om tot samenwerking 

te komen (respondent Ini2,Ini3,Ini5a,Ini6a,Ini7,Ini9). Ook door organiserende partijen wordt 
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gesproken over de aanwezigheid van dezelfde belangen en de noodzaak om samen tot resultaat te 

komen in de beginperiode van het proces (respondent Org10a,Org11,Org14).  

De aanwezigheid van goede wil om samen te werken heeft bij velen ook tot pogingen geleid. 

Verschillende initiatiefnemers hebben gezocht naar samenwerking binnen het programma 

(respondent Ini1,Ini2,Ini3,Ini4a,Ini5a,Ini8), anderen hebben ook buiten de kaders van de 

gebiedsontwikkeling naar samenwerking gezocht (respondent Ini5a,Ini7,Ini8) Uit deze pogingen 

komen uiteindelijk verschillende samenwerkingen en verbindingen tussen de verschillende 

deelprojecten voort, maar dat is wat veel betrokkenen betreft – zowel initiatiefnemers als 

organiserende partijen – met te weinig resultaat (respondent Ini1,Ini3,Ini4a,Ini5b,Ini6a,Ini9, 

Org10a,Org12,Org13a).  

De aanvankelijke goede wil om samen te werken komt verder in het proces onder druk te staan 

(respondent Ini1,Ini3,Ini4a,Ini5b,Ini6a,Org10a,Org11,Org12,Org13a). Het onderstaande citaat 

illustreert deze ontwikkeling.  

Respondent Ini4a, p.11-12: “dat zegt ook iets he, je zit eerst in een stadium van we hebben toch 

een moment gehad dat iedereen een handtekening zette onder de overeenkomst in Boxtel, dat 

je nog een beetje het gevoel hebt van samen gaan we naar Den Bosch, er is een presentatie 

gehouden voor de commissie, waar iedereen uitgenodigd was en vervolgens heb je bijna een 

jaar van alleen maar van dit soort juridische formaliteiten en nog niet goed weten van hoe of 

wat. Als je al goede energie hebt, dan slaat dat wel dood. Tenminste, dan is het moeilijk om 

dat daarna weer goed op te pakken” 

Voor de hierboven beschreven ontwikkeling wordt de lange periode van onduidelijkheid over 

juridische zaken en formaliteiten als reden gegeven voor het wegebben van de positieve energie die 

nodig is voor samenwerking. Naast deze motivatie wordt benoemd dat belangen te verschillend zijn. 

Verder ontbreekt het aan de werkelijke noodzaak om samen te werken en aan een wij-gevoel binnen 

de gebiedsontwikkeling (respondenten Ini1,Ini2,Ini3,Ini4a,Ini7,Org11,Org12,Org13a). Het vieren van 

succesmomenten zonder elkaar wordt door velen aangehaald als illustratie voor het ontbreken van 

samenhang en verbondenheid in de gebiedsontwikkeling (respondent Ini1,Ini3,Ini4a,Ini5b,Ini6a, 

Org12,Org13a).  

Respondent Ini5b, p.6: “wij hebben tot vier keer toe iedereen uitgenodigd, twee keer op een 

Middeleeuwse dag, op de opening en bij het bereiken van het hoogste punt en als dan tot vier 

keer toe alleen maar degenen die dichtbij staan aanwezig zijn, dan ga je het de vijfde keer ook 

niet meer doen. De politiek komt netjes, en Désiré en Reanimatie van Verloren Erfgoed 

komen. Die hebben ook even de honneurs waargenomen toen ik ziek was, maar de rest komt 

gewoon niet. Die zitten er dus niet voor gebiedsontwikkeling, die zitten er voor hun eigen 

ding.” 

 
Over een meerwaarde van deelname spreken sommigen positief. Het netwerk voortkomend uit de 
samenwerking wordt meerdere malen als meerwaarde benoemd, verder leidt het tot 
kwaliteitsverbetering, professionalisering en bekendheid (respondent Ini2,Ini3,Ini5b,Ini6b,Ini8,Ini9). 
Andere initiatiefnemers ervaren deze meerwaarde minder en zien met name voor het individuele 
project inhoudelijk geen meerwaarde (respondent Ini1,Ini4a,Ini6b,Ini7). Enkele organiserende 
partijen ervaren meerwaarde vanuit het programma (respondent Org10a,Org12,Org13a). Een 
inhoudelijke kwaliteitsverbetering van de individuele projecten wordt vaak genoemd als 
meerwaarde, maar daarbij wordt gesteld dat dit meer had kunnen zijn (respondent Org12,Org13a). 
De gemeente Boxtel stelt niet te weten of er meerwaarde is en noemt de samenwerking meer een 
noodzaak om tot de subsidie te komen (respondent Org11).  
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In het begin van het gebiedsontwikkeling proces heerst er over het algemeen goede wil om samen te 
werken. Door vele deelnemende partijen worden verscheidende pogingen ondernomen om tot 
samenwerkingen te komen binnen deze gebiedsontwikkeling. De aanwezige goede wil wordt in de 
loop van het proces minder. Door de betrokkenen worden verschillende motivaties benoemd voor 
deze ontwikkeling. Het ontbreken van noodzaak om samen te werken, onderlinge belangen en een 
wij-gevoel zijn redenen die in vele gesprekken ter sprake komt. Over de meerwaarde zijn de 
opvattingen bij de initiatiefnemers verdeeld. Sommige respondenten ervaren aan de deelname een 
meerwaarde voor het individuele project, andere respondenten stellen inhoudelijk weinig 
meerwaarde te ervaren binnen de gebiedsontwikkeling. Bij de organiserende partijen wordt ook 
wisselend gereageerd. Er wordt gesteld dat de projecten inhoudelijk beter zijn geworden, maar dit 
had nog meer kunnen zijn. Een andere stelling is dat de samenwerking meer uit de noodzaak 
voortkomt om tot de subsidie te komen.  

5.2.4 Kosten-Baten  

De laatste voorwaarde voor een co-creatief proces richt zich op de tevredenheid van alle betrokkenen 

bij het proces. De tevredenheid is een uitkomst die voorkomt uit een kosten-baten balans. Zoals 

afgebeeld in het conceptueel model, dient de uitkomst van deze balans als input voor toekomstige 

invulling van de twee dimensies. Tijdens alle 14 gesprekken is de tevredenheid bij dit 

gebiedsontwikkelingsproces besproken en hebben deze daarmee bijgedragen aan de uitwerking van 

dit aspect.  

Bij de organiserende partijen is in het algemeen een gematigde tevredenheid over het gehele proces 

vast te stellen. Het proces kent moeilijkheden en momenten die tot frustraties leiden en het 

stroperig maken (respondent Org13a,Org14). Daarbij zijn de organiserende partijen ook kritisch naar 

elkaar over de rolvervulling in het proces (respondent Org12,Org13a). Het volgende citaat is hiervoor 

illustratief. 

Respondent Org12, p.14: “En de grootste valkuil vind ik, is het juridische gedoe van de 

overheid. De conclusie is dat deze samenwerking ondanks de overheid nog een succes lijkt te 

worden.” 

Over het begin van het proces zijn de organiserende partijen in het algemeen tevreden (respondent 

Org10a,Org11,Org12,Org14). In deze fase verloopt de samenwerking met de participerende partijen 

goed en zijn er gezamenlijke belangen (respondent Org10a,Org11,Org12). Door enkele respondenten 

wordt het vervolg van het proces met minder tevredenheid ervaren (respondent Org11,Org12). Er 

heerst minder verbondenheid tussen de projectpartners en de samenwerkingsmogelijkheden 

worden niet optimaal benut (respondent Org11,Org12,Org13a). De positieve lijn van samenwerking 

in het begin wordt met sommige initiatiefnemers doorgezet, bij andere initiatiefnemers ontwikkelt 

de samenwerkingsrelatie zich negatief en ontstaat er bijna een conflictsituatie (respondent Org11).  

Bij de initiatiefnemers heerst er een verdeeldheid en is het moeilijk om over algemene tevredenheid 

bij het gehele proces te spreken. Een aantal initiatiefnemers benoemen enkele opmerkingen en de 

ups en downs, maar uiteindelijk wordt door meerdere initiatiefnemers gesteld dat ze tevreden zijn 

over het algehele proces (respondent Ini3,Ini5b,Ini7,Ini8). Enkele initiatiefnemers zijn over het 

algehele proces ontevreden (respondent 4a,6b). Het proces wordt getypeerd als bureaucratisch en 

vooral heel stroperig (respondent Ini4a,Ini6b). De overige initiatiefnemers drukken zich neutraal uit, 

hierbij wordt de afhankelijkheid voor het behalen van het projectresultaat als reden genoemd 

(respondent Ini1,Ini2,Ini9). Los van het positief of negatief ervaren van het proces door de 

initiatiefnemers, blijkt dat de tevredenheid over het proces sterk samenhangt met het behalen van 

het individuele projectresultaat (respondent Ini1,Ini2,Ini5b,Ini6a,Ini8,Ini9). Over de samenwerking 

zijn de initiatiefnemers ook verschillend tevreden. Enkelen ervaren de samenwerking in het proces 
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als positief (respondent Ini1,Ini3,Ini5b,Ini8). Andere initiatiefnemers zijn dit in het algemeen niet 

tevreden, of alleen tevreden over de samenwerking in de beginfase van de gebiedsontwikkeling en 

zien zij het daarna sterk afnemen (respondent Ini2,Ini4a,Ini6a,Ini7,Ini9).  

Tevredenheid bij alle betrokkenen van het gebiedsontwikkelingsproces is er niet. Na het benoemen 

van enkele kanttekeningen zijn de meeste betrokken over het algemeen wel positief over het proces. 

De organiserende partijen benoemen met name de beginfase van de gebiedsontwikkeling als positief. 

Bij sommige respondenten heerst er over het algemeen ontevredenheid bij het proces. Bij veel 

initiatiefnemers hangt de mate van tevredenheid over het proces sterk af van het uiteindelijke 

resultaat van het individuele project. Over de samenwerking zijn de organiserende partijen minder 

tevreden wat betreft de latere fasen van de gebiedsontwikkeling. Bij de initiatiefnemers heerst er 

verdeeldheid over de tevredenheid bij de samenwerking.  

5.3 Dimensie partijen 

Naast de doelen en voorwaarden van co-creatie wordt het proces van co-creatie medegevormd door 

de houding en het gedrag van de betrokken actoren. De theorie van co-creatie onderscheid daarbij 

de dimensie organiserende partij en de dimensie andere actoren.  

5.3.1 Organiserende partij 

De dimensie organiserende partij is in de onderzochte case vervult door verschillende 

overheidspartijen. Dit is de provincie Noord-Brabant en zijn de gemeenten Best, Boxtel en Sint 

Oedenrode. De theorie onderscheid vier invloedfactoren die de houding en het gedrag van de 

actoren binnen deze dimensie bepalen.  

5.3.1.1 Aansluiting procedures en structuren op participatie 

In het proces van gebiedsontwikkeling het Kloppend Hart zijn de provincie Noord-Brabant en de 

gemeente Boxtel de organiserende partijen en daarmee zijn de door deze instanties vastgestelde 

procedures en structuren leidend. De procedures gebruikt in dit proces krijgen vorm in, voor een 

gebiedsontwikkeling, bekende planologische producten zoals een intentieovereenkomst, 

samenwerkingsovereenkomst en uitfinancieringsvoorstel. Figuur 8 visualiseert de 

verhoudingsstructuur tussen de organiserende partijen en de initiatiefnemers; daarbij zijn de 

belangrijkste procedures van de gebiedsontwikkeling op genomen. In totaal hebben 7 gesprekken 

bijgedragen aan de uitwerking van de resultaten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figuur 8 verhouding en verantwoordelijkheid betrokken partijen (bron: eigen creatie) 
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Allereerst bespreken we de rol van de provincie en de gebruikte procedure. Met het opnemen van 

gebiedsontwikkeling het Kloppend Hart in het programma van Landschappen van Allure is het proces 

van de provincie leidend. De provincie Noord-Brabant heeft vier inhoudelijke uitgangspunten voor 

het proces kozen (respondent Org10a,Org13a,Org14). De deelnemende projecten aan het proces van 

het Landschappen van Allure hebben ruimtelijke kwaliteitsverbetering, participatie, verdienmodellen 

en innovatie als criteria meegekregen (Provincie Noord-Brabant, 2017). Het opnemen van 

participatie als uitgangpunt lijkt de ambitie uit te spreken om een procedure te ontwikkelen die 

aansluit op participatie. Deze ambitie blijkt ook uit het gesprek met deze partij. De provincie streeft 

naar een vernieuwd programma met daarbij behorend de samenwerking met nieuwe partijen. 

Reflecterend op deze situaties wordt gesteld dat de provincie in het begin van het proces de rol van 

partner in de gebiedsontwikkeling heeft genomen. De provincie spreekt de wil uit dit partnerschap 

verder in het proces te blijven vervullen, inclusief de verantwoordelijkheid voor de daarbij horende 

risico’s. Om dit te bewerkstelligen heeft de provincie gestreefd naar een vernieuwde procedure die 

aansluit bij de gestelde ambitie op het gebied van participatie, in de vorm van een 

investeringsvoorstel. Deze ambitie en het daarbij behorende product blijken te hoog gegrepen 

(respondent Org13a).  

Respondent Org13a, p.5: “Uiteindelijk is wel gebleken, dat we als provincie wel in een bepaald 

juridisch keurslijf zitten als het gaat om hoe we geld uit kunnen geven. Het loslaten is 

dusdanig moeilijk gebleken, dat het uiteindelijk toch een subsidieregeling is geworden met 

heel veel voorwaarden waaraan je moet voldoen en als je er niet aan voldoet heb je een 

probleem, dat is het uiteindelijk wel geworden.” 

De provincie zit in een juridisch keurslijf dat het onmogelijk heeft gemaakt om te komen tot een 

procedure die aansluit bij de beoogde partnerrol en ambitieuze participatiedoelen. Het 

investeringsvoorstel als procedure voor dit proces blijkt toch niet mogelijk, het juridische keurslijf 

dwingt de provincie om geld uit te geven middels een fonds, opdracht of subsidie (respondent 

Org13a). De gekozen procedure voor dit programma is uiteindelijk een subsidiebeschikking. Deze 

subsidiebeschikking bestaat uit een beschikking en in de toekomst een vaststelling beschikking. De 

provincie heeft daarin besloten niet een subsidiebeschikking vast te stellen met alle individuele 

projectpartners. De subsidiebeschikking betreft een één-op-één-overeenkomst tussen de provincie 

Noord-Brabant en de gemeente Boxtel (respondent Org13a).  

Met het vaststellen van een subsidiebeschikking heeft de provincie een positie gekozen waarin zij 

minder prominent betrokken is en zich terugtrekt uit het proces (respondent Org13a). Deze 

veranderende rol zorgt voor het verdwijnen van functies bij de provincie (respondent Org13a). 

Onderstaande figuur (figuur 9, p58) visualiseert de organisatiestructuur van het proces, waarbij 

zichtbaar is dat door de jaren heen bij de provincie functies verdwijnen. De personele bezetting voor 

de functie van projectbegeleiding neemt in de periode af van veertien in het begin naar nul op dit 

moment. De provincie heeft een toetsende rol ingenomen; vanuit deze rechtmatigheidtoets is er een 

proces ontstaan dat door de overige partijen als stroef ervaren wordt (respondent Org10a).  
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Figuur 9 Ontwikkeling organisatie structuur gebiedsontwikkeling (bron: eigen creatie) 

De rechterkant van de figuur (figuur 8, p.56) visualiseert de positie van de gemeente Boxtel en haar 

relatie met de overige 13 projectpartners, de initiatiefnemers. De subsidiebeschikking tussen de 

provincie en de gemeente Boxtel wordt door laatstgenoemde partij doorgezet naar de 13 

projectpartners. Daarmee doet zich de verhouding voor, waarin de gemeente Boxtel zich bevindt als 

tussenportaal van de provincie naar de initiatiefnemers toe en andersom. Om deze rol goed te 

organiseren heeft de gemeente Boxtel het programmabureau opgezet (figuur 8, p.56) en gepoogd 

duidelijke afspraken aan de voorkant te maken (respondent Org11). Dit is gebeurd door het in 

gebruik nemen van twee planologische producten.  

Een van de gebruikte procedures is de samenwerkingsovereenkomst. De in 2013 vastgestelde 

overeenkomst geeft de gemeente Boxtel het mandaat als penvoerder en daarmee de 

verantwoordelijkheid voor de inrichting van programmaorganisatie (SOK, 2013). Het product wordt 

verschillend ervaren. Een initiatiefnemer benoemt dat de samenwerkingsovereenkomst ervoor 

gezorgd heeft dat het programma op projectniveau vastligt en ervaart dit als een gemiste kans om 

relaties te leggen en er één programma van te maken, met spreekwoordelijke “schuivende panelen” 

en “communicerende vaten” (respondent Ini4a). Door de gemeente Boxtel wordt reflecterend op het 

document als verbeterpunt aangehaald dat niet bepaald is hoe omgegaan moet worden als een 

projectpartner tussentijds stopt. Opgenomen had moeten worden hoe om te gaan met de gevolgen 

van een project dat tussentijds stopt; dit levert namelijk later problemen op. Verder worden er 

enkele andere wensen aangehaald, die de zekerheid voor penvoerder verstrekt (respondent Org11).  

De andere procedure, door de gemeente Boxtel gebruikt om de relatie met de initiatiefnemers te 

organiseren, is de uitfinancieringsovereenkomst. Deze overeenkomst gaat gepaard met veel regels, 

waarop in de praktijk minder enthousiast wordt gereageerd (respondent Ini6a,Ini7,Ini8,Org12). 

Voorbeelden van moeilijke items zijn aanbestedingsregels en vrijwilligersuren (respondent Org12). 

De procedures om tussentijds een financiering te ontvangen, worden als zeer ingewikkeld en 

tijdrovend ervaren (respondent Ini3,Ini6a). Ook vanuit de risicomijdende perspectief van de 

gemeente Boxtel wordt er niet met enthousiasme gesproken over het gebruik van de overeenkomst 

gesproken. De overeenkomst biedt mogelijkheden tot voorfinanciering en tussentijdse 

uitfinanciering, dit geeft verhoogde risico’s. De gemeente Boxtel benoemt het risico van de 
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voorfinanciering. Dit leidt tot problemen als partijen tussentijds stoppen, wat ook gebeurt in de 

praktijk (respondent Org11,Org14).  

De provincie heeft geprobeerd met een procedure te komen, aansluitend op de ambities op het 

participatievlak. Hiervan is men echter teruggekomen en dit heeft geresulteerd in een procedure in de 

vorm van een subsidiebeschikking, die veel verantwoordelijkheden afschuift. De provincie kiest ervoor 

om zich als partner terug te trekken. De gemeente Boxtel neemt de verantwoordelijkheden over en 

gaat hiermee zeer voorzichtig te werk. Het resulteert in twee procedures. Deze overeenkomsten gaan 

gepaard met een hoeveelheid aan regels en onduidelijkheid waaraan de projecten individueel moet 

voldoen. Door de gemeente Boxtel wordt alsnog de druk van de risico’s ervaren. Ook de 

initiatiefnemers zijn niet enthousiast en ervaren de procedures als ingewikkeld en beperkend.  

5.3.1.2 Houding en vaardigheden ten opzichte van participatie 

Het spreken over de houding en vaardigheden van de organiserende partijen ten opzichte van 

participatie heeft met name betrekking op de provincie en de gemeente Boxtel. Verder is het ook 

interessant om na te gaan hoe de opvatting is van de andere betrokken overheden namelijk de 

gemeente St. Oedenrode en Best. Op basis van 7 gesprekken is de uitwerking hiervan tot stand 

gekomen.  

Op basis van de eerder aangehaalde ambities van het Landschappen van Allure programma kan al 

opgemerkt worden, dat er binnen de provincie gestreefd wordt naar participatie (respondent 

Org10a,Org13a,Org14). Dit wil nog niet garanderen dat dit ambtelijk ook gedragen wordt, het stelt 

wel de kaders waarbinnen gewerkt wordt. De ambtelijke invulling van deze kaders is afhankelijk van 

het betrokken personeel.  

De ambtelijke betrokkenheid vanuit de provincie krijgt voornamelijk invulling vanuit twee rollen 

(figuur 9, p. 58). Voor het gehele Landschappen van Allure programma is vanuit de provincie één 

programmamanager aangewezen. Opvallend is dat deze functie door de jaren heen door vier 

verschillende personen vervuld is. Allen geven een andere invulling aan deze functie, de een volgt 

strikter de regels op dan de ander (respondent Ini2,Ini4,Ini7,Org10a,Org11). In het algemeen 

verandert de rol van de provincie van partner naar toetsende instantie, wat ook terug te zien is in de 

invulling van de betreffende functie. De andere rol krijgt vorm in de functie van projectbegeleider. 

Met name deze laatste rol wordt geëvalueerd in de gesprekken met initiatiefnemers, als het gaat 

over de houding en vaardigheden van de provincie.  

De uitvoering van deze functie wordt, ondanks de veranderende rol op programmaniveau, vervuld 

met een persoonlijke betrokkenheid. Reactief en informeel wordt hulp geboden en meegedacht met 

initiatiefnemers (respondent Org13a). De manier van werken en vaardigheden sluiten aan bij de 

behoeften van de participanten en wordt positief beoordeeld (respondent Ini6a,Org10b,Org12).  

Binnen de gemeente Boxtel lijken ook kaders gesteld die aansluiten bij participatie. Bestuurlijk en 

politiek wordt het concept burgerparticipatie breed gedragen en worden beleidswijzingen 

doorgevoerd die participatie verder mogelijk maken (respondent Org11,Org14). Meer dan intenties 

geven deze kaders niet, het biedt geen garantie voor de houding en vaardigheden van de 

uitvoerende betrokkenen van het Kloppend Hart traject. Regelingen en procedures van dit 

programma zijn daar met name verantwoordelijk voor. Zoals al kort aangehaald in het aspect over de 

procedures en structuren wordt de houding van de gemeente Boxtel vaak betiteld als risicomijdend.  

Vanuit het programmabureau is er wel degelijk betrokkenheid en een wil om hulp te bieden aan de 

betrokken initiatiefnemers en ten behoeve van het programma gebeurt dit ook. De regeling beperkt 

echter de mogelijkheden hiervoor, het programmabureau leeft de regeling strikt na en wordt daarbij 
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vooral gedreven door het beperken van risico’s. Dit resulteert in een kritische houding ten opzichte 

van de hulp die wordt aangeboden en de opvatting heerst dat de initiatiefnemers te weinig 

samenwerking zoeken en ondernemendheid tonen (respondent Org11). Een aspect dat door de 

initiatiefnemers gemist wordt, is een flexibiliteit in de naleving van de regels, maatwerk en daarmee 

aansluiting op de diversiteit aan behoeften en mogelijkheden van de initiatiefnemers wordt verwacht 

(respondent Org8).  

De gemeente St. Oedenrode heeft een houding en vaardigheden ten opzichte van participatie 

ontwikkeld op basis van eerdere ervaringen bij de vorming van het strategische beleid Rooise draad. 

Ambtelijk gezien heeft de gemeente positieve ervaringen bij samenwerking met burgers en heeft ze 

terug kunnen vallen op een grote groep vrijwilligers. Met deze houding en vaardigheden is het 

mogelijk geweest om participatie te integreren op gemeentelijk niveau binnen het programma 

(respondent Org10a).  

De houding en vaardigheden ten opzichte van participatie binnen de gemeente Best is weinig ter 

sprake gekomen in dit onderzoek. Het onderstaande citaat van de betrokken ambtenaar van de 

betreffende gemeente spreekt positiviteit uit (respondent Org12).  

Respondent Org12, p.3: “Je ziet waar het uiteindelijk toe leidt, tot resultaat. En gedragen 

resultaat, want uiteindelijk is het de samenleving die het toch in de tijd overeind moet houden 

en niet de overheid.” 

Alle gesproken betrokkenen van de organiserende partijen stellen een positieve houding en 

vaardigheden aansluitend bij participatie te hebben. Op programmaniveau en beleidsniveau zijn 

ambities opgenomen die hierop aansluiten. De resultaten laten zien dat er een persoonlijke 

betrokkenheid en wil heerst om deze ambities te realiseren. De belemmering om deze rol ook 

daadwerkelijk te vervullen is met name op te merken bij de leden van het programmabureau. De 

vervulling van een rol die aansluit op participatie door het programmabureau wordt beperkt door de 

verantwoordelijkheden en het daarbij behorende risico, opgelegd vanuit de regeling. De 

veranderende rol van de provincie op programmaniveau leidt ook tot een belemmering. Functies 

worden anders ingevuld of verdwijnen zelfs in de loop van het proces.  

5.3.1.3 Vertrouwen in participatie 

Een ander onderdeel van de dimensie organiserende partijen is het aspect vertrouwen in participatie. 

Dit aspect richt zich op de organiserende partijen. Het vertrouwen in een open proces wat de 

mogelijkheden biedt voor participatie, is met 4 respondenten van de organiserende partijen 

besproken. De uitkomsten van deze gesprekken hebben bijgedragen aan de uitwerking van de 

resultaten.  

Het proces van het Kloppend Hart van Het Groene Woud start in 2010. Het blijkt een lang proces dat 

inmiddels zeven jaar gaande is en waarschijnlijk nog enkele jaren doorloopt. Het proces wordt 

gekenmerkt als dynamisch en soms moeizaam, naar tevredenheid van sommigen waar anderen 

minder tevreden zijn (respondent Org13a).  

De provincie spreekt over: “niet weten waartoe het gaat leiden”, “niet weten of er resultaat komt”, 

“het ontbreken van financiële zekerheden” en “de inhoud staat centraal” als kenmerkend voor het 

begin van het proces. De provincie benadrukt de noodzaak van onderling vertrouwen en van 

verwachtingen naar elkaar uitspreken. De provincie toont een positieve houding ten opzichte van 

een open proces en stelt bereid te zijn mee te denken en het vertrouwen te hebben dat alle 

betrokken van goede wil zijn (respondent Org13a).  
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Door de provincie wordt bij het spreken over het vertrouwen in een open proces niet alleen over de 

participatie van “nieuwe partijen” gesproken. De provincie spreekt met name over het vertrouwen 

tussen overheden onderling en over het vertrouwen van de gemeente Boxtel in de provincie als het 

gaat om financiële risico’s. Reflecterend hierop wordt door de provincie gesteld dat dit vertrouwen 

er te weinig geweest is of dat het wel tot frustraties geleidt heeft (respondent Org13a). Ook bij 

andere organiserende partijen is de vertrouwensband tussen overheden onderling besproken 

(respondent Org11,Org12,Org14). 

De gemeente Boxtel reageert terughoudend op het open proces aan het begin van het Landschappen 

van Allure/proces en voorziet een onoverzichtelijke brei. Gemeenten Best, Sint-Oedenrode en Boxtel 

hebben al in een eerder moment deze fase doorlopen, met eigen resultaten en uitgangspunten 

waarin wel vertrouwen was in een open proces (respondent Org11,Org12). Het gaat liever enkel 

verder met de plannen van gemeente Boxtel en Best en de daarbinnen gestelde uitgangspunten, 

ondanks dat de gemeente Sint-Oedenrode ook vanaf het begin onderdeel van het initiatief was. Deze 

partij is lange tijd weinig actief betrokken geweest. Dit is op een gegeven moment omgeslagen naar 

een zeer actieve houding en een procesversnelling, met verschillende projectvoorstellen vanuit deze 

gemeente als resultaat. Dit creatieve proces binnen de gemeente Sint-Oedenrode wordt niet positief 

ontvangen en kent een anekdotische vergelijking (respondent Org11). 

Respondent Org11, p.1: “het vehikel Landschappen van Allure van het Kloppend Hart reed op 

de snelweg en werd ineens ingehaald over de vluchtstrook door de gemeente St.Oedenrode” 

De mate van vertrouwen in een open proces gericht op participatie blijkt te verschillen tussen de 

organiserende partijen. Bij de provincie lijkt het vertrouwen duidelijk aanwezig. Het overziet de 

risico’s, maar staat ten opzichte daarvan positief. Sprekend over het thema vertrouwen blijkt het 

voornamelijk te gaan over het vertrouwen tussen overheden onderling. Ook het gesprek met de 

gemeente Boxtel gaat over vertrouwen in overheden. De gemeente Boxtel is terughoudend en 

voorziet risico’s. Het vertrouwen in een open proces bleek wel aanwezig te zijn bij de gemeente Boxtel 

en Best. Dit vertrouwen was aanwezig in het begin van het eigen proces, dat doorlopen werd voordat 

het onderdeel werd van het Landschappen van Allure traject.  

5.3.1.4 Motieven van co-creatie  

In dit aspect staan de argumenten voor co-creatie van de organiserende partijen centraal. In de 

gesprekken is gevraagd welk belang de organiserende partijen voelen bij co-creatie en op welke 

manier dit zich vertaalt naar meerwaarde. Vier van de gesproken betrokkenen van de organiserende 

partijen hebben bijgedragen aan de uitwerking van dit aspect.  

Het motief van de provincie voor co-creatie komt voort uit de gedachte dat alle betrokken in een 

gebiedsontwikkeling iets komen halen en brengen. De diversiteit aan actoren maken het programma 

sterker en het heeft geleidt tot betere resultaten. De provincie onderkent dat de meerwaarde met 

name in het begin van het proces zit. De hoop is dat de meerwaarde nog duidelijke tot uitdrukking 

komt in de realisatiefase, maar dit is tot dusverre minder. Meerwaarde van co-creatie wordt ook 

gezien in een breder perspectief dan alleen de gebiedsontwikkeling. Met de gebiedsontwikkeling 

hoopt de provincie een blijvende ontwikkeling in gang gezet te hebben, zodat het gebied zich verder 

blijft ontwikkelen en partners elkaar blijven opzoeken (respondent Org13a).  

De motivatie voor co-creatie lijkt bij de gemeente St. Oedenrode nog duidelijker aanwezig. Het stelt 

geen partner te zijn geweest van het programma zonder de bijdragen van de vrijwilligers binnen het 

(gemeentelijke) proces. De meerwaarde van co-creatie met het in gang zetten van een blijvende 

ontwikkeling is volgens de gemeente St. Oedenrode al gaande. Gesteld wordt dat de 
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gebiedsontwikkeling, met daarbij de toepassing van een manier van werken, de basis/opstarter is 

voor andere vernieuwde gebiedsontwikkelingsprocessen (zoals Mozaïek Dommelvallei), die heel 

positief onthaald worden (respondent Org10a).  

Dit laatste aspect wordt ook in het gesprek met de gemeente Best benoemd. Het vernieuwde – 

tevens leeraspect voor andere gebiedsontwikkelingen – wordt benoemd door gebiedsontwikkeling 

het Kloppend Hart te betitelen als een leerprogramma. De vooruitstrevende manier van werken 

geeft een verbondenheid en betrokkenheid voor het programma bij een diversiteit aan partijen. In 

dit procesaspect en in het feit dat het tot resultaat leidt, zit de grote winst. Reflecterend op de 

praktijkresultaten wordt geconstateerd dat de samenwerking tot kwaliteitsverbetering leidt, maar 

dat dit nog meer had kunnen zijn (respondent Org12).  

In het gesprek met de gemeente Boxtel blijkt het motief voor co-creatie minder aanwezig. Gebaseerd 

op de praktijk wordt geconstateerd dat de eerder benoemde kwaliteitsverbetering door 

samenwerking veelal ontbreekt en daarin geen meerwaarde ervaren wordt. In hun ogen lijkt het 

samenwerkingsverband voor sommige betrokkenen meer noodzaak dan wil. Wel wordt een 

blijvende meerwaarde ervaren vanuit de projecten die de recreatie en het toerisme versterken in het 

gebied (respondent Org11). 

De motieven van co-creatie bij de organiserende partijen liggen concreet in het behalen van een 

kwaliteitsverbetering binnen de gebiedsontwikkeling door de diversiteit aan deelnemende partijen. 

Andere motieven van co-creatie zijn minder direct. De gebiedsontwikkeling wordt betiteld als een 

leerprogramma voor andere gebiedsontwikkelingen en ervaren als een katalysator voor permanente 

ontwikkeling en samenwerking binnen het huidige gebied. De gesproken ambtenaar van de gemeente 

Boxtel ervaart deze motieven minder.  

5.3.2 Andere actoren 

De dimensie andere actoren vertegenwoordigd de burger en de georganiseerde burger. In het geval 

van de onderzocht case bevat deze dimensie een diversiteit aan partijen. De theorie onderscheid vier 

invloedfactoren die de houding en het gedrag van de actoren binnen deze dimensie bepalen.  

5.3.2.1 Kenmerken van burgers 

Deze gebiedsontwikkeling wordt getypeerd door de diversiteit aan partijen. Het gezelschap van de 

dimensie andere actoren variërend van semioverheden zoals Pro-Rail tot stichtingen en verenigingen 

zoals SPILL en Stichting Dommel Bimd opgericht door buurtvereniging D’n Bimd. Ondanks de 

verschillen participeren al deze partijen binnen hetzelfde programma. Gesprekken met 11 

geïnterviewde partijen geven een indruk over de aanwezigheid en afwezigheid van typerende 

kenmerken en hebben daarmee bijgedragen aan de uitwerking.  

Het gesprek met het Brabants Landschap maakt duidelijk dat de door hen geïnitieerde projecten vrij 

soepel het proces doorlopen. In gesprek met deze partij maakt men duidelijk dat dit meer is dan 

toeval en dat er verbanden te leggen zijn met bepaalde kenmerken. Het Brabants Landschap 

realiseert zijn project conform plan, ondanks de financiële no-go voor de komst van deze edelherten 

(respondent Ini1). In dit geval van Brabants Landschap maakt de aanwezigheid van financiële 

middelen het mogelijk om het proces te continueren. Het belang van financiële middelen komt in 

meerdere gesprekken terug en lijkt een belangrijk aspect binnen een gebiedsontwikkelingsproces 

(respondent Ini1,Ini3,Ini6a,Ini8,Ini9). Organiserende partijen bevestigen het belang van dit aspect 

(respondent Org11,Org14). Zeker niet alle partijen bezitten over eigen financiële middelen en 

ondervinden daarvan ook problemen (respondent Org11).  



63 
 

Respondent Ini14, p.11: “Iemand die in zijn organisatievorm zelf over de financiën kan 

beschikken, kan makkelijker meedoen dan iemand die deze middelen niet heeft en volledig 

afhankelijk is van voorfinanciering”.  

Ook de duur van de gebiedsontwikkeling lijkt van belang en daarmee het aspect tijd. Partijen zoals 

een terreinbeherende organisatie of een semi-overheid beschikken over “vet op de botten” en dat 

maakt het mogelijk om enkele jaren te wachten op uitbetaling; voor organisaties als een stichting of 

een kleine onderneming ligt dit anders (respondent Org11). Een ander perspectief op het aspect tijd 

is de snelheid van het proces. Een ondernemer kent een andere dynamiek en ervaart het proces als 

langzaam en stroperig. Die wil de mogelijkheid hebben om snel te schakelen en heeft, door de lange 

tijdsduur, de behoefte om wijzigingen door te voeren (respondent Ini5b,Ini9). Ook enkele stichtingen 

benoemen de aanwezigheid van “een lange adem” als noodzakelijk om deel te kunnen nemen 

(respondent Ini6a,Ini8). De derde en de laatste manier waarop het aspect tijd als kenmerk 

terugkomt, is de beschikbare tijdsbesteding. Sommige projecten worden geïnitieerd door 

vrijwilligers/burgers, dit gebeurt in de vrije tijd. Vaak hebben ze daarnaast gewoon een (fulltime) 

baan. Deze omstandigheden hebben invloed op de beschikbaarheid en leiden daarmee tot 

beperkingen om deel te nemen aan het proces (respondent Ini8).  

Een ander kenmerk dat in gesprek met Brabants Landschap als reden wordt gegeven voor het vlotte 

proces bij de projecten van deze organisatie, is het feit dat het een professionele organisatie is dat al 

20 à 30 jaar dit soort projecten uitvoert. Deze organisatie kent de “klappen van de zweep” en is niet 

onbekend met deze manier van werken. Dit maakt bijvoorbeeld dat het werken met 

aanbestedingsregels geen problemen oplevert, waar dit bij anderen een punt is waarop het proces 

vastloopt (respondent Ini1). Dit aspect van kennis en ervaring komt terug bij vele partijen. Dommel 

‘Bimd’, een van de projectinitiatieven binnen deze gebiedsontwikkeling waarbij burgerparticipatie bij 

uitstek aanwezig is, wordt in de vrije (avond en weekend)uren van burgers geleid. In veel gevallen 

hebben deze burgers een professionele achtergrond, door bijvoorbeeld werkzaam te zijn bij het 

Waterschap de Dommel en Natuurmonumenten (respondent Ini8). Het zijn daarmee burgers die 

beschikken over een professionele kennis en ervaring. Deze professionele kennis en ervaring zitten 

binnen de meeste projecten geborgd, vaak op vrijwillige basis (respondent Ini2,Ini3,Ini4a,Ini5b,Ini7). 

Ook vanuit de gemeente Boxtel wordt het belang van professionaliteit benoemd (respondent Org11). 

In projecten waarbij deze professionaliteit niet geborgd zit, wordt dit duidelijk gemist en wordt naar 

oplossingen gezocht via externe partijen zoals de provincie en adviseurs (respondent Ini6b).  

Brabants Landschap is als organisatie al 85 jaar actief in het gebied, andere participanten wonen er of 

hebben er al jaren lang een onderneming. Deze partijen voelen een motivatie en energie bij het 

gebied en voor het project dat zij initiëren. Dit kenmerk lijkt ook een aspect van belang. De 

aanwezigheid van deze energie en motivatie voor de realisatie van het project bij sommige 

stichtingen, verenigingen en (kleine) ondernemers maakt dat ondanks weerstand en tegenslag 

gezocht wordt naar mogelijkheden en doorgegaan wordt. Een ondernemende houding heerst er, 

waarbij de “stoute schoenen” wordt aangetrokken en er wordt aangepakt (respondent Ini8). Dankzij 

de aanwezigheid van dit aspect participeren sommige partijen nog in het programma (respondent 

Ini6b).  

Soms vormen persoonlijke ontwikkelingen en omstandigheden een risico voor de continuïteit van 

bepaalde organisaties. In de praktijk van deze gebiedsontwikkeling blijkt dit ook een aanwezig 

aspect. Bij enkele projecten hebben dit soort omstandigheden een rol gespeeld (respondent 

Ini5b,Ini7). Er zijn voorbeelden waar wegens persoonlijke omstandigheden projecttrekkers een stapje 

terug deden of zich volledig teruggetrokken hebben; dit is echter ook weer opgevangen en heeft 

daarmee geen drastische gevolgen gehad.  
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Uit de gesprekken zijn bepaalde kenmerken te ontlenen die bepalend zijn voor een positieve 

participatie in de gebiedsontwikkeling. Het toont het belang van de beschikking over financiële 

middelen. Verder komt het aspect tijd op verschillende manieren terug als kenmerk. Andere 

kenmerken voortkomende uit de gesprekken, zijn de aanwezigheid van kennis en ervaring, energie en 

motivatie. Als laatste wordt het proces van sommige initiatiefnemers gekenmerkt door de invloed van 

persoonlijke omstandigheden.  

5.3.2.2 Gevoel van betrokkenheid/eigenaarschap 

De aanwezigheid van eigenaarschap en verantwoordelijkheidsgevoel bij de betrokken partijen zijn 

belangrijke aspecten binnen een co-creatief proces. De maten waarin de betrokkenen in staat zijn om 

inbreng te leveren is erg bepalend voor de aanwezigheid van dit aspect. Tijdens 10 gesprekken is dit 

aspect besproken en heeft daarmee bijgedragen aan de totstandkoming deze resultaten.  

Uit de gesprekken met de betrokken valt op dat er in de eerste plaats een verantwoordelijkheid 

wordt gevoeld voor het eigen deelproject. Zoals al eerder beschreven is de energie en motivatie een 

kenmerk van belang voor bepaalde betrokkenen. Deze betrokkenen voelen een sterk gevoel van 

eigenaarschap voor het betreffende project. Deze projecten staan dicht bij de personen zelf, doordat 

het aansluit op een intrinsieke motivatie of betrekking heeft op de eigen (leef)omgeving of 

onderneming. Beseffend dat de betrokkenen in grote mate in staat zijn zelf hierop inbreng te 

leveren, maakt een gevoel van eigenaarschap ook heel logisch.  

Het is met name deze trots en motivatie van deze betrokkenen voor het eigen project, die 

doorstraalt naar een verantwoordelijkheidsgevoel voor de gehele gebiedsontwikkeling (respondent 

Ini3,Ini6a,Ini7). Zo spreken bijvoorbeeld de initiatiefnemers van het project het Duizendjarige Woud 

over het project als “de groene kunstpoort van het Groene Woud” (respondent Ini6a). Ook Stapelen 

en SPILL zijn voorbeelden die vanuit de verantwoordelijkheid voor de eigen deelprojecten een 

verantwoordelijkheid voor het geheel voelen (respondent Ini7,Ini3). Maar het gaat laatstgenoemde 

te ver om te stellen dat verantwoordelijkheid en eigenaarschap gevoeld wordt voor de overige 

deelprojecten. Ook de initiatiefnemer van het project Reanimatie Verloren Erfgoed worstelt met het 

gevoel verantwoordelijkheid voor de overige deelprojecten; het ontbreken van “grip” op deze 

projecten wordt als reden gegeven voor de twijfel op dit aspect (respondent Ini2).  

Grip hebben, oftewel in staat zijn om inbreng te leveren, wordt door een partij sterker gevoeld. Het 

project van Brabants Landschap, wat de herintreding van het edelhert realiseert, wordt gezien als het 

icoon van de gebiedsontwikkeling. Deze organisatie lijkt zich vanuit dit perspectief wel meer een 

inhoudelijke verantwoordelijke te voelen. Dit blijkt wel uit de situatie van de financiële no-go voor 

geld vanuit de provincie. Het Brabants Landschap heeft in die situatie besloten om “de stekker niet 

uit het project te trekken” en met eigen middelen door te gaan met het project. De motivatie 

hiervoor was de consequenties voor de andere 14 projecten en daarmee voor het hele programma 

(respondent Ini1). De ontstaande situatie rondom het edelhert maakte dat het Brabants Landschap 

een bepaalde grip/inbreng had op de andere deelprojecten en daarmee voor de gehele 

gebiedsontwikkeling.  

Ook de betrokken vrijwilligers in het proces binnen de gemeente St. Oedenrode stellen een 

inhoudelijk verantwoordelijkheid te voelen (respondent Org10b). Bij eigenlijk alle andere betrokken 

komt duidelijk naar voren dat het gevoel van verantwoordelijk met name een financiële 

verantwoordelijkheid is, die met name in het begin van de gebiedsontwikkeling prominent aanwezig 

was. In het begin van het Landschappen van Allure-traject zat duidelijk voor alle betrokken een 

gemeenschappelijk belang. Het komen tot honorering van de gebiedsontwikkeling het Kloppend Hart 

was het gemeenschappelijke doel. Alleen de hoogst scorende gebiedsontwikkelingen maakte kans op 
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honorering en daarmee kans op financiële middelen. In dit geval stond de beoordeling van het 

integrale project, alle deelprojecten in zijn totaliteit, centraal (respondent Org14). De aanwezigheid 

van saamhorigheid en gemeenschappelijkheid in het begin wordt door zowel de organiserende als de 

andere betrokken onderschreven (respondent Ini1,Ini4a,Org14). 

Na de honorering gaan de deelprojecten vooral aan de slag met de realisatie van de individuele 

projecten. Sommige issues, knelpunten of onduidelijkheden speelden voor iedereen en maakt dat er 

een gemeenschappelijk belang is, maar het brengt niet meer hetzelfde als in het begin van het proces 

bij de honorering (respondent Ini4a,Ini6a,Ini7). Sommige projecten zoals dat van SPILL, Brabants 

Landschap en Reanimatie Verloren Erfgoed zijn erg gericht op samenwerking en weten elkaar van 

daaruit te vinden. Buiten dat is een duidelijke trend zichtbaar waarin de deelprojecten in de latere 

fase van de gebiedsontwikkeling afzonderlijk van elkaar werken. De focus ligt op de realisatie van het 

eigen project (respondent Ini6b,Ini8,Ini9). De iconische rol van het edelhert wordt door veel 

betrokkenen persoonlijk wel gevoeld, maar meer dan een symbolische waarde is het niet 

(respondent Ini1,Ini2,Ini4b,Ini6a,Ini8).  

De initiatiefnemers voelen verantwoordelijkheid voor het eigen deelproject, deze 

verantwoordelijkheid straalt ook door naar de gehele gebiedsontwikkeling. In het begin van het 

Landschappen van Allure-proces voelen meerdere respondenten duidelijker de aanwezigheid van een 

gemeenschappelijk belang. Met de aanwezigheid van dit gemeenschappelijke belang voelen de 

betrokkenen eigenaarschap voor de gehele gebiedsontwikkeling. Bij sommige betrokkenen blijft dit 

gevoel sterker aanwezig. Dit komt door de verankering van samenwerking in het project en/of als 

gevolg van de energie en motivatie voor het eigen project, dat doorstraalt naar de gehele 

gebiedsontwikkeling. Andere betrokkenen voelen deze verantwoordelijkheid veel minder en zijn 

vooral gefocust op het eigen project. Over het algemeen stellen de respondenten later in het proces 

minder verantwoordelijkheid voor de gehele gebiedsontwikkeling te ervaren.   

5.3.2.3 Aanwezigheid van sociaal kapitaal 

Een ander aspect van belang binnen de dimensie van de andere actoren is de aanwezigheid van 

sociaal kapitaal. De mogelijkheid om binnen een co-creatief proces samen te werken is afhankelijk 

van de aanwezigheid van netwerken en van wederkerig vertrouwen. De gesprekken met 8 

initiatiefnemers hebben bijgedragen aan de uitwerking van dit aspect.  

Kijkend naar de gebiedsontwikkeling het Kloppend Hart, is het netwerk – vastgelegd in de 

samenwerkingsovereenkomst – het eerste wat opvalt. In dit samenwerkingsverband zitten de 14 

projectpartners inclusief de drie betrokken gemeenten. Dit netwerk omvat een diversiteit aan 

partijen, waarbij sommige contacten “nieuwe” partijen zijn (respondent Org12). Door de 

aanwezigheid van dit netwerk weten de projectpartners elkaar makkelijker te vinden en worden er 

eerder koppelingen gelegd (respondent Ini1,Ini2). Het netwerk biedt extra contacten. Een groter 

netwerk biedt meer bekendheid, mogelijkheden, middelen en resulteert ook in verschillende 

verbindingen tussen projecten, waarin samenwerking plaatsvindt (respondent Ini3,Ini8). Dit zijn 

enkele positieve kanten, voortkomend uit de aanwezigheid van het netwerk. Dit wordt niet door 

iedereen onderschreven. Sommige stellen dat de gemaakte contacten ook zonder dit netwerk waren 

gevonden (respondent Ini4b).  

De antwoorden op vragen naar het onderwerp sociale kapitaal beperken zich vooral niet tot de 

kaders van de gebiedsontwikkeling. In de eerste plaats hebben de vele projectpartners binnen het 

eigen project een netwerk van specialisten en adviseurs (respondent Ini2,Ini4a,Ini6a). Daarnaast 

wordt ook gesproken over deelname en aansluiting bij andere gebiedsontwikkelingen (respondent 

Ini7,Ini8). Met name de initiatiefnemers van Dommel ‘Bimd’ zijn daarin uitgesproken. Vanuit de 
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uitzonderlijke positie (samenwerking met project Stapelen) heeft deze partij een bepaalde 

onafhankelijkheid. Het beperkt zich niet tot samenwerking bij het vastgestelde netwerk en is actief 

op zoek naar personen met energie (respondent Ini8).  

Respondent Ini8, p.7: “We gaan op zoek naar wat we nodig hebben en dus ons netwerk 

aanboren en verder zoeken, en waar geen energie zit of het niet lukt, daar stoppen we gewoon 

meteen” 

Deze houding ten opzichte van netwerken brengt het initiatief heel ver. Het vindt aansluiting bij 

verschillende netwerken, gericht op specifieke thema’s zoals natuur en burgerparticipatie, en creëert 

een nauwe samenwerking met Brabants Landschap. Vanuit deze houding ontstaan veel 

mogelijkheden en worden middelen gevonden die het mogelijk maken om de projectdoelen te 

realiseren (respondent Ini8).  

De resultaten tonen dat binnen de gebiedsontwikkeling een sociaal kapitaal geborgen is met de 

aanwezigheid van een sociaal netwerk. De noodzaak en meerwaarde van het aanwezige netwerk 

blijkt te verschillen per geval. Het lijkt afhankelijk van de behoefte en houding van de verschillende 

partijen, sommige projecten lenen zich er beter voor dan de anderen. Verder valt het op dat de kaders 

van de gebiedsontwikkeling vooral niet de kaders zijn voor de netwerken en de contacten die gebruikt 

worden voor de realisatie van de individuele deelprojecten.  

5.3.2.4 Vertrouwen / verwachting 

Het laatste aspect bij de dimensie andere actoren betreft vertrouwen en verwachting. Dit aspect richt 

zich op zowel op het vertrouwen en de verwachting in het proces als op het vertrouwen in het eigen 

kunnen van de betrokkenen. De gesprekken met 9 betrokkenen hebben bijgedragen aan de 

uitwerking van dit aspect.  

Zoals al meerdere malen aangehaald bestaat de dimensie andere actoren uit een diversiteit van 

actoren (respondent Org12). De diversiteit van actoren is ook terug te zien bij de verschillende 

verwachtingen ten opzichte van het proces. Van het Landschappen van Allure-proces hebben 

sommigen een lage verwachting. Deze verwachting komt voort uit eerdere ervaringen met 

vergelijkbare trajecten of het is een strategische houding waarmee flexibiliteit en wendbaarheid 

behouden blijven (respondent Ini1,Ini8). Bij andere respondenten scheppen de ambities en de 

beschikbare financiële middelen van de provincie Noord-Brabant hoge verwachtingen op het gebied 

van samenwerken, verantwoordelijkheden en resultaat (respondent Ini3,Ini5b). Bij de verwachting 

van de betrokkenen valt een overeenkomstig aspect op. Dit betreft de financiële verwachting, 

voorkomend uit het Landschappen van Allure-traject. Het traject wordt door velen gezien als de 

uitgelezen kans voor realisatie van de individuele projecten, waarvoor sommigen al jaren plannen 

hebben (respondent Ini1,Ini3,Ini5b).  

Met het Landschappen van Allure-traject start de provincie een vernieuwend proces: het heeft hoge 

ambities op het gebied van onder andere participatie en verdienmodellen. Het programma moet 

allure geven aan de gebieden en wil daarbij loskomen van de standaardrol als subsidiënt en meer de 

rol van investeerder hebben (respondent Org13a). Bij de meeste betrokken actoren is over het 

algemeen dit besef aanwezig en heerst er een zeker begrip voor het open proces en de daarbij 

horende hobbels (respondent Ini2,Ini7).  

Ondanks dit begrip is gedurende het proces het vertrouwen van de betrokken gedaald. Sprekend 

over het gedaalde vertrouwen wordt met name gereflecteerd op de rol van de provincie. In het begin 

van het Landschappen van Allure-traject heeft er een te lange periode van onduidelijkheid geheerst. 

Het was onvoldoende duidelijk hoe het programma exact vorm zou krijgen, vooral qua regelgeving 
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(respondent Ini3). Het verzamelen van de plannen/projecten liep parallel aan de ontwikkeling van de 

regels en procedures (respondent Org13a). Dit heeft er ook toe geleid dat regels gedurende het 

proces veranderden of aangescherpt werden. Sommige regels bleken voor verschillende 

interpretaties vatbaar (respondent Ini4a,Ini6b,Ini8). Andere noemen ook de continuïteit van de 

provincie als onzekere factor. In dit proces hebben op provinciaal niveau meerdere 

functieverschuivingen plaats gevonden, wat maakt dat er inmiddels vier verschillende 

contactpersonen zijn geweest (respondent Ini2,Ini4a,Ini7). Al deze omstandigheden hebben veel 

onzekerheden met zich meegebracht en het vertrouwen van de betrokkenen sterk doen dalen. De 

lange onzekerheid en het veranderen van de regels hebben mogelijk grote consequenties voor de 

individuele projecten. Bij de initiatiefnemers geeft het onzekerheid over de vraag of het eigen project 

door de veranderingen nog wel aansluit en of daarmee verder gegaan kan worden met het 

Landschappen van Allure-traject. Een situatie die leidt tot een afwachtende houding, vertraging en 

frustratie bij de initiatiefnemers. Het geeft steeds weer opnieuw onzekerheid en schaadt de 

motivatie (respondent Ini1,Ini2,Ini3,Ini6a).  

Vertrouwen in eigen kunnen blijkt bij de meesten aanwezig. Indirect is een antwoord af te leiden op 

de eerdere beschrijving van het aspect Kenmerken van burgers. Veel initiatiefnemers hebben leden 

met professionele kennis en ervaring (respondent Ini2,Ini3,Ini4a,Ini5b,Ini7). Bij de meeste 

organisaties zorgen deze kennis en ervaring ervoor dat met vertrouwen gesproken wordt over de 

persoonlijke deelname (respondent Ini2,Ini3,Ini7,Ini8). Ondanks het vertrouwen in eigen kunnen zijn 

er natuurlijk ook veel onzekerheden geweest en wordt, reflecterend op het programma, ook 

aangehaald dat het veel leeraspecten bevat (respondent Ini1,Ini2,Ini8,Ini9).  

De resultaten tonen dat de verwachtingen aan het begin van het programma variëren per actor. Een 

terugkomend aspect is de verwachting die het Landschappen van Allure-proces biedt vanuit een 

financieel oogpunt: het wordt gezien als een kans voor de realisatie van een eigen project. Vanuit de 

actoren heerst er begrip voor een open proces. Door verschillende omstandigheden, waarbij met 

name de rol van de provincie belangrijk was, is het vertrouwen bij de meeste actoren sterk gedaald 

gedurende het proces. De onduidelijkheden en risico’s leiden tot een afwachtende houding, 

vertraging en frustratie bij de andere actoren. Het vertrouwen in het eigen kunnen is bij de meeste 

actoren aanwezig.   
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Hoofdstuk 6 Analyse 
Op basis van de theorie zijn de doelen, voorwaarden en de dimensies voor een succesvol co-creatie 

proces gedefinieerd. Vanuit dit theoretische perspectief is een norm gesteld over wat in dit onderzoek 

verstaan wordt onder “goed functioneren”. In hoofdstuk 5 is deze theoretische norm vergeleken met 

de praktijk van gebiedsontwikkeling. De resultaten zijn in dit hoofdstuk samengevat (paragraaf 6.1) 

en beschouwd (paragraaf 6.2). Dit levert inzicht in drie thema’s, waarmee het functioneren van co-

creatie in de praktijk van een gebiedsontwikkeling wordt geëvalueerd. De thema’s worden in deze 

analyse één voor één behandeld, ieder in een paragraaf (paragraaf 6.3, 6.4, 6.5).  

6.1 Co-creatie in de praktijk van gebiedsontwikkeling Het Kloppend Hart 

In het voorgaande hoofdstuk (hoofdstuk 5) zijn de empirische resultaten langs de theoretische 

aspecten van het concept co-creatie gehouden en uitvoerig besproken. Onderstaand volgt een 

samenvattende weergave van de resultaten gericht op de doelen, de voorwaarden en de dimensie 

van de betrokken partijen van co-creatie. Op het einde van elke alinea zijn de resultaten 

geïnterpreteerd en volgt er een conclusie.  

6.1.1 Doelen co-creatie 

In de theorie worden een inhoudelijke kwaliteitsverbetering, effectiviteit en een democratisch proces 

als doelen voor een co-creatief proces vastgesteld. Het bereiken van een inhoudelijke 

kwaliteitsverbetering wordt in sommige gevallen specifiek benoemd, met daarbij de toevoeging dat 

dit had meer kunnen zijn. Een diversiteit aan actoren en interactie/discussie zijn noodzakelijke 

aspecten voor het bereiken van dit doel. De diversiteit aan actoren is aanwezig, slechts een enkeling 

mist een faciliterende rol. Vooral in het begin van het proces blijkt er sprake van interactie en 

discussie + later wordt dit minder. Het gebiedsontwikkelingsproces blijkt doeltreffend. Over het 

algemeen stellen de respondenten dat de beoogde doelen worden behaald en heerst er 

tevredenheid. Een enkeling ervaart minder effectiviteit en stelt dat de beoogde resultaten 

tegenvallen of blijft neutraal met het ontbreken aan overzicht als motivatie. Een democratisch proces 

blijkt vooral in het begin van het proces. Ook zien de initiatiefnemers participatie met name terug in 

de deelprojecten, waarbij de mate van participatie per project verschilt. De respondenten zijn 

positief over de representativiteit van alle belangen in het proces.  

Reflecterend op de doelen van co-creatie blijkt het gebiedsontwikkelingsproces na opvatting van de 

respondenten hierop redelijk aan te sluiten. De doelen van co-creatie worden door de meeste 

respondenten teruggezien in het proces, soms worden de doelen alleen binnen een specifiek gedeelte 

van het proces teruggezien.  

6.1.2 Voorwaarden co-creatie 

De aanwezigheid van de dialoog wordt in de theorie als een voorwaarde van co-creatie gezien. In de 

praktijk is gekeken naar de rol van digitale en fysieke platforms. Daarbinnen is gekeken naar de 

mogelijkheid tot gelijke inbreng en de aanwezigheid van interactieve werkvormen. Digitale 

communicatiemiddelen zijn gebruikt in het proces en leveren een bijdrage aan de informatie-

uitwisseling. Fysieke bijeenkomsten zijn in tal van vormen en variaties aanwezig. Vooral in het begin 

van het proces zijn bijeenkomsten aanwezig, die getypeerd worden met een interactief en open 

karakter. Er heerst een vaste overlegstructuur. Het projecttrekkersoverleg verandert gedurende het 

proces van frequentie, vorm en inhoud. Het richt zich op informatieuitwisseling, waarbij de 

regelgeving en knelpunten de meest besproken onderwerpen zijn. Het aspect gelijkwaardigheid komt 

tot uitdrukking in het projecttrekkersoverleg: dit overleg wordt niet als gelijkwaardig ervaren. De 

gemeente Boxtel fungeert hierbij als tussenpaneel, het bundelt informatie en speelt dit door naar de 

initiatiefnemers en de provincie.  
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De aanwezigheid van de dialoog als voorwaarde van co-creatie blijkt met name in het begin van het 

proces aanwezig, via de fysieke bijeenkomsten. Bijeenkomsten in latere fases en de digitale middelen 

beperken zich vooral tot informatieuitwisseling en daarbij ontbreekt het aan gelijkwaardigheid.  

De theorie stelt transparantie als een tweede voorwaarde. Transparantie bestaat uit de toegang tot 

informatie, inzicht inin de context en inzicht inin het proces. Niet altijd is de toegang tot informatie 

voldoende geweest, volgens de respondenten. Organiserende partijen stellen voldoende toegang tot 

informatie te hebben aangeboden, maar betwijfelen of het altijd duidelijk is geweest. In een periode 

vóór de subsidiebeschikking en over de uitfinanciering is er onvoldoende duidelijkheid bij de 

initiatiefnemers. Inzicht inin een gemeenschappelijk doel/probleem is - gesymboliseerd met het 

edelhert en kralensnoer de Dommel – aanwezig bij alle deelnemende partijen. Deze symbolen 

bieden echter te weinig samenhang die noodzakelijk is bij een gebiedsontwikkeling. Deze samenhang 

is in het begin van het proces wel hoger geweest dan in latere fasen. Inzicht inin de rolverdeling 

heerst er bij alle betrokkenen. De rolverdeling is wel complex, de rol van gemeente Boxtel en 

onduidelijkheden bij de provincie zijn hier debet aan. Gedurende het gehele proces heerst er over 

het algemeen inzicht inin de voortgang. Over de voortgang van de individuele deelprojecten heerst 

minder inzicht. In het begin was dit beter, het neemt af in de latere fasen.  

De voorwaarde transparantie lijkt in het begin van het proces aanwezig. Onduidelijkheden naar 

informatie en rollen maken de latere fasen van het proces minder transparant, ook de samenhang en 

het inzicht in individuele deelprojecten neemt af gedurende het proces.  

De aanwezigheid van de mogelijkheid en de wil tot samenwerken in het gebiedsontwikkelingsproces 

zijn van belang voor toegankelijkheid, de derde voorwaarde van co-creatie. Door sommige 

deelprojecten zijn meerdere samenwerkingen aangegaan, echter zijn er ook vele pogingen tot 

samenwerking niet doorgegaan. Veel respondenten ervaren onvoldoende toegang tot het proces om 

daadwerkelijk tot samenwerking te komen. De mogelijkheden daartoe zijn klein doordat het te 

weinig gefaciliteerd wordt en partijen zich bevinden in verschillende fasen van gebiedsontwikkeling. 

De wil om samen te werken is in het begin bij de meeste initiatiefnemers aanwezig, dit neemt af 

gedurende het proces. Het ontbreken van noodzaak, onderlinge belangen en een wij-gevoel zijn 

hiervoor de redenen. Over de meerwaarde van deelname heerst verdeeldheid bij de respondenten. 

Sommige initiatiefnemers ervaren meerwaarde van de individuele projecten, organiserende partijen 

zien ook een kwaliteitsverbetering. Andere initiatiefnemers stellen deze meerwaarde minder te 

ervaren.  

De toegankelijkheid blijkt in beperkte mate aanwezig. Samenwerkingen worden gevonden, maar dit 

had veel meer kunnen zijn. De mogelijkheden tot samenwerking zijn onvoldoende. De wil tot 

samenwerking heerst aanvankelijk, maar neemt af gedurende het proces. Ook de meerwaarde van 

deelname wordt niet door iedereen ervaren.  

De kosten-baten is de laatste voorwaarde van co-creatie. Deze voorwaarde richt zich op de 

tevredenheid van alle betrokkenen tijdens het proces. De meeste respondenten hebben enkele 

kanttekeningen, maar zijn over het algemeen positief gestemd. Organiserende partijen zijn vooral 

tevreden over het begin van het proces. De tevredenheid van de initiatiefnemers hangt vaak samen 

met het resultaat van het individuele project. Over de latere fasen heerst er bij de organiserende 

partijen ontevredenheid over de samenwerking. De initiatiefnemers zijn verdeeld over de 

tevredenheid bij de samenwerking.  

De voorwaarde kosten-baten ligt genuanceerd. Over het algemeen heerst er uiteindelijk veelal 

tevredenheid over het proces en de samenwerking, maar niet bij alle betrokkenen. 
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6.1.3 Dimensie partijen 

De dimensie organiserende partij richt zich binnen de gebiedsontwikkeling op de provincie Noord-

Brabant en de gemeente Boxtel. Bij deze partijen is gekeken naar de procedure en structuren, 

houding en vaardigheden, vertrouwen in een open proces en de motieven van co-creatie. Bij enkele 

aspecten zijn ook de resultaten van de gemeente Best en St. Oedenrode opgenomen. Met de 

procedure, waarmee de provincie uiteindelijk is gekomen, schuift het veel verantwoordelijkheden af 

naar de andere organiserende partij. De gemeente Boxtel komt met twee procedures, deze gaan 

gepaard met veel regels en onduidelijkheden. De initiatiefnemers beamen dit en ervaren de 

procedures als ingewikkeld en beperkend. De organisatiestructuur verandert door de jaren heen. De 

provincie trekt zich terug en de gemeente Boxtel zet een uitvoeringsorganisatie op, in de vorm van 

een programmabureau. De organiserende partijen hebben persoonlijk alle een positieve houding en 

vaardigheden die aansluiten bij participatie. Ook de ambities op programma- en beleidsniveau 

sluiten hierop aan. Het daadwerkelijk uitvoeren van deze rol wordt met name bij de gemeente Boxtel 

belemmerd door de verantwoordelijkheden en risico’s. Ook de provincie ondergaat belemmeringen 

bij de uitvoering. Vertrouwen in een open proces gericht op participatie blijkt bij de provincie 

aanwezig. Bij de gemeente Boxtel ontbreekt dit, wel was dit vertrouwen aanwezig in het begin van 

het eigen (voor)proces. Bij vertrouwen wordt vooral gesproken over het vertrouwen tussen de 

overheden onderling. De provincie, gemeente St.Oedenrode en gemeente Best ervaren meerdere 

directe en indirecte motieven van co-creatie. Bij de gemeente Boxtel worden deze motieven minder 

ervaren.  

De (organiserende) partijen in deze dimensie worstelen met de gestelde aspecten voor een co-creatief 

proces. De aanwezigheid van aanvankelijk goede intenties stuiten gedurende het proces regelmatig 

op verschillende belemmeringen. Het aspect vertrouwen richt zich met name op vertrouwen tussen 

overheden onderling. De organiserende partijen hebben veelal wel zicht op de motieven van co-

creatie.   

De tweede dimensie van co-creatie wordt gevormd door de andere actoren die deelnemen aan het 

proces. Dit zijn de initiatiefnemers van de verschillende deelprojecten, waarmee door hen 

geparticipeerd wordt binnen de gebiedsontwikkeling. De actoren variëren van semi-overheden tot 

burgers (georganiseerd in een stichting) en alles daar tussenin. Bij deze dimensie is inzicht verkregen 

in de kenmerken van burgers, het gevoel van betrokkenheid/eigenaarschap, de aanwezigheid van 

sociaal kapitaal en vertrouwen/verwachting. Financieel kapitaal, kennis en ervaring en energie en 

motivatie tonen belangrijke kenmerken van burgers te zijn. Ook het aspect tijd komt op meerdere 

wijzen terug als een kenmerk van belang. In sommige gevallen blijkt invloed van persoonlijke 

omstandigheden, dit is daarmee ook als kenmerk te benoemen. Per initiatiefnemer varieert de 

aanwezigheid van deze kenmerken. Veel initiatiefnemers voelen verantwoordelijkheid voor het eigen 

project, wat doorwerkt naar het voelen van betrokkenheid bij de gehele gebiedsontwikkeling. In het 

algemeen voelen de betrokkenen het gemeenschappelijk belang in de beginfase sterker dan in de 

latere fasen. Sommige partijen voelen wel een sterke betrokkenheid gedurende het hele proces. 

Sociaal kapitaal zit geborgen binnen de gebiedsontwikkeling. De noodzaak en meerwaarde hiervan 

verschilt per gebruiker. Het kader van de gebiedsontwikkeling is niet de grens voor het gebruik van 

netwerken en contacten door de initiatiefnemers. De verwachtingen aangaande de gebieds-

ontwikkeling verschilt per actor, een gemeenschappelijk terugkomend aspect is de financiële 

verwachting. Gedurende het proces daalt het vertrouwen bij de meeste actoren, daarbij wordt de rol 

van de provincie als reden genoemd. Het vertrouwen in eigen kunnen is bij de meeste actoren 

aanwezig. 

De dimensie andere actoren geeft een gevarieerd beeld. De aanwezigheid van de gestelde aspecten 

verschilt per actor. Sommige actoren hebben aansluiting bij de aspecten en ervaren een voortvarend 
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participatie proces. Anderen actoren sluiten minder aan, wat samen gaat met een lager gevoel van 

betrokkenheid en vertrouwen bij de gebiedsontwikkeling. Bij deze actoren is in het algemeen 

gedurende het proces een daling van het vertrouwen en de betrokkenheid bij de gebiedsontwikkeling 

zichtbaar. De actoren ervaren de aanwezigheid van sociaal kapitaal, dit komt voort uit het 

gebiedsontwikkelingsproces, maar wordt ook breder gezocht.  

6.2 Beschouwing op resultaten  

Het samenvatten en interpreteren van de resultaten, zoals gedaan in de voorgaande paragraaf 

(paragraaf 6.1), toont hoe de theoretische aspecten van co-creatie in de praktijk van dit 

gebiedsontwikkelingsproces tot uitdrukking komen. Een beschouwing op de resultaten uit de vorige 

paragraaf geeft zicht op de drie thema’s waarmee het functioneren van co-creatie geanalyseerd 

wordt. Onderstaand volgt een korte uitwerking van de thema’s. De eerste twee thema’s evalueren 

het functioneren vanuit het theoretische perspectief. Voor het “goed functioneren” van co-creatie is 

op basis van theorie een norm bepaald. Deze analyse gaat in op de elementen van co-creatie die zich 

ten opzichte van de eerdere genoemde theoretische norm afwijkend en/of opmerkelijk tonen in de 

praktijk van de gebiedsontwikkeling. Het functioneren van co-creatie wordt in dit onderzoek ook 

onderzocht vanuit een actorperspectief. Dit perspectief richt zich op interpretatieverschillen door de 

betrokken actoren bij de aspecten van de theoretische norm van co-creatie. Het derde thema van 

deze analyse brengt het functioneren van co-creatie vanuit deze insteek in beeld.  

Thema 1: voorwaarden van co-creatie 

Het eerste thema richt zich op een ontwikkeling, zichtbaar bij de voorwaarden van co-creatie 

gedurende het proces van de gebiedsontwikkeling. De aanwezigheid van de drie voorwaarden 

dialoog, transparantie en toegankelijkheid veranderen gedurende het proces. De drie 

voorwaarden vertonen alle een overeenkomstige ontwikkeling in de loop van het proces. 

Aanvankelijk wordt aan alle drie voorwaarden voldaan, later in het proces is dat in veel mindere 

mate het geval. De ontwikkeling heeft ook doorwerking op de doelen van co-creatie, hierbij zijn 

binnen sommige aspecten dezelfde veranderingen zichtbaar. In de volgende paragraaf (paragraaf 

6.3) wordt dit thema verder uitgewerkt en in verband gebracht met de theorie van 

gebiedsontwikkeling.  

Thema 2: invloedfactoren in de dimensies van co-creatie 

Het tweede thema richt zich op de invloedfactoren van de twee dimensies. Daarbij ligt de nadruk 

op de aspecten die opmerkelijk en afwijkend zijn van de theoretische norm. Daarnaast geeft de 

praktijk ook inzichten, die niet direct gelinked zijn aan de theoretische aspecten van co-creatie. 

Met een analyse op dit thema ontstaat er inzicht in de wijze waarop co-creatie zich in de praktijk 

van een gebiedsontwikkeling onderscheid.  

Thema 3: interpretaties van co-creatie  

Het derde thema binnen de analyse legt de focus op interpretatieverschil. Een beschouwing op 

de resultaten geeft inzicht in bepaalde aspecten/concepten binnen de operationalisatie van co-

creatie, waarop een interpretatieverschil van toepassing is. De twee dimensies van co-creatie 

lijken bepaalde aspecten verschillend te interpreteren en te gebruiken. De aanwezigheid van 

interpretatieverschil wordt verder geanalyseerd door het in verband te brengen met de theorie 

over ‘open-concepts’. 
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6.3 Voorwaarden van co-creatie 

De beschouwing uit de voorgaande paragraaf toont dat drie voorwaarden van co-creatie een 

vergelijkbare ontwikkeling doormaken in het proces van de gebiedsontwikkeling. Met de verandering 

in de aanwezigheid van deze voorwaarden verandert ook het functioneren van co-creatie. De 

veranderende aanwezigheid van de voorwaarden lijken een verband te vertonen met het proces van 

de gebiedsontwikkeling. De ontwikkeling binnen de voorwaarden en de relatie met het proces van de 

gebiedsontwikkeling wordt in deze paragraaf geanalyseerd. Dit gebeurt door de waargenomen 

praktijk te koppelen aan de theorie van gebiedsontwikkeling. De fasen van gebiedsontwikkeling 

dienen als structuur voor de uitwerking van dit thema. 

Initiatieffase 

In de initiatieffase van de gebiedsontwikkeling zijn er verschillende fysieke bijeenkomsten. De fysieke 

bijeenkomsten worden geïnitieerd door de organiserende partijen en hebben een open en interactief 

karakter. De ideeënmarkt en snelkookpandag zijn hiervan voorbeelden. Digitale platforms zijn ook 

vertegenwoordigd in de praktijk met de aanwezigheid van bijvoorbeeld een Q&A lijst en 

voortgangsrapportage. De aanwezigheid en de vormgeving van deze platforms resulteren in de 

vertegenwoordiging van de dialoog -als voorwaarde van co-creatie- in de initiatieffase van 

gebiedsontwikkeling. De aanwezigheid van deze voorwaarde in de praktijk van een 

gebiedsontwikkeling is in lijn met de theoretische verwachting. De theorie biedt een verklaring voor 

de aanwezigheid van interactieve bijeenkomsten. Het samenbrengen van ideeën en het creëren van 

draagvlak wordt door Wolting (2008) benoemd als eigenschappen van de initiatieffase. Door hem 

wordt het creëren van draagvlak als zeer belangrijk ervaren voor het tot stand komen van de 

projecten (Wolting, 2008).  

Ook de voorwaarde transparantie blijkt aanwezig en te voldoen aan de theoretische norm, in het 

begin van het proces. Uit de praktijk komen geen onduidelijkheden naar voren. Initiatiefnemers 

vinden de informatie helder, hebben inzicht in de voortgang en voelen zich verbonden tot elkaar. De 

aanwezigheid van transparantie naar de context (inzicht in doel/probleem) lijkt te verklaren vanuit 

theoretische verwachtingen aangaande de initiatieffase. Volgens Van Rooy (2009) komt het initiatief 

voor een gebiedsontwikkeling voort uit het gevoel van urgentie bij alle betrokkenen. Dit gedeelde 

gevoel van urgentie maakt dat het gemeenschappelijke doel/probleem tastbaar is voor iedereen. Bij 

de andere aspecten, onderdeel van de voorwaarde transparantie, toont de theorie niet direct inzicht. 

Een logische verklaring voor de aanwezigheid van de aspecten lijkt te komen uit het feit dat het 

proces in de initiatieffase nog verkennend is en daarmee eenvoudig en vrijblijvend (Van Rooy, 2009). 

De voorwaarde toegankelijkheid lijkt in de initiatieffase ook aanwezig in de praktijk van de 

gebiedsontwikkeling. De praktijk toont samenwerkingen tussen verschillende projecten. De 

aanwezigheid van goede wil wordt beaamd bij de participerende partijen. Hiervoor wordt de 

aanwezigheid van dezelfde belangen en de noodzaak om samen tot de honorering van het 

programma te komen als praktijkverklaringen gegeven. Dit sluit aan bij de theoretische verwachting 

voor de initiatieffase. Het creëren van draagvlak als eigenschap (Wolting, 2008) verklaarde al de 

aanwezigheid interactieve bijeenkomsten. Uit deze bijeenkomsten ontstaan ook de mogelijkheden 

tot samenwerken. Ook het eerder aangehaalde gevoel van urgentie voor de ontwikkeling (van Rooy, 

2009) verklaard de aanwezigheid van dezelfde belangen en de wil om tot één programma te komen. 

In de theorie wordt de mogelijkheid om in het begin invloed uit te oefenen als meerwaarde van 

deelname gezien (Daamen, 2005); dit wordt in de praktijk echter niet genoemd als motivatie voor de 

samenwerking.  
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De voorwaarden dialoog, transparantie en toegankelijkheid, zoals vastgesteld in de theoretische 

norm van co-creatie, blijken aanwezig en te voldoen in de initiatieffase van de gebiedsontwikkeling. 

Het vertonen van deze voorwaarden is in lijn met de theoretische verwachting, de theorie van 

gebiedsontwikkeling verklaart de aanwezigheid.  

Haalbaarheidsfase 

Concrete bijeenkomsten die zich voordeden in de initiatieffase worden gedurende de 

haalbaarheidsfase nauwelijks waargenomen. De afsluiting van deze fase, bij de ondertekening van de 

samenwerkingsovereenkomst, gaat wel gepaard met een bijeenkomst waarbij participanten een 

belangrijke rol vervullen. Het vergelijken van de praktijk met de theoretische norm toont dat de 

voorwaarde dialoog gedurende de haalbaarheidsfase onder druk is komen te staan. De aanwezigheid 

van de voorwaarde dialoog is afgenomen en het voldoet minder aan norm ten opzichte van de 

initiatieffase. Het afzwakken van de aanwezigheid van de dialoog in de haalbaarheidsfase lijkt een 

verklaring te hebben bij de complexiteit en intensiteit waarmee deze fase in de theorie wordt 

gekenmerkt. VROM (2009) typeert deze fase van gebiedsontwikkeling als iteratief, waarbij 

activiteiten parallel lopen en subfases meerdere keren opnieuw ondergaan worden. De 

overheidspartijen bereiden zich voor op de realisatie. Daarbij worden haalbaarheidsstudies 

uitgevoerd (Daamen, 2005) en wordt gestreefd naar definitieve afspraken op verschillende vlakken 

(Wolting, 2008). Door de intensiteit en complexiteit lijken de organiserende partijen de handen vol te 

hebben met het formeel optuigen van de gebiedsontwikkeling. Zoals de praktijk toont volgt er in een 

jaartijd verschillende procedures en overeenkomsten. Deze fase van gebiedsontwikkeling vraagt om 

een focus op de formele aspecten, dit lijkt een tot zichzelf gekeerde overheid als gevolg te hebben. 

Dit lijkt zich uit te drukken in een lagere prioriteitstelling bij het betrekken van participanten, middels 

de organisatie van de dialoog.  

De aanwezigheid van de voorwaarde transparantie kent ook een ontwikkeling, op een specifiek 

moment, binnen de haalbaarheidsfase. De aanwezigheid van transparantie naar informatie en 

voortgang is laag in het moment tussen het vaststellen van de samenwerkingsovereenkomst 

(onderdeel van investeringsvoorstel) en de beschikking. Deze ontwikkeling lijkt een verklaring te 

vinden bij een verschillende behoefte van de participerende - en organiserende partijen. Met het 

vaststellen van het investeringsvoorstel ontstaat bij de initiatiefnemers de drang om van start te 

gaan. De overheid is druk met de gereedstelling voor realisatie en heeft de beschikking als document 

nodig om definitieve afspraken te maken (Wolting, 2008). De overheid biedt pas duidelijkheid na een 

half jaar. Voor de participerende partijen heerst er in deze periode onvoldoende duidelijkheid en dit 

wordt als remmende factor ervaren. Deze onduidelijkheid zorgt ervoor dat de voorwaarde 

transparantie minder aanwezig is en het verschil met de theoretische norm toeneemt in vergelijking 

met de voorgaande fase. Zoals gesteld in bovenstaande theorie wordt de haalbaarheidsfase 

getypeerd als iteratief, intensief en complex (VROM, 2009). Deze kenmerken lijken te verklaren 

waarom de organiserende partijen de behoefte van de participerende partijen niet direct kunnen 

vervullen. Het edelhert en kralensnoer de Dommel dienen als symbolische onderleggers voor het 

programma en krijgen uitwerking in de bestuursovereenkomst (bidboek). De praktijk toont ook dat 

de transparantie naar de context verandert na het vaststellen van de samenwerkingsovereenkomst. 

Een verklaring hiervoor lijkt de focus op de realisatie van de eigen projecten, wat leidt tot het 

ondersneeuwen van het gemeenschappelijke doel/probleem.  

De toegankelijkheid is duidelijk minder aanwezig in de haalbaarheidsfase, het wijkt af van de 

theoretische norm. De aanvankelijk goede wil tot samenwerken is verdwenen. De in de initiatieffase 

genoemde argumenten voor samenwerking worden in deze fase gemist en dit wordt benoemd als 

motivatie voor het verdwijnen van de wil om samen te werken. Ook de periode van juridische 
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onduidelijkheden wordt genoemd als verklaring. Deze laatste verklaring is opnieuw terug te koppelen 

naar de intensiteit en complexiteit waarmee de haalbaarheidsfase in theorie getypeerd wordt 

(VROM, 2009). De mogelijkheid tot samenwerken verandert ook in de loop van deze fase. In de 

praktijk worden de verschillende fasen van gebiedsontwikkeling als verklaring genoemd. Deze 

verklaring is te herleiden naar het iteratief proces waarmee deze fase is gekenmerkt door VROM 

(2009). Sommige projecten voldoen aan de eisen en gaan van start met de realisatie, andere 

projecten blijven hangen in de subfases van de haalbaarheidsfase. Dat verschillende partijen zich 

bevinden in verschillende fasen van gebiedsontwikkeling, is een theoretische verklaring voor de 

verschillende belangen waardoor de wil tot samenwerken laag is. 

 De voorwaarden van co-creatie zijn minder aanwezig in de haalbaarheidsfase, als dit wordt 

vergeleken met de voorgaande fase. Alle drie voorwaarden tonen minder aansluiting bij de 

theoretische norm. De theorie van gebiedsontwikkeling typeert deze fase iteratief, intensief en 

complex. Deze kenmerken verklaren het onder druk komen te staan van de voorwaarden in de 

haalbaarheidsfase.  

Realisatiefase 

De overlegstructuur vastgesteld in de samenwerkingsovereenkomst is bepalend voor de 

aanwezigheid van het aspect dialoog in de realisatiefase. Door middel van het projecttrekkersoverleg 

wordt de dialoog gefaciliteerd. Dit format blijkt echter onvoldoende in lijn de eigenschappen van de 

dialoog zoals vastgesteld in de theoretische norm. Het formele karakter in het proces – beschreven in 

de vorige fase met de focus op de procedures en overeenkomsten – heeft zijn doorwerking in het 

projecttrekkersoverleg. Knelpunten en juridische regels staan namelijk als onderwerp centraal in dit 

overleg.  

Het vergelijken van de praktijk met de theoretische norm toont dat er in de realisatiefase te weinig 

transparantie was. Zoals benoemd vormen tijdens het projecttrekkersoverleg knelpunten en 

onduidelijkheden de inhoud. In de praktijk blijkt de uitfinancieringsovereenkomst te ingewikkeld en 

veel onduidelijkheden te bevatten. De eerder genoemde focus op realisatie bij de projecten blijft zich 

doorzetten. Dit heeft als gevolg dat het inzicht in de andere projecten afneemt, voor zowel 

participanten als overheidspartijen. Bij de provincie verdwijnen functies en wisselen 

contactpersonen, ook dit geeft onduidelijkheid. Ook het inzicht in het gemeenschappelijke 

doel/probleem wordt in deze fase nog maar weinig ervaren.  

Ook de voorwaarde toegankelijkheid toont zich in de praktijk onvoldoende in vergelijking met de 

theoretische norm. Het projecttrekkersoverleg faciliteert de mogelijkheid tot samenwerking te 

weinig. De in de haalbaarheidsfase verdwenen wil en meerwaarde tot samenwerking lijkt zich niet te 

verbeteren in de realisatiefase. In plaats daarvan richten de initiatiefnemers zich op de realisatie van 

de eigen projecten. De voorwaarde toegankelijkheid ligt in de praktijk onder de maat van de 

theoretische norm.  

In de praktijk wordt in de realisatiefase een focus op het realiseren van de eigen projecten ervaren. 

Dit is in lijn met de theorie waarin deze focus als eigenschap voor de fase wordt benoemd (Ministerie 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2011). Daarnaast is het volgens de theorie van belang 

om duidelijkheid te hebben over risico’s. Het is ook van belang dat bij aanvang van de realisatiefase 

duidelijk is wie de uitvoeringsorganisaties zijn (Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, 2011). Met deze theoretische conditie lijkt de praktijk te worstelen. Afspraken en 

procedures blijken moeilijk te passen in de praktijk. Dit verlaagt de transparantie en maakt dat de 

overleggen in de realisatiefase sterk gefocust zijn op het oplossen van deze onduidelijkheden. De 
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focus op de onduidelijkheden en de individuele problemen verkleinen ook de mogelijkheid om via de 

overlegstructuur nog samenwerkingen te faciliteren.  

De wisseling van personeel en het verdwijnen van functies bij de provincie blijkt een ontwikkeling in 

lijn met de theoretische verwachting. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

(2011) stelt dat de realisatiefase vaak gepaard gaat met de vervanging van functies, 

vertegenwoordigd in voorgaande fasen van de gebiedsontwikkeling. Deze ontwikkeling is, met 

verwijzing naar de theorie van gebiedsontwikkeling, verklaarbaar. Het Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties (2011) noemt ook het belang van goede bemensing en de continuïteit 

daarin als voorwaarde voor succes. Afgaand op deze stelling en op de inzichten die de praktijk biedt 

kan gesteld worden dat de ontwikkeling een negatieve invloed heeft op de voorwaarden van co-

creatie. De wisseling heeft als gevolg dat de functies met gevoel bij de projecten en met inzicht voor 

de inhoud verdwijnen.  

Net zoals in de haalbaarheidsfase blijken de voorwaarden van co-creatie in de realisatiefase te weinig 

vertegenwoordigd. De voorwaarden dialoog, transparantie en toegankelijkheid voldoen in de praktijk 

niet aan de theoretische norm. Verschillende aspecten van de theorie van gebiedsontwikkeling bieden 

een verklaring voor de huidige vertegenwoordiging van de voorwaarden in de realisatiefase.  

 

De voorwaarden van co-creatie en de ontwikkeling ervan gedurende het gebiedsontwikkelingsproces 

is in dit thema nader onderzocht. De voorwaarden dialoog, transparantie en toegankelijkheid voldoen 

in de initiatieffase aan de theoretische norm van co-creatie. In de latere fasen van de 

gebiedsontwikkeling komen alle drie de voorwaarden onvoldoende overeen met de theoretische 

norm. Onderstaande tabel (tabel 8) geeft per fase en per voorwaarde een overzicht van de 

belangrijkste praktijkconstateringen en eindigt telkens met een conclusie. Deze conclusie is gebaseerd 

op een vergelijking van de vertegenwoordiging van de voorwaarden in de praktijk met de 

theoretische norm van co-creatie.  

Tabel 8 Overzicht van praktijkconstateringen en conclusie o.b.v. theoretische norm (bron: eigen creatie) 

 
 

Initiatieffase Haalbaarheidsfase  Realisatiefase 

Dialoog  Creatieve 
bijeenkomsten en 
digitale platforms 
aanwezig 

Slechts één creatieve 
bijeenkomst  

Projecttrekkersoverleg is niet 
interactief en slecht 
informatie, focus op regels 

Conclusie Voldoet aan norm Voldoet niet aan norm Voldoet niet aan norm 

Transparantie Helder proces, geen 
onduidelijkheden en 
verbondenheid 

Wil om te realiseren, 
onduidelijkheden over 
definitieve afspraken 

Uitfinancieringsovereenkomst 
te ingewikkeld, focus op 
realisatie en verdwijnen van 
functies en wisseling 
contactpersonen bij provincie 

Conclusie  Voldoet aan norm Voldoet niet aan norm Voldoet niet aan norm 

Toegankelijkheid  Aanwezigheid van 
dezelfde belangen, 
noodzaak om samen 
tot honorering te 
komen 

Juridische 
onduidelijkheden, 
bevinden in 
verschillende (sub)fases 

Focus op onduidelijkheden en 
problemen in 
projecttrekkersoverleg, focus 
op realisatie eigen project 

Conclusie  Voldoet aan norm Voldoet niet aan norm Voldoet niet aan norm 
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De analyse toont dat de praktijkconstateringen veelal te verklaren zijn vanuit theorie over 

gebiedsontwikkeling. Daarmee biedt het inzicht in de sterke relatie tussen de vertegenwoordiging van 

de voorwaarden volgens de theoretische norm van co-creatie en de procesfasen van een 

gebiedsontwikkeling. Met het vaststellen van deze relatie ontstaat er meer inzicht in welke 

procesmomenten van de gebiedsontwikkeling van invloed zijn op het functioneren van co-creatie. Dit 

inzicht kan in een later stadium gebruikt worden bij het formuleren van concrete lessen voor in de 

praktijk. 

6.4 Invloedfactoren in de dimensies van co-creatie  

Op basis van de resultaten vallen invloedfactoren van de twee dimensies van co-creatie op. Ook geeft 

de praktijk inzicht in relevante ontwikkeling die van invloed zijn geweest op het proces, maar geen 

directe borging hebben binnen de operationalisatie van co-creatie. De opvallende invloedfactoren uit 

de operationalisatie van co-creatie zijn uitwerkt in het eerste deel van dit thema. Deel twee richt zich 

op aspecten die buiten de huidige operationalisatie van co-creatie vallen.  

6.4.1 Opvallende aspecten in theoretische norm co-creatie  

Sommige invloedfactoren van de twee dimensies van co-creatie gedragen zich in de praktijk 

opvallend ten opzichte van de theoretische norm. De analyse in deze paragraaf richt zich op de 

aspecten: vertrouwen in participatie, sociaal netwerk en kenmerken van burgers. De analyse gaat 

dieper in op de praktijkresultaten en zoekt naar verklaringen voor de opvallende aspecten in de 

bestaande literatuur.  

6.4.1.1 Vertrouwen in participatie 

De theorie van co-creatie benoemt het belang van vertrouwen van de overheid in een open proces 
gericht op participatie. Om tot een betekenisvolle samenwerking te komen is het van belang dat er 
een wederkerig vertrouwen aanwezig is. Voorberg et al. (2014) benoemt het vertrouwen van de 
overheid in de capaciteit van de burger als een belangrijke voorwaarde. De aanwezigheid van deze 
voorwaarde wordt in de theorie niet altijd als van zelfsprekend gezien en er zijn ook genoeg redenen 
om aan te nemen dat het vertrouwen in de participatie ter discussie staat in de praktijk. Zo benoemt 
Roberts et al. (2013) de onvoorspelbaarheid van het gedrag van de burgers als een potentiële 
bedreiging. Ook wordt er getwijfeld aan de morele en intellectuele capaciteit van burgers (Mathews, 
1999). Mathews (1999) stelt dat vooral de persoonlijke belangen van de burgers leidend zijn en 
boven publieke belangen gaan. Daarnaast noemt Mathews (1999) ook de complexiteit van 
problemen: deze zijn van dien aard dat het voor gewone burgers te ingewikkeld is. Bovendien wordt 
het aspect tijd nog als belemmering gezien: de burger heeft geen tijd of wil het geen tijd vrijmaken 
om moeilijke beslissingen te nemen (Mathews, 1999). Ook in de gebiedsontwikkelingstheorie wordt 
ook het belang van vertrouwen tussen overheid en burger benoemd (Van Rooy 2009).  
 
De praktijk van deze gebiedsontwikkeling toont dat de betrokken ambtelijk functionarissen van de 
overheden minder sceptisch zijn over participatie als wordt beschreven in bovenstaande theorie. 
Eerder het tegenovergestelde lijkt het geval. Bij de provincie Noord-Brabant lijkt namelijk het 
vertrouwen in participatie duidelijk aanwezig. De andere organiserende partij, de gemeente Boxtel, is 
wel meer terughoudend en voorziet risico’s. In gesprek met deze respondenten valt het op dat dit 
thema zich niet beperkte tot de vertrouwensrelatie overheid-participant (burger), maar zich uitbreidt 
en eigenlijk vooral gaat over de vertrouwensrelatie overheid-overheid. Dit laatste is opvallend en niet 
in lijn met de verwachting.  
 
Over de relatie tussen overheden stelt de theorie van gebiedsontwikkeling dat een goede publieke 
samenwerking een absolute voorwaarde is voor een succesvolle gebiedsontwikkeling 
(Adviescommissie Gebiedsontwikkeling, 2005). Daarnaast wordt het belang genoemd van het 
zichtbaar verantwoordelijkheid nemen door bestuurlijke functionarissen (Adviescommissie 
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Gebiedsontwikkeling, 2005). Juist op dit aspect lijkt het vertrouwen tussen de organiserende partijen 
provincie Noord-Brabant en gemeente Boxtel te knellen. Een verdere analyse van de documenten en 
overeenkomsten aangaande de gebiedsontwikkeling geeft inzicht in de verhouding tussen de partijen 
en daarmee inzicht in een achterliggend knelpunt gericht op de verantwoordelijkheid over de 
financiële middelen. Figuur 10 illustreert de verhouding tussen provincie, gemeente en de 
uiteindelijke 14 initiatiefnemers.  

 
Figuur 10 verhouding betrokken partijen en de verantwoordelijkheid over financiële middelen (bron: eigen creatie) 

Deze analyse toont dat het knelpunt in de vertrouwensrelatie tussen gemeente en provincie met 
name gaat over de verantwoordelijkheid rondom de liquide middelen. De praktijksituatie is zo dat de 
gemeente Boxtel de financiële middelen en daarmee ook de verantwoordelijkheid van de provincie 
heeft gekregen. Het verder doorspelen van deze middelen naar de initiatiefnemers gebeurt echter 
niet. De gemeente Boxtel is hierin terughoudend en lijkt daarmee weinig vertrouwen te hebben in 
participatie. Slechts dit laatste stellen is te kort door de bocht, het is goed om dit vanuit een breder 
perspectief te beschouwen. Het niet doorspelen van de financiële middelen en daarmee de schijn 
naar het ontbreken aan vertrouwen in participatie van de gemeente Boxtel is namelijk een gevolg 
van de slechte vertrouwensrelatie tussen deze partij en de provincie. Bij gemeente Boxtel heerst 
namelijk niet het vertrouwen in de provincie dat, mochten de risico’s op participatie vlak werkelijk 
tot uiting komen, de verantwoordelijkheid voor de financiën gezamenlijk gedragen wordt. Het gebrek 
aan vertrouwen op ambtelijk niveau staat in relatie met onduidelijkheden op bestuurlijk niveau. 
Zoals benoemd stelt de theorie de noodzaak vast van het zichtbaar verantwoordelijkheid nemen 
door bestuurlijke functionarissen (Adviescommissie Gebiedsontwikkeling, 2005). Het gesignaleerde 
gebrek aan vertrouwen blijft overeind staan, dit lijkt voort te komen uit het niet of onvoldoende 
zichtbaar voor de anderen nemen van verantwoordelijkheid op dit vlak. Het in stand houden van dit 
tekort aan onderlig vertrouwen heeft als gevolg dat het gehele proces in de kramp schiet en geeft de 
schijn dat dit komt door een gebrek aan vertrouwen in participatie.  
Het vertrouwen in open proces komt nog op een andere manier terug in de praktijkresultaten. 
Opnieuw richten de resultaten zich op de vertrouwensrelatie tussen overheden. De gemeente Boxtel 
heeft namelijk weinig vertrouwen in het open proces van het Landschappen van Allure-traject en de 
creatieve bijeenkomsten van de gemeente St. Oedenrode. Deze houding van de gemeente Boxtel kan 
verklaard worden op basis van de bevindingen uit de analyse van paragraaf 6.3. De gemeente Boxtel 
en Best hebben namelijk al in een eerder stadium deze fase van gebiedsontwikkeling doorlopen, met 
eigen resultaten en uitgangspunten. Zij bevinden zich daarmee al in een andere fase met – zoals 
bleek uit voorgaande analyse – ook andere belangen en behoeften. Dit perspectief geeft een 
verklaring waarom er weinig vertrouwen heerst in het open proces van het Landschappen van Allure-
traject en de creatieve bijeenkomsten van de gemeente St. Oedenrode.  
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Het vertrouwen in participatie blijkt in de praktijk niet direct een aspect te zijn waarop het proces 
vastloopt. De overheidspartijen zeggen op zich wel vertrouwen te hebben in participatie; dit 
vertrouwen verandert echter op het moment dat deze partijen samen een gebiedsontwikkeling 
vormen. Op dat moment heerst er over het aspect ‘vertrouwen in participatie’ nog maar weinig 
vertrouwen in de overheden onderling. Dit wantrouwen tussen de overheden blijft bestaan, 
waarschijnlijk doordat de betrokken bestuurders hierin onvoldoende zichtbaar voor de anderen 
verantwoordelijkheid nemen.  
 
In de gebiedsontwikkeling blijkt vertrouwen echter te veranderen in wantrouwen tussen de 
overheidspartijen onderling. Men lijkt er niet goed in geslaagd dit gesignaleerde gebrek aan 
vertrouwen weg te nemen; wellicht komt dit doordat betrokken instanties hierin te weinig zichtbaar 
voor de anderen verantwoordelijkheid hebben genomen. 

6.4.1.2 Sociaal netwerk 

De praktijkresultaten tonen dat enkele participanten in deze gebiedsontwikkeling bij het gebruik van 

sociaal kapitaal zich duidelijk niet beperken tot de kaders van de gebiedsontwikkeling. Er zijn 

initiatiefnemers die meerdere netwerken en contacten buiten de gebiedsontwikkeling om gebruiken 

en daarnaast ook aansluiting vinden bij andere (gebieds)ontwikkelingen. Dit alles gebeurt met de 

realisatie van het deelproject als doel. Deze constatering lijkt in eerste instantie niet zo uitzonderlijk, 

ze lijkt in lijn met de theorie. Zo stelt Specht (2012) dat door het actief betrekken van burgers in 

netwerken er nieuwe relaties ontstaat met andere bewoners, beleidsmakers, sociale instellingen en 

professionals. De vaardigheden en relaties die deze burgers leren kunnen vervolgens weer elders 

toegepast worden (Specht, 2012). Dit laatste lijkt, met de aansluiting van deze initiatiefnemers bij 

een andere gebiedsontwikkeling en netwerken gericht op een specifiek thema, direct van toepassing 

in de praktijk. Het sociaal kapitaal draagt daarmee bij aan het in gang zetten van een blijvende 

ontwikkeling, wat gezien wordt als doelstelling van de gebiedsontwikkeling.  

Een verdere beschouwing geeft echter ook inzicht in het functioneren co-creatie in een 

gebiedsontwikkeling in het algemeen. Het toont namelijk ook dat de grenzen van co-creatie breder 

kunnen liggen dan de grens van een gebiedsontwikkeling. Een initiatiefnemer kan namelijk veel 

bredere kaders van sociaal kapitaal gebruiken om het project op een co-creatieve wijze te realiseren 

binnen een gebiedsontwikkeling. De constatering dat dit aspect van co-creatie zich niet laten 

beperken tot de grens van een gebiedsontwikkeling kan als een kans worden beschouwd. Het toont 

dat binnen de kaders van een gebiedsontwikkeling zelf niet per se alle elementen van co-creatie 

aanwezig hoeven te zijn om op co-creatief manier te produceren in een gebiedsontwikkeling. Het 

plaatst het functioneren van co-creatie hiermee ook in een bepaald perspectief. Met deze 

constatering valt te verwachten dat de afwezigheid van bepaalde aspecten van co-creatie in een 

gebiedsontwikkeling niet direct wil betekenen dat het goed functioneren van co-creatie minder is.  

6.4.1.3 Kenmerken van burgers 

Op basis van de resultaten zijn enkele kenmerken van de initiatiefnemers op te maken. Het eerste 

kenmerk van belang, waartoe de praktijk inzicht biedt, is de aanwezigheid van financiële middelen. 

Het belang om te beschikking over financiële middelen bij initiatiefnemers in een 

gebiedsontwikkeling wordt bevestigd in de theorie. Door Buitelaar, Feenstra, Lekkerkerken, Sorel en 

Tennekes (2012) wordt het rond krijgen van de business case door initiatiefnemers als knelpunt 

gezien. Deelname binnen de gebiedsontwikkeling gaat vaak gepaard met een grote voorinvestering 

terwijl daartegenover relatief bescheiden en onzekere inkomsten staan (Buitelaar et al., 2012). De 

stap om tot een initiatief te komen met een duurzame exploitatie is moeilijk. Daarbij benoemt 

Buitelaar et al. (2012) ook uitzonderingen, het schrijft over de creativiteit waarmee enkele 

initiatiefnemers zonder een sluitende business case toch een project kunnen realiseren. 
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Van deze uitzondering is ook sprake in de praktijk van deze gebiedsontwikkeling. Enkele projecten, 

gerund door burgers, weten door voortijdig afspraken te maken met de gemeente en via slimme 

samenwerking met maatschappelijke organisatie, op een creatieve manier de noodzakelijke 

financiële middelen te realiseren.   

Vanuit dit oogpunt komt het belang van bepaalde kenmerken van burgers duidelijker naar voren. Bij 

het komen tot creatieve oplossingen voor een sluitende business case, waarop Buitelaar et al. (2012) 

doelen, blijkt uit de praktijk de aanwezigheid van een bepaalde energie en motivatie een kenmerk 

van belang. De praktijk toont dat succesvol participerende initiatiefnemers vaak beschikken over een 

actieve houding en doorzettingsvermogen. Deze initiatiefnemers hebben vaak ook een sterke binding 

met het gebied. Vanuit dit perspectief schuilt een bepaalde betrouwbaarheid bij deze partijen. Deze 

betrouwbaarheid biedt zekerheid en continuïteit. Dit maakt dat projecten van deze initiatiefnemers 

met deze kenmerken van de grond komen in de praktijk van een gebiedsontwikkeling.  

In de praktijk valt ook de aanwezigheid van kennis en ervaring op als kenmerk. Vele initiatieven 

worden gerund door vrijwilligers met een professionele achtergrond. Deze professionele kennis en 

ervaring blijken een aspect van belang om te kunnen participeren binnen een gebiedsontwikkeling. 

Deze constatering is in lijn met Fischer (2012) stelt over participatie. Ook hij stelt dat participatie niet 

voor iedereen vanzelf sprekend is. Vooral de middenklasse is in staat om hiermee te dealen, voor de 

minder bedeelden van de samenleving ligt deze uitdaging veel hoger (Fischer, 2012). Deze stelling 

van Fischer (2012) lijkt zeker van toepassing op participatie in een gebiedsontwikkeling. De 

burgerinitiatieven die participeren zijn namelijk niet van doorsnee burgers afkomstig. Het betreft 

burgers met een professionele achtergrond; zonder deze achtergrond zou deze participatie minder 

succesvol zijn.  

Burgerparticipatie in een gebiedsontwikkeling en het aspect tijd blijkt geen eenvoudige combinatie. 

Zoals de praktijkresultaten al tonen is het van belang om in een gebiedsontwikkeling lange tijd te 

kunnen wachten op geld, om te kunnen omgaan met een andere dynamiek en te beschikken over 

doorzettingsvermogen. Sommige partijen worstelen met deze situaties en dit maakt participatie in 

een gebiedsontwikkeling lastiger. De theorie kenmerkt een gebiedsontwikkeling namelijk als een 

langdurig proces (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2011). Deze situaties 

voortkomend uit het aspect tijd, lijken dan ook inherent aan een gebiedsontwikkeling. De praktijk 

laat ook zien dat de beschikbaarheid van tijd een knelpunt is. Dit lijkt in lijn met de eerder 

aangehaalde belemmering dat burgers geen tijd hebben of geen tijd willen vrijmaken (Mathews, 

1999). Beschouwend hierop wordt geconstateerd dat de stelling van Mathews (1999) maar 

gedeeltelijk opgaat. De betrokken participanten hebben een beperkte beschikbaarheid van tijd, maar 

er iszeker sprake van motivatie om tijd vrij te maken (lees kenmerk energie en motivatie). Met een 

flexibele instelling en een tegemoetkoming naar de beperkte beschikbaarheid van deze participanten 

hoeft deze belemmering van Mathews (1999) helemaal geen issue te zijn voor participatie in een 

gebiedsontwikkeling.  

De praktijk toont dat participeren binnen een gebiedsontwikkeling bij het ene project beter verloopt 

dan bij andere. Een beschouwing op de resultaten en de theorie geeft inzicht in bepalende kenmerken 

voor een voortvarende participatie in een gebiedsontwikkeling. De aanwezigheid van deze kenmerken 

beperken zich niet tot specifieke organisatievormen. Een positieve participatie binnen een 

gebiedsontwikkeling sluit daarmee geen organisatievormen uit. Zolang de initiatiefnemers, al dan 

niet op een creatieve manier, de besproken kenmerken in het project borgen, blijkt een voortvarend 

participatieproces in een gebiedsontwikkeling mogelijk.  
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6.4.2 Nieuwe aspecten in theoretische norm co-creatie 

Tijdens het empirisch onderzoek zijn enkele onderwerpen ter sprake gekomen die niet toe te delen zijn 

aan de aspecten die voortkomen uit de operationalisatie van co-creatie. Doordat deze onderwerpen 

buiten de theoretische norm vallen, zijn deze niet specifiek meegenomen in de resultatenbeschrijving. 

Om die reden volgt nu eerst een korte presentatie van de resultaten van deze onderwerpen, daarna 

volgt de analyse.  

6.4.2.1 Invloed politiek-bestuurlijk  

Het onderwerp politiek-bestuurlijke invloed komt op verschillende manieren terug tijdens de 

interviews. In het gesprek met de provincie komt een duidelijk zichtbaar politiek moment ter sprake, 

namelijk de Provinciale Statenverkiezing 2015. De uitslag van deze verkiezing leidt tot invloed op het 

verloop van de gebiedsontwikkeling (respondent Org13a). In het gesprek wordt gesteld dat de 

verkiezingsuitslag meegespeeld heeft bij de beslissing om de rol van de provincie in het 

Landschappen van Allure proces te veranderen. Het is een politiek-bestuurlijke beslissing geweest 

om in de latere fasen van het proces geen proactieve, maar een toetsende rol in te nemen 

(respondent Org13a). Naast dit concrete politiek moment blijkt politiek-bestuurlijke invloed op het 

proces ook te komen vanuit minder tastbare situaties. Zo wordt in de praktijk de invloed van het 

vereffenen van (politieke) rekeningen als voorbeeld aangehaald (respondent Ini6a,Org10a). Hoe zich 

dit daadwerkelijk vertaalt naar invloed op het gebiedsontwikkelingsproces wordt niet duidelijk uit de 

gesprekken. De aanwezigheid van een politieke lobby lijkt een ander aspect van politieke invloed in 

de gebiedsontwikkeling. Bestuurders kijken minder over de gemeentelijke grens, hebben een focus op 

eigen projecten en op het behalen van resultaat binnen de bestuursperiode zijn voorbeelden die 

hierbij worden genoemd. De aanwezigheid van een politieke lobby bij de wethouders wordt in 

verband gebracht het verloop van de gebiedsontwikkeling. Als gevolg van de lobby zijn bepaalde 

projecten opgenomen in het programma die minder aansluiting hebben bij de kaders van co-creatie 

en ook minder gericht zijn op de verbinding (respondent Org11,Org12).  

Om meer inzicht te verkrijgen naar de politiek-bestuurlijke invloed op de gebiedsontwikkeling is dit 

specifieke thema met de wethouder van de gemeente Boxtel besproken. Uit dit gesprek blijken 

enkele momenten uit het gebiedsontwikkelingsproces binnen de gemeentelijke politiek gespeeld te 

hebben. Het initiatief voor de verkenning naar de mogelijkheden van een gebiedsontwikkeling en het 

wel of niet aansluiten bij het Landschappen van Allure-traject worden aangewezen als werkelijke 

politieke momenten (respondent Org14). De perikelen rondom het edelhert en de financiële 

verantwoording zijn andere momenten waarbij door velen een sterke invloed vanuit de politiek 

wordt verwacht. Deze verwachting wordt door de wethouder ontkracht (respondent Org14).  

Respondent Org14, p.2: “Want dit was veel meer van we moeten met elkaar in gesprek - met de 

partijen die er zijn- om te kijken of dit programma een meerwaarde is. En als je in zo'n 

gesprek als gemeente samen met Brabants Landschap en ZLTO in gesprek gaat, dan moet je 

zorgen op het moment dat je daar tot een comprimé komt, tot een overeenstemming. Dan is 

het politieke er wel een heel eind van af hoor” 

 
De wethouder noemt wel het belang van de gemeenteraad en de noodzaak om deze op de hoogte te 

houden, maar stelt dat de invloed van de gemeentelijke politiek in Boxtel op het proces vrij beperkt 

is geweest (respondent Org14). Ook de gemeentelijke verkiezingen hebben geen invloed gehad op 

het proces (respondent Org14). 

Ondanks dat het gesprek met de wethouder dit niet ondersteunt, kan op basis van de andere 
resultaten worden geconstateerd dat politiek-bestuurlijke momenten het proces van een 
gebiedsontwikkeling beïnvloeden. Dat een gebiedsontwikkeling niet los gezien kan worden van 
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politiek-bestuurlijke invloed, blijkt niet alleen uit deze praktijk. In de theorie wordt op basis van 
eerder onderzochte gebiedsontwikkelingspraktijken veelvuldig de politiek-bestuurlijke invloed 
beschreven (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2011; Adviescommissie 
Gebiedsontwikkeling, 2005).  
 
De onverwachte wending die is ontstaan doordat de provincie en de gemeenten kansen hebben 
laten liggen, blijkt ook in de theorie herkenbaar. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (2011) benoemt de mogelijke invloed van politiek-bestuurlijke, maatschappelijke 
en economische ontwikkelingen. Daarbij wordt gesteld dat de mate van invloed op de 
gebiedsontwikkeling vooraf moeilijk te voorzien is. Daarop gebaseerd kan gesteld worden dat de 
politiek-bestuurlijke context een bepaalde risicofactor vormt in het gebiedsontwikkelingsproces. 
Door de moeilijke voorspelbaarheid van de mogelijke invloed is het lastig om hierop te anticiperen 
binnen het gebiedsontwikkelingsproces. 
 
De praktijk toont dat de politieke lobby ertoe leidt dat bestuurders een bepaalde focus hebben en 
daardoor vergeten om over gemeentelijke grenzen te kijken. Dit draagt niet positief bij aan het 
proces. Het belang van bestuurlijke samenwerking vindt onderbouwing in de theorie. Door de 
Adviescommisie Gebiedsontwikkeling (2005) wordt de samenwerking tussen overheden als absolute 
voorwaarde van gebiedsontwikkeling gezien. Daarbij wordt het belang van een goede samenwerking 
op politiek-bestuurlijk niveau tussen gemeenten benadrukt. In de praktijk wordt ook geconstateerd 
dat bepaalde projecten in de gebiedsontwikkeling minder binding hebben met het programma en er 
spreekwoordelijk “ingedrukt zijn”. De aanwezigheid van deze projecten wordt gezien als gevolg van 
een politieke lobby. Een beschouwing op de resultaten geeft inzicht in deze projecten. Deze 
projecten vallen op in de resultaten bij de aspecten kenmerken van burgers en gevoel van 
betrokkenheid/eigenaarschap. Binnen deze aspecten bleken bepaalde onderdelen minder aanwezig 
bij deze projecten.  
 

De theorie stelt dat de rol van de politiek ook in directere zin van belang is binnen een 

gebiedsontwikkeling. Bij een gebiedsontwikkeling waarin de overheid de organiserende partij is, is 

het de politiek die de kaders vaststelt en degene die deze kaders ook wil herkennen in het 

eindresultaat (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2011). Aangaande de rol van 

politiek in combinatie met participatie biedt de theorie inzicht in een spagaat. In het duale stelsel is 

het verwerven van draagvlak niet altijd eenvoudig. Een gebiedsontwikkeling met een 

vastomschreven programma is vanuit politiek oogpunt het makkelijkste. Vanuit co-creatie 

redenerend kan een vast omschreven programma als een verlies worden ervaren. Een vast 

omschreven programma biedt minder ruimte voor participerende partijen om hun expertise en 

ideeën in te brengen; dit bemoeilijkt hen te komen tot een inhoudelijke kwaliteitsverbetering, een 

aspect van co-creatie (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2011).  

Gebaseerd op de constateringen uit de praktijk en de analyse op basis van de theorie kan worden 

vastgesteld dat een gebiedsontwikkeling bijna altijd gepaard gaat met een politiek-bestuurlijke 

invloed. Uit de analyse blijkt de politiek-bestuurlijke invloed van directe invloed op bepaalde aspecten 

van co-creatie. Binnen de huidige operationalisatie van co-creatie blijkt niet één aspect zich te richten 

op de politiek-bestuurlijke context. Kijkend naar co-creatie binnen de kaders van een 

gebiedsontwikkeling lijkt het toevoegen ‘politiek-bestuurlijke context’ als invloedfactor binnen de 

dimensie organiserende partij noodzakelijk. 

6.4.2.2 Contextuele omgeving  

In de contextuele omgeving kunnen zich ontwikkelingen voordoen waarop de gebiedsontwikkeling 

geen invloed heeft, maar die wel van invloed kunnen zijn op de gebiedsontwikkeling. Binnen de 
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praktijk van de gebiedsontwikkeling worden hierbij enkele ontwikkelingen benoemd. In gesprekken, 

die gerelateerd zijn aan de gemeente St. Oedenrode, komt de gemeentelijke fusie met twee andere 

gemeente ter sprake (respondent Ini6a,Ini9,Org10a). De fusie met de gemeente Veghel en gemeente 

Schijndel is van invloed op de gebiedsontwikkeling. De projecten ondervinden vertraging en 

onduidelijkheid als gevolg van de fusie (respondent Ini6a,Ini9). Hierdoor zijn nieuwe bestuurders en 

ambtenaren verantwoordelijk voor het dossier. Deze personen kennen de voorgeschiedenis van het 

programma niet. Dit wordt, samen met het wegvallen zijn eigen betrokkenheid door de 

geïnterviewde ambtenaar, benoemd als gevolg van de fusie op de gebiedsontwikkeling (respondent 

Org10a). Een andere ontwikkeling die van invloed is op de gebiedsontwikkeling, is een wetswijziging. 

Deze wetwijziging heeft grote gevolgen gehad voor één deelproject. Binnen de kaders is gezocht naar 

een andere invulling van dit project, hierover is echter nog geen akkoord (respondent Ini9).  

Uit deze praktijk valt te constateren dat de contextuele omgeving wel degelijk gevolgen heeft op de 

gebiedsontwikkeling. Deze invloed heeft ook gevolgen voor de aanwezigheid van de aspecten van co-

creatie binnen het proces. Zoals al eerder gesteld, is volgens de theorie de invloed van 

ontwikkelingen van deze aard moeilijk te voorzien (Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, 2011). Op basis hiervan kan gesteld worden dat het moeilijk is om hierop te 

anticiperen. De contextuele omgeving vormt altijd een bepaald risico. De onvoorspelbaarheid maakt 

dit tot een risico dat moeilijk te beheersen is met specifieke maatregelen.  

6.5 Interpretaties van co-creatie 

Het actorperspectief is de tweede insteek waarmee het functioneren van co-creatie in de praktijk van 

een gebiedsontwikkeling wordt benaderd. Deze analyse richt zich op de interpretatie en het gebruik 

door actoren bij de aspecten van co-creatie. De actoren van de gebiedsontwikkeling zijn 

onderverdeeld naar de twee dimensies van co-creatie. Specifiek is het gebruik en de uitdrukkingen 

rondom de vier aspecten ‘effectiviteit’, ‘wil tot samenwerken’, ‘kosten-baten’ en ‘fysieke 

bijeenkomsten’ geanalyseerd. Inzicht in de verschillen wordt geanalyseerd met de theoretische kennis 

van ‘open-concepts’. 

In de theorie wordt co-creatie gepresenteerd als een open concept. Het toedelen van co-creatie aan 

deze categorie schept verwachtingen aangaande het functioneren van co-creatie in de praktijk. 

Onderzoek van Kooij et al. (2014) stelt dat een open concept zich in de praktijk op een unieke en 

eigen manier toont, het heeft een bepaalde conceptuele flexibiliteit. Dit maakt het mogelijk om de 

“planning game” te continueren en maakt dat de actoren in staat zijn hen eigen planningspraktijk te 

blijven uitvoeren. In de planningspraktijk worden de regels van co-creatie gehanteerd, maar krijgen 

deze wel een duidelijke eigen betekenis van de betrokken actoren, gedreven door hun verlangens en 

acties. Deze theorie stelt dat open concepts fungeren als middelpunten van discourses en zorgen 

voor de reproductie ervan (Kooij et al., 2014). In de praktijk van deze gebiedsontwikkeling zijn vele 

actoren en belangen betrokken, ieder vanuit een ander perspectief en achtergrond. De betrokkenen 

zijn op basis van de theorie van co-creatie op te delen in twee dimensies: de organiserende partij en 

andere actoren. Met name de dimensie ‘andere actoren’ bestaat uit een gevarieerd gezelschap. 

 

Bij verschillende aspecten van co-creatie lijkt zich een vergelijkbaar interpretatieverschil voor te 

doen. De actoren van de dimensie andere actoren zijn bij de interpretatie van enkele aspecten van 

co-creatie veel meer gericht op het eigen individuele resultaat. De actoren van de organiserende 

dimensie hebben in het gebruik van dezelfde aspecten veel meer de nadruk liggen op het geheel van 

de gebiedsontwikkeling en plaatsen die in een bredere context.  

Bij de aspecten ‘effectiviteit’, ‘wil tot samenwerken’ en ‘kosten-baten’ komt dit verschil duidelijk tot 

uitdrukking.  
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Bij de interviewvragen gericht op het aspect ‘effectiviteit’ reflecteren de initiatiefnemers 

voornamelijk vanuit het individuele project en spreken zij over de iconische projecten. Velen spreken 

hun mening echter nauwelijks uit en stellen een gebrek aan overzicht te hebben. De organiserende 

partijen overzien bij het aspect ‘effectiviteit’ veel meer het geheel van projecten en plaatsen de 

effectiviteit van de gebiedsontwikkeling ook in een bredere context. Dit gebeurt door het te plaatsen 

in een geheel gericht op een permanente versterking van de recreatie en toerisme in het gebied en 

op de doorwerking naar vervolgprogramma’s.  

Het aspect ‘wil tot samenwerking’ komt bij de initiatiefnemers anders tot uitdrukking als het gaat om 

de meerwaarde van samenwerken. De initiatiefnemers reflecteren op het individuele project en 

benoemen daarbij concrete zaken als bekendheid, sociaal netwerk, professionalisering en 

verbeteringen in het eigen project. In de gesprekken met de organiserende partijen, provincie en 

gemeenten, zijn de antwoorden op de interviewvragen bij dit aspect vooral gericht op de verbetering 

van de individuele projecten, maar dan meer in algemene zin. De antwoorden van deze actoren 

besteden echter verder ook veel aandacht aan de symbolische meerwaarde/rol van de 

gebiedsontwikkeling. De leeraspecten van het vernieuwde programma en de doorwerking naar 

andere gebiedsontwikkelingen worden daarbij genoemd.  

Een vergelijkbaar verschil in interpretatie komt ook tot uitdrukking bij het aspect ‘kosten-baten’, dat 

zich richt op de tevredenheid van de actoren bij het proces. Deze tevredenheid blijkt bij de 

initiatiefnemers sterk samen te gaan met de realisatie van het individuele deelproject. De 

organiserende partijen drukken de tevredenheid via het proces van de gebiedsontwikkeling door te 

spreken over bijeenkomsten, procesmomenten en de rolvervulling.  

 

De resultaten tonen ook een verschillende interpretatie van de twee dimensies rondom het aspect 

‘fysieke bijeenkomsten’. In de gesprekken met de organiserende partijen krijgt dit aspect invulling 

door in te gaan op de fysieke bijeenkomsten in het begin van het proces. In deze gesprekken krijgen 

de interactieve bijeenkomsten als de snelkookpandag, ideeënmarkt en de bijeenkomsten in St. 

Oedenrode volop aandacht. Het aspect ‘fysieke bijeenkomsten’ wordt daarentegen in de gesprekken 

met de initiatiefnemers veel vaker gelinked aan de vorm en inhoud van het projecttrekkersoverleg.  

 

De analyse toont dat bij de aspecten ‘effectiviteit’, ‘wil tot samenwerken’ en ‘kosten-baten’ de 

initiatiefnemers een sterkere focus hebben op de individuele projecten en dat de organiserende 

partijen meer de nadruk leggen op het geheel en de doorwerking van de gebiedsontwikkeling. De 

twee dimensies gebruiken het aspect ‘fysieke bijeenkomsten’ om uitdrukking te geven aan twee 

verschillende soorten bijeenkomsten. De organiserende partijen leggen de nadruk op de incidentele 

bijeenkomsten in het begin van het proces, waar de initiatiefnemers meer aandacht hebben voor de 

vaste overlegstructuur.  

 

Een analyse op de resultaten toont dat meerdere aspecten van co-creatie door de twee dimensies 

verschillend worden gebruikt of aangehaald. De belangen en het perspectief van deze twee dimensies 

geven inzicht in het interpretatieverschil en die maken het logisch en verklaarbaar; dit is echter niet 

het doel van deze analyse. Het doel van deze analyse is om de verschillen uiteen te zetten, inzicht te 

verkrijgen in de verschillende perspectieven over het “goed functioneren” van co-creatie en daarmee 

bij te dragen aan meer wederzijds begrip en een optimalere samenwerking. Onderstaande tabel 

(tabel 9, p.84) geeft per dimensie en per aspect een overzicht van de interpretatieverschillen die zich 

voordoen in de onderzochte praktijk.   
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Tabel 9 Overzicht van interpretaties per dimensie en per aspect van co-creatie (bron: eigen creatie) 

 
 

Organiserende partij  Andere actoren  

Effectiviteit  Focus op geheel van projecten en op 
gebiedsontwikkeling in een bredere 
context  

Focus op individueel project, 
iconische project of hebben 
hierop geen zicht 

Wil tot samenwerken  Focus op geheel van projecten gehele 
programma en de symbolische 
meerwaarde/rol van de 
gebiedsontwikkeling. 

Focus op individueel project en 
concrete zaken als bekendheid, 
professionalisering en 
sociaalnetwerk. 

Kosten-baten  Focus op begin van het proces via 
bijeenkomsten, procesmomenten en 
de rolvervulling 

Focus op realisatie van 
individueel project.  

Fysieke bijeenkomsten 
 

Focus op interactieve bijeenkomsten 
aanwezig in het begin van het proces 

Focus op projecttrekkersoverleg  

 

De theorie van ‘open-concepts’ stelt dat de regels van de “planning game” op basis van verlangens en 

acties van actoren een duidelijke eigen betekenis krijgen (Kooij et al., 2014). Hoe de verlangens en 

acties van de actoren van invloed zijn op de aspecten van co-creatie is met deze analyse zichtbaar 

geworden. De analyse toont dat de aspecten van co-creatie worden gebruikt om waarde te geven aan 

de specifieke planningspraktijken van de actoren. Het zelf waarde geven aan de planningspraktijk 

gebeurt in het algemeen vanuit de initiatiefnemersperspectief, met een interpretatie gericht op de 

individuele projecten en vanuit de organiserende partijen met een interpretatie, gericht op de gehele 

gebiedsontwikkeling en de doorwerking ervan. Waarde geven aan de eigen planningspraktijk middels 

co-creatie in lijn met wat de theorie schrijft als kenmerk van open concepts (Kooij et al., 2014).  

 

De theorie gaat nog verder in op de functie van open-concepts en stelt dat het een middenweg vormt 

van een scala aan discourses en zorgt voor de reproductie ervan. Hiermee komt echter de grens van 

de analyse in beeld. Hiervoor zijn namelijk de resultaten van dit onderzoek onvoldoende diepgaand. 

De resultaten van dit onderzoek, gebruikt voor de analyse, bieden alleen inzicht in de uitkomsten, de 

uitdrukking en het gebruik van de aspecten van co-creatie in de planningspraktijk. De analyse heeft 

getoond dat de uitkomsten van de discourses van de verschillende dimensies leiden tot 

interpretatieverschil bij de aspecten van co-creatie. Het resultaat van deze analyse en de verwachting 

van de theorie naar de achterliggende discourses maakt het interessant om gericht op het 

“discoursive spel” rondom het concept co-creatie vervolgonderzoek te doen.  
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Hoofdstuk 7 Conclusie en discussie 
Dit laatste hoofdstuk geeft conclusies over de resultaten door het beantwoorden van de 

onderzoeksvragen, gevolgd door een discussie waarin gereflecteerd wordt op het onderzoek. In 

paragraaf 7.1 zijn de deelvragen en uiteindelijk de hoofvraag beantwoord. De eerste twee deelvragen 

zijn los van elkaar uitgewerkt. De beantwoording van deelvraag 3 en 4 vertonen overlap en zijn om 

die reden in samenhang gepresenteerd. Om herhaling en een onnodige complexiteit te voorkomen 

zijn deze niet één voor één beantwoord, maar op basis van thema’s uitgewerkt. Paragraaf 7.2 bevat 

een reflectie van het onderzoek en aanbevelingen voor vervolgonderzoek.   

8.1 Conclusie 
Dit onderzoek heeft als doel bij te dragen aan een betekenisvolle samenwerking tussen de overheid, 

markt en maatschappij. Concreet levert het onderzoek een bijdrage door het functioneren van het 

instrument co-creatie te definiëren en te evalueren in de praktijk van gebiedsontwikkeling.  

In deze paragraaf zal antwoord worden gegeven op de in de doel- en vraagstelling geformuleerde 

vragen. Om die reden is het zinvol om eerst een overzicht te bieden van de onderzoeksvragen, zoals 

deze in hoofdstuk 1 geformuleerd zijn.  

Hoofdvraag 

Hoe functioneert het instrument co-creatie binnen de praktijk van een gebiedsontwikkeling? 

Deelvragen 

1. Welke doelen, voorwaardes en kenmerken stelt de literatuur voor een succesvol co-creatie 

proces? 

2. Hoe krijgen de kenmerken van co-creatie vorm in de praktijk van een gebiedsontwikkeling?  

3. Op welke manier onderscheiden de kenmerken van co-creatie zich in de praktijk van een 

gebiedsontwikkeling?  

4. Welke nieuwe inzichten brengt de toepassing van co-creatie in de praktijk van een 

gebiedsontwikkeling?   

Het beantwoorden van de eerste twee deelvragen leidt tot het voltooien van het eerste gedeelte van 

de doelstelling, namelijk het definiëren van co-creatie in de praktijk van een gebiedsontwikkeling. 

Het tweede gedeelte van de doelstelling richt zich op het evalueren van co-creatie. Door het 

beantwoorden van deelvraag 3 en 4 wordt dit gedeelte voltooid. Dit gebeurt middels de uitwerking 

van drie thema’s. Deze paragraaf sluit af met het beantwoorden van de hoofdvraag.  

8.1.1 Co-creatie in de theorie 
Op maatschappelijk vlak is rondom het instrument co-creatie veel te doen. Zo zijn de verwachtingen 

van het instrument hoog bij de nieuwe omgevingswet. Wetenschappelijk teert het begrip op de 

inzichten uit de private sector en bouwt het inhoudelijk voort op de ideeën van interactieve 

beleidsvoering en coproductie van beleid. Op basis van deze inzichten is in het theoretisch kader 

(hoofdstuk 2) antwoord gegeven op de eerste deelvraag.  

Co-creatie streeft enkele doelen na, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen doelen gericht op het 

resultaat en op het proces. Het gaat om de doelen inhoudelijke kwaliteitsverbetering, effectiviteit en 

democratische proces. Om deze doelen te behalen is het noodzakelijk dat er een forum is waarin 

partijen samen via interactie tot waardecreatie komen. De basisvoorwaarden van dit forum zijn de 

dialoog, transparantie, toegankelijkheid en inzicht in de kosten-baten. Ook het gedrag en de houding 

van de betrokkenen is belangrijk in een co-creatieproces. Als invloedfactoren voor de dimensie 

organiserende partij onderscheidt de literatuur de organisatiestructuur, houding en vaardigheden, 
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vertrouwen en motieven. Voor de dimensie andere actoren formuleert de theorie de kenmerken van 

burgers, gevoel van betrokkenheid/eigenaarschap, sociaal kapitaal en vertrouwen/verwachting als 

invloedfactoren.  

8.1.2 Theoretische norm co-creatie in de praktijk 
De inzichten uit de eerste deelvraag zijn verwerkt tot een operationalisatie van co-creatie; deze 

operationalisatie dient als leidende theoretische norm waarmee gebiedsontwikkeling Kloppend Hart 

van Het Groene Woud is onderzocht. In hoofdstuk 5 is op basis van de resultaten uit het empirische 

onderzoek antwoord gegeven op de tweede deelvraag.  

De doelen van co-creatie komen terug in het proces van de gebiedsontwikkeling, soms worden de 

doelen echter alleen teruggezien in een specifiek gedeelte van het proces. De voorwaarden dialoog, 

transparantie en toegankelijkheid tonen zich voornamelijk in het begin van het proces. Het dialoog 

toont zich in het begin via interactieve fysieke bijeenkomsten. De bijeenkomsten in latere fases en de 

digitale communicatiemiddelen beperken zich tot informatieuitwisseling, waarbij het ontbreekt aan 

gelijkwaardigheid. De transparantie naar informatie en rollen nemen af door onduidelijkheden. Ook 

de samenhang en het inzicht in individuele deelprojecten nemen af gedurende het proces. De 

toegankelijkheid komt verder onder druk te staan gedurende het proces. De wil tot samenwerken 

neemt af, de mogelijkheid tot samenwerken is onvoldoende en over de meerwaarde van deelname 

zijn de opvattingen verdeeld. De laatste voorwaarde, kosten-baten, ligt gecompliceerd. Uiteindelijk 

heerst er over het algemeen bij de betrokkenen tevredenheid over het proces en de samenwerking. 

De dimensie organiserende partij worstelt met de aspecten van co-creatie. Aanvankelijk heersen er 

goede intenties, maar deze stuiten gedurende het proces op verschillende belemmeringen. Het 

aspect vertrouwen richt zich opvallend veel op de overheidspartijen onderling. De organiserende 

partijen hebben veelal wel zicht op de motieven van co-creatie. De dimensie andere actoren bestaat 

uit een diverse groep en levert daarmee ook een gevarieerd beeld. De actoren die aansluiten op de 

aspecten, hebben een voortvarend participatie-proces. De actoren met minder aansluiting ervaren 

een lager gevoel van betrokkenheid en vertrouwen bij de gebiedsontwikkeling; deze aspecten zijn 

gedaald gedurende het proces. Het aspect sociaal kapitaal is aanwezig bij de actoren; dit wordt 

breder gezocht dan bij de gebiedsontwikkeling zelf.  

8.1.3 Voorwaarden van co-creatie  
Het eerste thema richt zich op de voorwaarden van co-creatie in relatie tot het 

gebiedsontwikkelingsproces. Aan de basis van dit thema staat een hypothese, gebaseerd op de 

theorieën van gebiedsontwikkeling en co-creatie. De inzichten uit beide theorieën hebben geleid tot 

de volgende hypothese:  

De verschillende procesfasen van gebiedsontwikkeling leiden tot een aantoonbaar veranderende 

aanwezigheid van de voorwaarden van co-creatie. 

De praktijk toont dat de aanwezigheid van de voorwaarden dialoog, transparantie en 

toegankelijkheid niet continu hetzelfde zijn, maar verandert gedurende het proces. De voorwaarden 

voldoen in de initiatieffase alle drie aan de theoretische norm van co-creatie. In de latere fasen van 

de gebiedsontwikkeling komen alle drie de voorwaarden onvoldoende overeen met de theoretische 

norm. De voorwaarden vertonen een soortgelijke ontwikkeling in de loop van het proces. Voor de 

ontwikkeling van de voorwaarden vormen concrete praktijkactiviteiten vaak de aanleiding. Soms 

wordt een praktijkactiviteit direct in de literatuur van gebiedsontwikkeling benoemd, zoals 

bijvoorbeeld de wisseling en het verdwijnen van functies bij de provincie. De andere 

praktijkactiviteiten, die van invloed zijn geweest op de aanwezigheid van de voorwaarden, vinden 

een verklaring in dezelfde literatuur, op basis van kenmerken en eigenschappen van de procesfasen. 

Uit de analyse blijkt dan ook dat de ontwikkeling van de voorwaarden geen toevalligheid is. Bijna alle 
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ontwikkelingen van de voorwaarden vinden een verklaring in de theorie van de procesfases. De 

relatie tussen de voorwaarden van co-creatie en de fasen van gebiedsontwikkeling komt daarmee 

duidelijk tot uitdrukking. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat de hypothese juist is en is 

het mogelijk om deze aan te nemen.  

Het functioneren van co-creatie in een gebiedsontwikkeling blijkt afhankelijk te zijn van de 

procesfase van gebiedsontwikkeling. De kenmerken en eigenschappelijk van de initiatieffase blijken 

het meeste aan te sluiten op de voorwaarden van co-creatie. Het onderzoek toont, via de kenmerken 

en eigenschappen van de overige fasen van gebiedsontwikkeling, een verklaring voor het minder 

functioneren van co-creatie in het verdere verloop van het proces. Deze procesfasen hebben minder 

aansluiting met co-creatie, maar dit sluit het goed functioneren van co-creatie niet uit. Deze 

conclusie lijkt te voorbarig, wel kan geconcludeerd worden het goed functioneren van co-creatie in 

deze fases minder vanzelfsprekend is.  

8.1.4 Invloedfactoren in dimensies van co-creatie  
Het tweede thema is gefocust op de dimensies van co-creatie. Het legt de nadruk op de 

invloedfactoren van de twee dimensies die zich afwijkend en/of opvallend vertonen ten opzichte van 

de theoretische norm. De gebiedsontwikkeling geeft ook inzicht in nieuwe factoren, die van invloed 

zijn op het gedrag en de houding van de dimensie organiserende partij en de dimensie andere 

actoren.  

Binnen de dimensie organiserende partij vertoont het aspect vertrouwen in participatie een resultaat 

dat afwijkt van de theoretische norm. Op zichzelf geven de overheidspartijen aan vertrouwen in 

participatie te hebben. In de gebiedsontwikkeling blijkt vertrouwen echter te veranderen in 

wantrouwen tussen de overheidspartijen onderling. Men lijkt er niet goed in geslaagd dit 

gesignaleerde gebrek aan vertrouwen weg te nemen; wellicht komt dit doordat betrokken instanties 

hierin te weinig zichtbaar voor de anderen verantwoordelijkheid hebben genomen.  

Sociaal kapitaal is een invloedfactor binnen de dimensie andere actoren waarvan het resultaat 

afwijkt van de theoretische norm. Het gebruik van sociaal netwerk blijkt breder te liggen dan de 

kaders van de gebiedsontwikkeling. Daaruit valt te concluderen dat de grenzen van co-creatie in het 

algemeen breder kunnen liggen dan de grens van de gebiedsontwikkeling. Dit plaatst het 

functioneren van co-creatie in een bepaald perspectief. Het laat namelijk zien, dat de afwezigheid 

van een bepaald aspect van co-creatie in de praktijk niet direct wil betekenen dat het goed 

functioneren van co-creatie minder is. 

Ook de factor kenmerken van burgers van de dimensie andere actoren toont afwijkingen. Het 

participatieproces van de ene initiatiefnemer verloopt beter dan van de andere initiatiefnemer. De 

analyse stelt dat financiële middelen, energie en motivatie, kennis en ervaring en tijd kenmerken van 

belang zijn. De aanwezigheid van deze kenmerken beperkt zich niet tot specifieke 

organisatievormen. Een voortvarende participatie binnen een gebiedsontwikkeling sluit daarmee 

geen organisatievormen uit. 

De toepassing van co-creatie op de praktijk van gebiedsontwikkeling, geeft ook inzicht in aspecten 

die geen borging hebben in de theoretische norm en vormt daarmee nieuwe invloedfactoren. Een 

toevoeging van politiek-bestuurlijke context als nieuw aspect binnen de dimensie organiserende 

partijen lijkt noodzakelijk. Invloed vanuit deze hoek blijkt uit de praktijk en vindt onderbouwing in de 

theorie van gebiedsontwikkeling. Uit de dimensie organiserende partijen blijkt het ook van belang 

om de contextuele omgeving als invloedfactor toe te voegen.  
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8.1.5 Interpretaties van co-creatie 
Het derde thema richt zich op het functioneren van co-creatie door te kijken naar de interpretatie-

verschillen van actoren op de aspecten van co-creatie. Aan de basis van dit thema staat een 

hypothese, gebaseerd op de theorie van open concepts en co-creatie. De inzichten uit beide 

theorieën hebben geleid tot de hypothese:  

Co-creatie als open-concept in de ‘planning game’ gebiedsontwikkeling leidt tot aantoonbaar 

interpretatieverschil tussen de deelnemers middels de uitdrukking van de aspecten/regels van het 

concept co-creatie. 

Een verschil in interpretatie tussen de deelnemers blijkt aanwezig. De twee dimensies van co-creatie 

tonen een interpretatieverschil in het gebruik en in de uitdrukking rondom de aspecten effectiviteit, 

wil tot samenwerken, kosten-baten en fysieke bijeenkomsten. De actoren interpreteren de aspecten 

op basis van eigen verlangens en acties en geven middels de aspecten waarden aan de eigen 

planningspraktijken. Dit interpretatieverschil is in lijn met de theorie van open concepts. Het toont 

daarmee een relatie tussen open concepts en co-creatie. Concluderend kan gesteld worden dat de 

hypothese juist is. De theorie van open concepts gaat echter nog verder in op verschillende 

discourses van de dimensies. Daarmee geeft het echter zicht op de grens van dit onderzoek. Voor 

een onderzoek naar de discourses zijn de verzamelde resultaten namelijk niet diepgaand genoeg.  

De dimensies hebben verschillende interpretaties bij aspecten van co-creatie. Dit inzicht levert een 

bijdrage bij het vergroten van wederzijds begrip en optimalere samenwerking. Op basis van de 

aanwezigheid van interpretatieverschillen concluderen dat co-creatie minder zou functioneren, is te 

voorbarig. De opvatting heerst dat de aanwezigheid van interpretatieverschillen namelijk niet gaan 

over goed of fout. Een scherpere definitie van de aspecten – om dit interpretatieverschil te 

voorkomen – is niet wenselijk. Het verschil in interpretatie wordt beschouwd als een charme van co-

creatie. Het betrekken van partijen die net buiten de eigen borders van denken en werken vallen, 

brengt het “out of the box” denken in het proces en leidt tot een toegevoegde waarde.   

8.1.6 Gebiedsontwikkeling en co-creatie: een gedurfde combinatie 
Vanuit de beantwoording van deelvragen is het mogelijk een antwoord te geven op de hoofdvraag. 

Het functioneren van co-creatie in de praktijk van een gebiedsontwikkeling is in dit onderzoek vanuit 

een theoretische en vanuit het actorperspectief ingestoken. Inzichten vanuit het eerste perspectief 

tonen dat het functioneren van co-creatie afhangt van de procesfasen van een gebiedsontwikkeling. 

In de initiatieffase is het functioneren van co-creatie volgens de norm het meest vanzelfsprekend. 

Binnen de dimensie organiserende partij bemoeilijkt het aspect vertrouwen in participatie het 

functioneren. Daarnaast blijken een politiek-bestuurlijke context en contextuele omgeving nieuwe 

factoren die het functioneren van co-creatie bepalen. De dimensie andere actoren toont dat co-

creatie kan functioneren voor alle organisatievormen, mits er aansluiting is met bepaalde 

kenmerken. Het aspect sociaal kapitaal toont dat co-creatie kan functioneren door mogelijkheden te 

gebruiken uit bredere grenzen dan slechts de grens van een gebiedsontwikkeling. Het functioneren 

co-creatie benaderd vanuit het actorperspectief, toont dat aspecten van co-creatie anders 

geïnterpreteerd worden door de twee dimensies. Interpretatieverschil kan tot onduidelijkheden 

leiden, maar geeft juist ook de mogelijkheid om tot een toegevoegde waarde te komen. Vanuit dit 

perspectief is de conclusie, dat het interpretatieverschil een charme van het instrument co-creatie is. 

Co-creatie kan wel degelijk functioneren binnen de kaders van een gebiedsontwikkeling. Het blijkt 

geen vanzelfsprekende en eenvoudige combinatie. De combinatie leidt tot nieuwe en soms 

ingewikkelde situaties. Zolang de wil en durf aanwezig is bij de betrokkenen, zal co-creatie in veel 

gevallen leiden tot het behalen van de gestelde gebiedsontwikkelingsdoelen. Het beschouwen van 

gebiedsontwikkeling en co-creatie als een gedurfde combinatie is daarmee gerechtvaardigd.  
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8.2 Discussie 
Met deze paragraaf wordt dit onderzoek afgesloten. Deze paragraaf staat in het teken van een 

reflectie op het onderzoek; deze reflectie resulteert in aanbevelingen voor vervolgonderzoek. 

8.2.1 Definitie van gebiedsontwikkeling 
Uit het theoretisch kader komt naar voren dat een gebiedsontwikkeling een containerbegrip is voor 

een grootschalige ruimtelijke ontwikkeling. Een breed scala aan planningsactiviteiten krijgt de 

benaming van gebiedsontwikkeling toebedeeld. De veelzijdigheid maakt dat binnen het begrip 

verschillende typen van gebiedsontwikkeling te onderscheiden zijn. De conceptuele vrijheid van het 

begrip geeft ruimte voor discussie. In de praktijk blijkt deze discussie te leven. In meerdere interviews 

is deze discussie uitgebreid aan de orde gekomen en daaruit blijkt duidelijk de twijfel over de 

betiteling van de case met de term gebiedsontwikkeling. In het onderzoek is deze discussie buiten 

beschouwing gelaten. In deze paragraaf wordt deze kwestie wel aan de orde gesteld.  

De belangrijkste argumenten voor het in twijfel brengen van de benaming gebiedsontwikkeling 

richten zich op het ontbreken van verbondenheid. Deze verbondenheid kan beschouwd worden 

vanuit meerdere perspectieven. Uit meerdere gesprekken blijkt dat de verbondenheid slechts vanuit 

een subsidietechnische aspect ervaren wordt. Daaraan wordt toegevoegd, dat een operationele en 

financiële verbinding ontbreekt. Met name uit het ontbreken van dit laatste perspectief van 

verbondenheid resulteert dat opvatting dat de term gebiedsontwikkeling niet van toepassing is op de 

case van dit onderzoek. Die wordt daardoor ervaren als een aantal losse projecten in één gebied, 

waarin het “zoet en het zuur” niet wordt gedeeld.  

Puur afgaand op de definities van gebiedsontwikkeling en de verkregen inzichten via dit onderzoek 

kan gesteld worden, dat case Kloppend Hart van Het Groene Woud wel degelijk een 

gebiedsontwikkeling is. Op basis van de in de wetenschappelijke literatuur beschreven definities van 

gebiedsontwikkeling zijn in het theoretische hoofdstuk drie dimensies onderscheden. De 

onderzochte case voldoet aan alle drie de dimensies. De eerste dimensie betreft het doel. Het doel 

van de case richt zich op het verbinden en versterken van natuurkernen in Het Groene Woud en het 

omliggende cultuurlandschap. Het is daarmee in lijn met het in de theorie gestelde doel voor een 

(her)ontwikkeling van landelijk gebied. De projecten van de onderzochte case realiserrn onder 

andere een ecoduct, het herintreden van het edelhert en de recreatieve en cultuurhistorisch 

herontwikkeling van de dorpskern Liempde. Daarmee combineert en verbindt het onder andere 

infrastructurele, recreatieve en natuurfuncties, waarmee het aansluit op de tweede dimensie. De 

derde dimensie verwijst naar het proces en richt zich de samenwerking en de investering van 

publieke en private partijen in de ruimte. Pro-Rail, Brabants Landschap, Gemeente Boxtel, Provincie 

Noord-Brabant, Stichting Dommel ‘Bimd’, De Hagelaar B.V. zijn slechts een gedeelte van de partijen 

die alle - via een eigen project - samen investeren in de ruimte. Uit dit overzicht van deelnemende 

partijen blijkt dat de case ook in lijn is met de derde dimensie van gebiedsontwikkeling.  

Kijkend vanuit het perspectief van de geïnterviewde heerst er wel begrip voor de geuite twijfels. De 

enkele aanwezigheid van een subsidietechnische verbondenheid doet echter te kort aan de 

samenwerking waargenomen in de praktijk. Meerdere projecten tonen namelijk wel een 

operationele verbondenheid. De projecten met een duidelijke operationele verbondenheid hebben 

deze echter zelf nadrukkelijk opgezocht: de verbondenheid komt daarbij voort uit een intrinsieke 

motivatie. De praktijk toont ook dat deze operationele verbondenheid geen noodzaak is en voor de 

financiële verbondenheid is dit zelfs uitgesloten. Een uitzondering is de periode vóór de honorering, 

daar heerst deze verbondenheid wel. De mogelijkheid om een operationele en financiële 

verbondenheid te creëren is halverwege het proces veel minder aantrekkelijk geworden, door een 
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regeling uit de samenwerkingsovereenkomst. Artikel 3.3. van dit document stelt dat alle projecten 

afzonderlijk moet voldoen aan de regels en voorwaarden opgenomen in de uitfinancierings-

overeenkomst. Het dichttimmeren van het programma op projectniveau verkleint de 

aantrekkelijkheid van samenwerking en de mogelijkheid tot financiële verbondenheid. Een 

spreekwoordelijke stok achter de deur om deze samenwerking af te dwingen valt daarmee weg. 

Redenerend vanuit dit perspectief sluit ik mezelf aan bij opvatting dat de onderzochte case niet een 

hele sterke gebiedsontwikkeling is. De term gebiedsontwikkeling is een zwaar woord en schept 

wellicht te hoge verwachtingen.  

8.2.2 Discursief spel  
In de analyse wordt het functioneren van het concept co-creatie vanuit een actorperspectief 

benaderd. In deze analyse worden de inzichten van open-concepts toegepast op het concept co-

creatie. De analyse laat zien dat de twee dimensies van co-creatie een interpretatieverschil hebben 

bij de aspecten van het concept. Naast deze conclusie geeft deze analyse ook zicht op de grenzen van 

dit onderzoek. De theorie gaat namelijk nog verder in op de functie van open concepts en stelt dat 

het een middenweg vormt temidden van een scala aan discourses en zorgt voor de reproductie 

ervan. De resultaten van dit onderzoek zijn onvoldoende diepgaand om in te gaan op discourses. De 

resultaten van dit onderzoek biedt alleen inzicht in de uitkomsten, de uitdrukking en het gebruik van 

de aspecten van co-creatie in de planningspraktijk. Deze conclusie en de verwachting van de theorie 

over de achterliggende discourses, maken het interessant om vervolgonderzoek te doen gericht op 

het “discoursive spel” rondom het concept co-creatie. 

8.2.3 Geïnterviewde actoren en belangen  
In dit onderzoek is geprobeerd om een holistisch beeld te krijgen van de gebiedsontwikkeling. Het 

interpretivisme is de filosofie die aan de basis staat van dit onderzoek. De filosofie stelt dat sociale 

actoren de omgeving om zich heen interpreteren. Deze interpretatie is bepalend is voor de ervaring 

en de betekenisgeving van een object. Vanuit deze filosofie en het streven om een holistische beeld 

te krijgen van de gebiedsontwikkeling, is het doel gesteld om alle direct betrokken actoren te 

interviewen. Door verschillende beperking is deze methodische doelstelling niet behaald. Voor het 

onderzoek zijn 15 direct betrokken actoren van de case geïnterviewd. Het is niet gelukt om met drie 

andere betrokken actoren in gesprek te komen. In twee gevallen ligt de oorzaak bij de tijdsduur van 

het onderzoek. Door de geringe tijdduur heeft het spreken van actief betrokken actoren de voorkeur. 

Op deze manier is te werk gegaan en dit heeft uiteindelijk geleid tot het niet afnemen van een 

interview met de vertegenwoordigers van de projecten van Pro-Rail en B.V. A. van Liempd Beheer. In 

het laatste geval is er sprake van een andere beperking. Er is wel een poging voor het inplannen van 

een interview ondernomen, maar het verzoek daartoe is afgewezen. De vertegenwoordiger is 

telefonisch gesproken. Hieruit bleek dat de betreffende persoon dermate ontevreden was over de 

gebiedsontwikkeling dat hij niet bereid was om mee te werken aan dit onderzoek.  

Het niet spreken van deze drie actoren kan als een gemis beschouwd worden. Met de drie 

ontbrekende gesprekken is de methodische doestelling niet behaald. Andere gevolgen dan dit heeft 

het naar verwachting echter niet voor dit onderzoek. Door 15 actoren te spreken, die vanuit 

verschillende perspectieven de gebiedsontwikkeling ervaren, verwacht ik alsnog een holistisch en 

veelzijdigheid aan inzichten verzameld te hebben.  

Bij de resultaten verzameld op basis van interviews, zijn ook nog enkele nuances aan te brengen over 

de actoren en hen belangen. De interviews zijn afgenomen met verschillende soorten partijen, 

waaronder ondernemers. Bij het afnemen van deze interviews is het opgevallen dat een ondernemer 

soms vanuit eigen ondernemersbelang niet volledig openheid van zaken biedt. Het is van belang om 

bij de interpretatie van de resultaten te realiseren dat deze partij niet altijd ‘het achterste van hen 
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tong’ heeft laten zien. Van de andere kant is er ook een bepaalde oprechtheid en directheid 

waargenomen bij deze partij en bij andere partijen, die relatief onervaren actoren zijn in de 

gebiedsontwikkeling,. Dit leidt soms tot wat minder gefundeerde antwoorden, maar geven daarmee 

juist wel directer zicht op de actor zelf.  

Daar staat tegenover dat er ook interviews zijn afgenomen met zeer ervaren actoren. Deze actoren 

zijn in staat om met een bepaalde ‘helicopterview’ naar de gebiedsontwikkeling te kijken, 

gebeurtenissen in een bredere context te plaatsen en daarmee tot een gefundeerd antwoord te 

komen. Hieraan kleven echter ook enkele risico’s en daarmee nadelen. Zo wordt via de interviews 

feitelijk door de provinciale en gemeentelijke functionarissen gereflecteerd op hun eigen werk en dat 

van collega’s. Reflecteren is niet eenvoudig; daarnaast is het mogelijk dat dit om verschillende 

belangen niet altijd geheel objectief gebeurt. De gefundeerde antwoorden waarmee de ervaren 

actoren komen, brengen het risico met zich mee dat er onzichtbare en foutieve denkstappen worden 

gemaakt.  

Over de geïnterviewde actoren en hun belangen zijn hierboven verschillende bedenkingen 

opgesomd. Het is van belang om deze nuances inzichtelijk te hebben. De verwachting is dat de 

nuances enige invloed hebben gehad op de onderzoekresultaten, maar dat ze uiteindelijk niet 

hebben geleid tot noemenswaardige veranderingen in de verkregen inzichten.  

8.2.4 Praktische aanbevelingen 
Dit onderzoek heeft wetenschappelijke relevantie door bij te dragen aan de ontwikkeling van het 

instrument co-creatie. Het is gericht op een ruimtelijke thema en op de implementatie van beleid. 

Verder kent dit onderzoek ook duidelijk een maatschappelijke relevantie. Bij gebiedsontwikkeling 

Kloppend Hart van Het Groene Woud zijn op professioneel vlak verschillende partijen betrokken. Het 

vormt de dagelijkse werkpraktijk voor verschillende provinciale- en gemeentelijke ambtenaren. Ook 

zijn meerdere adviesbureaus, maatschappelijke organisaties en ondernemers actief betrokken. Bij de 

gebiedsontwikkeling zijn niet alleen deze professionele partijen betrokken. Meerdere partijen zijn 

geëngageerd bij de ontwikkeling op vrijwillige basis en in eigen tijd. Ook bij de professioneel 

betrokkenen heerst in veel gevallen een sterke persoonlijke verbondenheid bij deze 

gebiedsontwikkeling. Het feit dat de gebiedsontwikkeling bij deze mensen leeft toont dat het 

onderzoek niet alleen wetenschappelijke relevant is, maar ook op maatschappelijk vlak speelt. Los 

van een professionele of vrijwillige betrokkenheid zijn alle deelnemers gebaat bij een goed lopende 

samenwerking binnen deze gebiedsontwikkeling. Door in dit onderzoek met 15 betrokkenen van de 

gebiedsontwikkeling te spreken is naast het wetenschappelijke inzicht in co-creatie ook veel 

informatie verzameld die in algemene zin maatschappelijk relevant is. Beschouwend op deze 

informatie zijn verschillende aanbevelingen geformuleerd gericht op de praktijk. Deze beschouwing 

en de daaruit volgende aanbevelingen hebben een minder wetenschappelijke karakter en zijn 

kernachtig geformuleerd. De aanbevelingen voor de praktijk zijn in bijlage 8 opgenomen.  
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Bijlage 1: Operationalisatie van co-creatie + vragen Projectleiders 
 

Variabele Sub variabele  Meetbaar Vragen 

Doelen Co-creatie  

Inhoudelijke 
kwaliteitsverbetering 

Benodigde kennis 
aanwezig 

Kennis/achtergrond actoren 
Alle belangen 
vertegenwoordigd 

 17 
10  

Diversiteit aan actoren 

Betrokkenheid drie domeinen 
Betrokkenheid verschillende 
belangen/ verschillende 
functies  

4 
4 

Interactie/discussie 
Aanwezigheid interactieve 
werkvormen 

7 

Effectiviteit 
Behalen van resultaat 

Aanwezigheid van macht, 
kennis en middelen bij 
verschillende actoren 

26, 17 

Tevredenheid 
Tevredenheid over resultaat bij 
alle betrokken 

27, 28, 31  

Democratisch proces Participatie van burgers Deelname van burgers 33 

Twee richtingen verkeer Mate van participatie 7, 8, 33 

Representativiteit Betrokkenheid van alle actoren 10 

Voorwaarden Co-creatie  

Dialoog Gelijkwaardigheid Gelijke inbreng 8 

Platforms/samenwerkin
gsvormen 

Aanwezigheid interactieve 
werkvormen 

7, 8 

Transparantie Informatie Toegang tot informatie/kennis 11, 12, 16 

Context Inzicht in doel/probleem 11, 16 

Proces 
Inzicht in voortgang 
Inzicht in rol verdeling 

2, 11, 12, 13, 14, 16, 
21 
4, 16 

Toegankelijkheid 
De mogelijkheid tot 
samenwerking 

Toegang tot proces 
Iedereen is uitgenodigd/ 
iedereen voelt zicht uitgenodigd 

7, 10 
 
30 

De wil tot 
samenwerking 

Motieven 
Inzicht in win/win situatie 
Meerwaarde zien van deelname 

17, 29 
 
18 



99 
 

Kosten-Baten 
Tevredenheid 

Tevredenheid over proces bij 
alle betrokken 

34, 35, 36, 37 

Dimensie partijen  

Organiserende partij Aansluiting van 
organisatiestructuren 
op participatie 

Aanwezigheid van procedures 
en structuren 
 

 

Houding en 
vaardigheden ten 
opzichte van 
participatie 

Vertrouwen in burger als 
geschikte partner 
 

 

Vertrouwen in 
participatie 

Vertrouwen in open proces  

Motieven van co-creatie 
(win/win/voordeel) 

Meerwaarde van co-creatie  

Andere actoren 
(burgers) Kenmerken van burgers 

Aanwezigheid van 
vaardigheden, houding, kennis, 
tijd/middelen 

17 

Gevoel van 
betrokkenheid/ 
eigenaarschap 

Verantwoordelijkheidsgevoel 
Mogelijk om (eigen)inbreng te 
leveren  

19, 31 

Aanwezigheid van 
sociaal kapitaal 

Aanwezigheid van netwerken 
Onderling vertrouwen 

9, 11, 12, 13 
8 

Vertrouwen/ 
verwachting 

Vertrouwen in proces 
Vertrouwen in eigen kunnen 

3, 32 
15, 17  

 

Overige vragen: 

1. Hoe ziet het proces van uw initiatief eruit (t.o.v het overzicht) 

20. Hoe ziet het proces van uw initiatief eruit (t.o.v het overzicht) 

22. herhaling van vraag 4,5,6. 

23. Herhaling van vraag 7,8,9. 

24. Herhaling van vraag 15. 

25. Herhaling van vraag 16. 

32. Waar zit volgens u de co-creatie? (waar in het programma en waar in het project?) 

38. Wat heeft u geleerd van dit proces?  
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Bijlage 2: Opzet interview en vragenlijst  
 

Structuur interview 
- Het interview is onderverdeeld met 4 fasen en bestaan ongeveer uit 30 vragen.  
- Gesprekduur  
- Doel interview: inzicht in gebeurtenissen, ervaringen en motieven binnen het proces van 

gebiedsontwikkeling Het Kloppend Hart.  
- Herhaling vragen 
 

Soorten vragen 
- Wat vraag: wat heeft er plaats gevonden, wat zijn belangrijke elementen het proces? 
- Hoe vraag: hoe heeft u momenten/gebeurtenissen ervaren? 
- Waarom vraag: Waarom is zo gehandeld/ welke motieven liggen erachter?  

 
Fasen interview: 

- Introductie 
- Fase 1: Initiatief en haalbaarheidsfase 
- Fase 2: Realisatiefase 
- Evaluatie  

 

Vragenlijst  
 
Tijd en datum: 

 

Naam project: 

 
Introductie respondent: 

- Functie / organisatie 
- Betrokkenheid met gebiedsontwikkeling Het Kloppend Hart 
- Wat houdt u initiatief?  

- Doel/motivatie 
- Waar speelt het zich af 
- Huidige stand van zaken 

 
Fase 1 Initiatief en haalbaarheidsfase:  

1. Hoe ziet het proces van uw initiatief eruit? (t.o.v. het overzicht)  
2. Wat zijn de belangrijkste beslismomenten geweest? 
3. Wat waren uw verwachting van het gebiedsontwikkelingsproces?  

 
4. Hoe is de rolverdeling binnen deze fasen van het proces, wie heeft welke functie?  
5. Wat vindt u van de huidige rolverdeling? 
6. Wat is uw rol binnen deze procesfasen? 

 
7. Hoe kregen (informele) contactmomenten vorm?  
8. Hoe verliepen deze contactmomenten? 
9. Met welke partijen had u contact?  
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10. Van welke partijen heeft u de aanwezigheid/inbreng gemist? 

 
11. Hoe bleef u op de hoogte van het gehele proces van HGW? 
12. Hoe bleef u op de hoogte van de ontwikkelingen en gedachten van de anderen partijen? 
13. Hoe hield u anderen op de hoogte van uw proces?  

 
14. Waren belangrijke momenten van het proces (deadlines, stappen e.d.) vooraf duidelijk? 
15. Bij welke momenten/punten van het proces waren er onduidelijkheden, liep u vast of was u 

verrast? 
16. Wat is een grijs gebied (plannen, ontwikkelingen, regels, fase) voor u binnen de 

gebiedsontwikkeling? 
 

17. Bij welke momenten heeft u de hulp van andere partijen nodig gehad?  
18. Heeft het proces geleid tot een meerwaarde voor uw initiatief?  
19. Voelt u een gedeelde verantwoording voor de ontwikkeling het gehele gebied van HGW?  

 
Fase 2 realisatie:  

20. Hoe ziet het proces van uw initiatief eruit? (t.o.v. het overzicht)  
21. Op welke punten zijn er veranderingen waar te nemen tussen de twee (proces)fasen?  

 
22. Hoe heeft de rolverdeling binnen het proces zich ontwikkeld? 

 
23. Hoe heeft het contact met anderen zich ontwikkeld? 

 
24. Bij welke momenten/punten van het proces waren er onduidelijkheden, liep u vast of was u 

verrast? 
25. Wat is een grijsgebied (plannen, ontwikkelingen, regels, fase) voor u binnen de 

gebiedsontwikkeling? 
 

26. Komt het initiatief en (eind)resultaat inhoudelijk overeen?  
27. Bent u tevreden over het (toekomstige) resultaat van uw initiatief?  
28. Bent u tevreden over het (toekomstige) resultaat van de gebiedsontwikkeling? 
29. Wat heeft het proces toegevoegd aan het (eind)resultaat van uw initiatief? 

 
Evaluatie 

30. Is uw gevoel van betrokkenheid bij de gebiedsontwikkeling vergroot gedurende het proces? 
31. Zijn uw verwachtingen over het gebiedsontwikkelingsproces uitgekomen/ gaan ze uitkomen? 
32. Waar zit volgens u de co-creatie? (waar in het programma en waar in het project?) 
33. In hoeverre is dit een project van de burger? Waar zit de participatie? 
34. Hoe heeft de samenwerking met anderen zich ontwikkeld en bent u daar tevreden over? 
35. Over welke proces momenten binnen de initiatief en haalbaarheid fasen bent u tevreden 

over welke momenten niet?  
36. Over welke proces momenten binnen de realisatie fase bent u tevreden over welke 

momenten niet?  
37. Bent u tevreden over het gehele proces?  
38. Wat heeft u geleerd van dit proces?  
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Bijlage 3 Tijdslijn Gebiedsontwikkeling Kloppend Hart van Het Groene Woud 
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Bijlage 4: Lijst categorieën ATLAS.ti  
Onderstaande lijst is een overzicht van de categorieën. De eerste kolom geeft inzicht in de 

categorieën gebruikt bij de analyse van de transcripten middels het programma ATLAS.ti. De overige 

twee kolommen geven inzicht in het aantal codes en quoteringen waarop de categorieën zijn 

gebaseerd.  

Naam Categorie:  Aantal codes: Aantal quoteringen: 

Aansluiting organisatie structuur 3 24 

Aanwezigheid sociaal kapitaal 3 18 

Constateringen en samenvattingen 7 12 

Context 8 31 

Dialoog  22 121 

Diversiteit actoren 24 50 

Effectiviteit_behalen en tevredenheid resultaat 3 48 

Gevoel van betrokkenheid/eigenaarschap 8 90 

Houding en vaardigheden t.o.v. participatie 6 58 

Kenmerken van burgers 8 47 

Kosten_Baten_tevredenheid over proces 4 71 

Motieven van co-creatie 2 11 

Politiek 9 26 

Proces 35 150 

Rol_algemeen 3 8 

Rol_gemeente Boxtel 15 43 

Rol_overige  17 27 

Rol_provincie 14 51 

Samenwerking 45 94 

Toegankelijkheid_mogelijkheid tot samenwerken 5 18 

Toegankelijkheid_wil tot samenwerken 17 153 

Transparantie_context_doel/probleem 6 69 

Transparantie_informatie_informatie en kennis 2 42 

Transparantie_proces_rolverdeling 2 5 

Transparantie_proces_voortgang 11 51 

Vertrouwen in participatie 4 23 

Vertrouwen/Verwachting 12 51 

Vragen 42 292 
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Bijlage 5: Netwerkview ATLAS.ti  
Onderstaande overzicht geeft het netwerk weer. Het overzicht is verkregen middels de ‘Selective codering’, uitgewerkt met het programma ATLAS.ti.  
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Bijlage 6: Constateringen, opvattingen en stellingen respondenten 

 
- X: betekend dat de respondent het eens is met de betreffende constateringen, opvattingen of stellingen 

- O: betekend dat de respondent het oneens is met de betreffende constateringen, opvattingen en stellingen 

- X/O: betekend dat de respondent twijfels bij of nuances aangeeft bij de betreffende constateringen, opvattingen en stellingen 

 

Wie heeft wat gezegd:  Initiatiefnemers  Organiserende partijen 

Respondent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Doelen 

Inhoudelijke kwaliteitsverbetering 

Kwaliteitsverbetering/ betere projecten  x   x     x     o     x x   

Diversiteit aan functies, belangen  x                 x   x     

Meerwaarde "nieuwe partijen" x                 x   x     

Ondernemers andere dynamiek, mis ondernemendheid                     x x     

Heeft u partijen gemist?  x o x o   o   o o o x x x   

Gemis vertegenwoordiging van Het Groene Woud     x             o x x x   

Politiek/bestuurlijk gemist                     x o x   

Bestuurlijke betrokkenheid is sterk                       x     

Interactie en discussie in het begin           x       x     x   

Later in het proces veel formeler en juridica                       x     

Effectiviteit  

Resultaten gebiedsontwikkeling worden behaald (allure en toekomst) x x   x       x   x   x     

Tevredenheid over resultaat gebiedsontwikkeling x   o   x x x x o x x x x   

Voorzicht, nuances, geen overzicht over resultaat gebiedsontwikkeling x x   x x x                 

Tevreden over resultaten individuele project x x x o x o o x             

Democratisch proces 

Participatie als uitgangspunt                    x     x x 

participatie zit in de projecten  x     x   x           x x   

participatie verschilt per project        x               x x   

participatie / co-creatie voor in het begin traject     x             x   x     

Voorwaarden 

Dialoog 

Fysieke bijeenkomsten  

Begin proces interactief Snelkookpandag en Ideeënmarkt     x     x       x   x x x 

Formelere bijeenkomsten       x           x   x     

Kanteling proces (knelpunten en onduidelijkheden over juridische regels)           x           x     

projectreekkersoverleg (platform voor samenwerking)     x                       

projecttrekkersoverleg (verandering zichtbaar één op één)   x x x   x     x           

projecttrekkersoverleg (beperkte samenwerking) x x x x x x 0   x x x       

projecttrekkersoverleg (informatie bundeling) x x     x                   

Vaste overlegstructuur (man/ stuurgroep) x x     x x x   x     x   x 

fysieke bijeenkomst faciliteert samenwerking te weinig      x     x o     o o   x/o   

Digitale bijeenkomsten  

Digitale platform om op de hoogte te blijven  x       x x x x             
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jaarlijkse voortgangsrapportage wordt gebruikt als informatiebron x       x   x x             

provincie gebruikt Q & A om leren te faciliteren                          x   

Q & A gemeente is onduidelijkheid over mandaat                     x       

Gelijkwaardigheid 

Sprake van twee richtingen verkeer  0 0 x 0 0 0 0 0 x           

Door de subsidie beschikking geen gelijkwaardigheid  x x   x x x x x             

Alleen stand van zaken  x x   x x       x           

Penvoerder bepaald de agenda           x                 

Extra tijd was gemeenschappelijk belang           x x               

Transparantie  

Informatie 

Transparantie over stappen, deadlines en procedures (organiserende partijen)                       x x   

Niet altijd alle informatie voor iedereen duidelijk                         x   

Onvoldoende informatie en kennis over subsidie beschikking           x             x   

Onvoldoende informatie en kennis vóór subsidie beschikking (initi)       x x x   x             

Subsidiebeschikking geeft duidelijkheid en tevreden over transparantie  x   x x       x             

Onduidelijkheid door uitfinanciering (initi)   x x   x x x               

Financiële verantwoorde is een zoektocht     x                       

Overige onduidelijkheid         x x                 

Context 

Gemeenschappelijke deler edelhert of kralensnoer (organiserende partijen)                   x x   x x 

Edelhert en kralensnoer staat symbool voor ontwikkeling gebied                     x     x 

Duidelijke gemeenschappelijke deler edelhert of kralensnoer                      x     x 

Niet gelijk zichtbaar, maar alle projecten hebben een relatie                           x 

Wordt weinig op ondernomen, sommige projecten voelen verbonden andere niet                     x       

Zicht op gemeenschappelijke deler veranderd: begin meer samenhang, later minder                       x   x 

Edelhert als gemeenschappelijke deler (initi) x x x x x x   x             

Edelhert niet genoeg als binder x x   x x x   x             

Gebiedsontwikkeling is losse projecten, diverse belangen, weinig samenhang       x x   x   x           

Zicht op gemeenschappelijke deler veranderd: begin meer samenhang, later minder     x x                     

Gebiedsontwikkeling schept te veel verwachting  x x   x     x     x         

Proces (voortgang) 

Transparantie over stappen, deadlines en procedures (organiserende partijen)                       x x   

Subsidiebeschikking geeft duidelijkheid en tevreden over transparantie  x   x x       x             

Onduidelijkheid over proces stappen of fasen        x x       x           

Onvoldoende inzicht in elkaar projecten  x   x x x x     x           

Inzicht elkaar projecten; begin meer, later minder      x x   x           x     

Onvoldoende inzicht in elkaar projecten (organiserende partij)                        x     

Proces (rolverdeling) 

Inzicht in rolverdeling/ rollen onderscheiden  x x x x x o x o o   x x x x 

Rol Boxtel ingewikkeld/moeilijk x   x x             x     x 

Rol Boxtel onduidelijkheden     x x             x       

Provincie onduidelijkheden wisseling contactpersonen en mandaat kwestie    x   x     x     x x       

Toegankelijkheid 

Mogelijkheid tot samenwerken  



107 
 

Busrit      x     x     x           

Samenwerking onvoldoende gefaciliteerd      x x   x         o x     

Onvoldoend toegang ervaren    o x x x x   o x x   x     

Wil tot samen werken 

Ervaren wil samen werken    x x   x x x   x           

Ervaren wil samen werken (organiserende partijen                   x x     x 

Samenwerking gezocht binnen het programma x x x x x     x             

Samenwerking gezocht buiten het programma         x   x x             

Ontevreden over gevonden samenwerking x   x x x x     x x x/o x x   

Begin meer later minder (wil om samen te werken) x   x x x x       x x x x   

Ontbreken van wij-gevoel, noodzaak, onderling belangen x x x x     x   o   x x x   

Successen vieren  x   x x x x           x x   

Meerwaarde deelname  o x x o x x o x x x o x x   

Kosten-baten 

Organiserende partijen tevreden proces                       x x x 

Tevreden over begin proces                   x x x   x 

Vervolg proces minder tevreden                     x x     

Samenwerking niet optimaal / ruzie                     x x x   

Tevreden gehele proces initiatiefnemers      x o x o x x             

Neutraal over proces, want weten het nog niet  x x             x           

Tevredenheid resultaat gekoppeld aan project resultaat x x     x x   x x           

Tevreden over samenwerking x o x o x o x/o x o           

Dimensies 

Dimensie Organiserende partij 

Procedures en structuren  

Uitgangspunt LvA                    x     x x 

Provincie heeft ambitie van partner                          x   

Juridisch keurslijf maakt partnerschap provincie niet mogelijk                          x   

Beschikking met Boxtel en niet individuele                         x   

Provincie trekt zich terug, neemt toetsende rol                         x   

Verdwijnen van provinciale functies                          x   

Door toetsende rol provincie, is het proces stroef                   x         

Rol Boxtel afspraken aan de voorkant                      x       

SOK inhoud       x             x       

Sok gemiste kans voor samenwerking       x                     

Sok had nog meer zekerheid moeten geven                      x       

Uitfinancieringovereenkomst geeft veel regels           x x x       x     

Tussentijdse uitfinanciering kost tijd en ingewikkeld     x     x                 

Tussentijdse uitfinanciering geeft risico                      x     x 

Houding en vaardigheden 

Participatie als uitgangspunt                    x     x x 

4 verschillende personen als programmaleider, met andere invulling   x   x     x     x x       

Invulling rol Ambassadeur en projectbegeleiding Provincie            x       x   x x   

Verandering houding door verandering programma rol                          x   

Kaders participatie gemeente Boxtel                     x     x 
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Invulling rol van Programmamanager (Programmabureau)               x     x       

Houding en vaardigheden St. Oedenrode                   x         

Houding en vaardigheden Best                       x     

Vertrouwen in participatie  

Kenmerken over het proces (provincie)                         x   

Vertrouwen in participatie (provincie)                         x   

Spreken over vertrouwen in overheden onderling                     x x x x 

Vertrouwen in participatie (Boxtel)                     x       

Vertrouwen in eerdere fase (voor LvA)                     x x     

Creatief proces in St. Oedenrode                     x       

Motieven van co-creatie 

Vooral meerwaarde in het begin proces                         x   

Hoop in meerwaarde later in het proces                          x   

Meerwaarde via hoop op blijvende ontwikkeling                    x x   x   

St. Oedenrode geen partner zonder vrijwilligers                   x         

LvA is de opstarter voor vernieuwde gebiedsontwikkeling                   x   x     

Meerwaarde diversiteit partijen en kwaliteitsverbetering                       x     

Geen kwaliteitsverbetering                     x       

Dimensie Andere actoren 

Kenmerken van burgers 

Belang van financiële middelen  x   x     x   x x   x     x 

Tijd om op geld te wachten                    x       

Tijd snelheid van het proces         x x   x x           

Tijd beschikbaarheid van tijd               x             

Kennis en ervaring x x x x x   x x     x       

Gezocht naar kennis en ervaring           x                 

Motivatie en gevoel bij omgeving           x   x             

Persoonlijke ontwikkelingen          x   x               

Gevoel van betrokkenheid/eigenaarschap 

Verantwoordelijkheidsgevoel voor eigen project                             

Trots op eigen project en daarom verantwoordelijk voor gehele gebied     x     x x               

Twijfel over verantwoordelijkheidsgevoel voor andere projecten    x x           x           

Voelen van inhoudelijke verantwoordelijkheid (grip) x                 x         

Financiële gemeenschappelijk belang in het begin x     x                   x 

Na honorering ieder voor zich (realisatie)                             

Sommige knelpunten maken gemeenschappelijk belang       x   x x               

Focus op realisatie eigenproject           x   x x           

Iconische rol edelhert wordt gevoeld  x x   x   x   x           x 

Aanwezigheid van sociaal kapitaal 

Diversiteit aan partijen met 'nieuwe partijen'                        x     

Door kloppend hart elkaar vinden en koppelingen x x                         

Door kloppend hart groter netwerk, samenwerking     x         x             

Zonder kloppend hart ook contacten        x                     

Eigen netwerk in eigen project   x   x   x                 

Aansluiting bij andere gebiedsontwikkelingen of netwerken              x x             
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Vertrouwen en verwachting 

Lage verwachting proces LvA x             x             

Hoge verwachting op samenwerking, verant en resultaat     x   x                   

Uitgelezen kans tot realisatie project  x   x   x                   

Begrip voor open proces    x         x               

Vertrouwen gedaald gedurende proces                              

Lang onduidelijkheid     x                       

Regels voor verschillende interpretaties       x   x   x             

Continuïteit van provincie    x   x     x     x x       

Onzekerheid geeft afwachtende houding, vertraging, frustratie x x x     x                 

Aanwezigheid van kennis en ervaring   x x x x   x               

Vertrouwen eigen kunnen door aanwezigheid kennis en ervaring    x x       x x             

Het proces bevat veel leerpunten  x x           x x           
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Bijlage 7: Actorenanalyse 
 

 Actor Rol/Bijdrage Belang Doel/ gewenste 
situatie 

Provinciaal 
niveau 

Provincie 
Noord-Brabant 
 

Organisator 
Landschappen van 
Allure 

Het ontwikkelen 
en behouden van 
de landschappen 
Brabantse Wal, 
Groene Woud en 
De Maashorst voor 
in de toekomst  

Gebiedsontwikkeling
en in de provincie 
Noord-Brabant met 
inhoudelijke 
kwaliteitsverbetering
, participatie, 
innovatie en 
verdienmodellen als 
uitgangspunten 

Gemeenteli
jk niveau 

Gemeente 
Boxtel 

- Organisator, 
penvoerder 
gebiedsontwikke
ling 

- Initiatiefnemer 
project 
Natuurexperienc
e Lennisheuvel  

- Realiseren van 
ecologisch, 
toeristisch-
recreatief en 
sociaal 
economisch 
beleidsdoelen 

- Subsidie voor 
verbinding 
station Boxtel 
en het 
Edelhert 

- Het realiseren 
van 
gebiedsontwikke
ling HKH en 
daarmee het 
ecologisch, 
toeristisch-
recreatief en 
sociaal 
economisch 
verbinden en 
versterken van 
de natuurkernen 
van Het Groene 
Woud, en het 
omliggende 
cultuurlandschap 

- Realisatie van 25 
wandelroute, 
restauratie en 
realisatie van 
onder ander 
boerderij, 
expositieruimte, 
waterput en 
bakhuis. 

Gemeente 
Best 

- Medeorganisator  
- Mede-

initiatiefnemer 
project Groene 
Poort en 
belevingscentru
m De Vleut 

- Realiseren van 
ecologisch, 
toeristisch-
recreatief en 
sociaal 
economisch 
beleidsdoelen 

- Subsidie voor 
publieke deel 
van het gebied 
De Vleut 

- Het realiseren 
van 
gebiedsontwikke
ling HKH en 
daarmee het 
ecologisch, 
toeristisch-
recreatief en 
sociaal 
economisch 
verbinden en 
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versterken van 
de natuurkernen 
van Het Groene 
Woud, en het 
omliggende 
cultuurlandschap 

- Realisatie van 
bezoekerscentru
m, educatie 
boerderij en 
uitkijktoren, 
herinrichting van 
10 hectare 
natuur en 
verschillende 
infrastructurele 
aanpassingen 
zoals de aanleg 
van een rotonde.  

Gemeente St. 
Oedenrode 

- Medeorganisator 
- Initiatiefnemer 

project Wandel-
fietspad 
Bobbenagelsewe
g  

- Realiseren van 
ecologisch, 
toeristisch-
recreatief en 
sociaal 
economisch 
beleidsdoelen 

- Subsidie voor 
recreatief 
beleefbaar 
maken van Het 
Groene Woud  

- Het realiseren 
van 
gebiedsontwikke
ling HKH en 
daarmee het 
ecologisch, 
toeristisch-
recreatief en 
sociaal 
economisch 
verbinden en 
versterken van 
de natuurkernen 
van Het Groene 
Woud, en het 
omliggende 
cultuurlandschap 

- Realisatie van 
wandel- en 
fietspad 
Bobbenagelsewe
g en fietsbrug 
tussen de kernen 
Olland en 
Boskant.  

Private 
partijen 

Pro-Rail Initiatiefnemer 
project Ecoduct over 
de spoorlijn 
Eindhoven-Boxtel 

- Subsidie voor 
ecoduct over 
de spoorlijn 
Eindhoven-
Boxtel 
Ontwikkeling 
van ecoduct 

Met de realisatie van 
het ecoduct en het 
ecologisch inrichting 
van 15 hectaren de 
ontbrekende schakel 
zijn voor de 
ontsnipperen van de 
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natuur in Het Groene 
Woud.   

B.V. A. van 
Liempd Beheer 

Initiatiefnemer 
project De 
Hulshoeve 

- Subsidie voor 
project De 
Hulshoeve 

- Ontwikkeling 
hulsthoeve tot 
culturele en 
educatieve 
pleisterplaats  

Realiseren van 
wandelpad, drie 
trekkershutten, 
inrichting van twee 
bijgebouwen als 
informatiepunt en 
een congres- en 
workshopruimte. 
Inplanting terrein en 
ontwikkeling van een 
aanlegsteiger voor 
fluisterboten en/of 
kano’s in de 
Dommel. 

De Hagelaar 
B.V.  

Initiatiefnemer 
project Land van 
Bosch 

- Subsidie voor 
project Land 
van Bosch 

- Economisch 
rendabele 
onderneming 

Middeleeuwen 
beleefbaar maken 
met de realisatie van 
er 5 middeleeuwse 
arrangementen, 3 
middeleeuwse 
tochten en 2 
middeleeuwse 
markten. Daarvoor 
realiseert het een 
middeleeuwse tuin 
en authentieke 
gebouwen.  

Brinvast B.V. Initiatiefnemer 
project BIA Medisch 
Centrum 

- Subsidie voor 
project BIA 
Medisch 
Centrum 

- Ontwikkeling 
van zelfstandig 
behandelcentr
um  

Realisatie van 
behandelcentrum, 
een ecologische 
zone, 1 hectare 
ecologisch weiland, -
bosperceel en 
struinnatuur en een 
wandelpad. 

Ekkersweijer 
Recreatie B.V.  

Initiatiefnemer 
project Groene Poort 
en belevingscentrum 
De Vleut 

- Subsidie voor 
project De 
Vleut 

- Ontwikkelen 
en versterken 
van 
toeristisch-
recreatieve 
aanbod in Best 

Realisatie 
bezoekerscentrum, 
educatie boerderij 
en uitkijktoren, 
herinrichting van 10 
hectare natuur en 
verschillende 
infrastructurele 
aanpassingen zoals 
de aanleg van een 
rotonde.  
 

Stichtingen
, 

Brabants 
Landschap 

Initiatiefnemer 
project Edelherten in 

- Subsidie voor 
project 

- De realisatie van 
15 kilometer 
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vereniginge
n  

het hart van Het 
Groene Woud 
Initiatiefnemer 
project Groot 
Duijfhuis 

Edelherten in 
het hart van 
Het Groene 
Woud 

- Subsidie voor 
project Groot 
Duijfhuis 

- Ontwikkeling 
en behoud van 
natuur en 
cultuur in 
Noord-Brabant 

grofwildraster, 
wildroosters ect 
en het 
herintreden van 
15 edelherten. 

- Restauratie van 
potstal en 
ingericht tot 
informatie 
centrum. Het 
terrein 
landschappelijk 
aankleden en de 
aanleg van 
parkeervoorzien
ing.  

Agrarische 
Natuurverenigi
ng ‘Het Groene 
Woud’ 

Initiatiefnemer 
project Groene Win-
Win allianties 

- Subsidie voor 
project 
Groene Win-
Win allianties 

- Landbouw en 
natuur dichter 
bij elkaar 
brengen 

Oprichten van een 
natuurbeleggingsfon
ds, wat vorm krijgt 
binnen 2 pilots en bij 
boerenbedrijven 
maatregels nemen 
gericht op flexibel 
peilbeheer, 
duurzaam 
bodembeheer en 
duurzaam randen- 
en bermbeheer. 

Stichting De 
Brabantse 
Boerderij 

Initiatiefnemer 
project Reanimatie 
van verloren erfgoed 

- Subsidie voor 
project 
Reanimatie 
van verloren 
erfgoed 

- Behouden van 
cultuurhistoris
ch landschap 
en ruimtelijke 
kwaliteit 

Restauratie en 
verplaatsing van 15 
gebouwen en 
organiseren van 
workshops gericht 
op de aanleg en 
behoud van boeren 
erven. 

SPPILL Initiatiefnemer 
project Liempde, 
poort tot het hart 
van Het Groene 
Woud 

- Subsidie voor 
project 
Liempde, 
poort tot het 
hart van Het 
Groene Woud 

- Versterken 
van 
cultuurhistorie 
in Liempd  

Het realiseren van tal 
van deelprojecten 
door de Liempdse 
gemeenschap zelf. 
Voorbeelden van 
concrete resultaten 
is de ontwikkeling 
van een informatie 
centrum, herplant 
van 600 wilgen, 
herstel 4 hectaren 
cultuurhistorisch 
hooilandenlandschap
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, herstel 3300 m 
oude grenswallen en 
5 waterputten.  

Kunststichting 
Sint-
Oedenrode 

Initiatiefnemer 
Duizendjarig Woud 

- Subsidie voor 
project 
Duizendjarige 
Woud  

- Realiseren van 
kunst in St. 
Oedenrode 

Realisatie van een 
wandelroute 
waarvoor 0,25 
hectaren bos wordt 
aangelegd en 
parkeergelegenheid 
wordt ontwikkeld. 
Realisatie van 10 
kunstobjecten en het 
festival F-ORM.  

Paters 
Assumptionist
en Boxtel 

- Initiatiefnemer 
project Park 
Stapelen  

- Penvoerder 
project Dommel 
Bimd 

- Subsidie voor 
project Park 
Stapelen 

- Instandhoudin
g park en 
kasteel 
Stapelen 

Realisatie van een 
kunstpark en creeren 
van ontsluiting door 
aansluiten op 
bestaande 
wandelroutes. 
Voorbeelden van 
concrete resultaten 
is de aanleg van 2 
poelen, bos (0,8 
hectare) en 
natuurontwikkeling 
(1 hectare). 

Stichting ‘De 
Bimd’ 

Initiatiefnemer 
project Dommel 
Bimd 

- Subsidie voor 
project 
Dommel Bimd 

- “Bimd”-gebied 
opstellen voor 
de 
gemeenschap 
van Boxtel 

Het verwerven, 
inrichten en beheren 
van een 
cultuurlandschap ter 
grootte van 6,5 
hectare door en met 
de gemeenschap van 
Boxtel. 
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Bijlage 8: Praktische aanbevelingen 
Dit onderzoek heeft naast een wetenschappelijke relevantie ook een maatschappelijke bijdrage. Met 

dit onderzoek is de praktijk van gebiedsontwikkeling Kloppend Hart van Het Groene Woud zeer 

uitvoerig onder de loep genomen. Een beschouwing op de informatie die hieruit naar voren komt 

leidt tot aanbevelingen voor de praktijk. In deze bijlage (bijlage 8) zijn de praktische aanbevelingen 

opgenomen. Hierin is onderscheid gemaakt tussen aanbevelingen gericht op de initiatief- en 

haalbaarheidsfase en aanbevelingen voor de realisatie- en exploitatie- en beheerfase.  

Aanbevelingen voor initiatief- en haalbaarheidsfase 
Gebiedsontwikkeling Kloppend Hart bevindt zich op het moment van onderzoek in de realisatiefase. 

Daarmee zit het al in een vergevorderde fase van de gebiedsontwikkeling. De onderstaande 

aanbevelingen hebben betrekking op het eerder doorlopen proces, namelijk de initiatieffase en de 

haalbaarheidsfase.  

Rollen  
 
Heldere petten bij de provincie Noord-Brabant  
De provincie Noord-Brabant vervult als organisator van het subsidieprogramma Landschappen van 
Allure een belangrijke rol bij gebiedsontwikkeling Kloppend Hart van Het Groene Woud. Uit het 
onderzoek komt naar voren dat de provincie verschillende en soms niet goed op elkaar afgestemde 
rollen vervult. De provincie vervult enerzijds de rol van facilitator, anderzijds kijkt het, met de rol van 
plantoetser, ook met enige afstand naar het proces. Het combineren van deze twee rollen op 
hetzelfde moment schept onduidelijkheid over verwachtingen en verantwoordelijkheden van deze 
partij. Hierdoor is het onduidelijk welk mandaat bepaalde uitspraken hebben. Voor de provincie is 
het van belang om duidelijkheid te scheppen, door één rol in te nemen en niet tussen twee rollen te 
blijven switchen. Meegaand met de nieuwe koers zichtbaar in het publieke domein, dan lijkt een 
ontwikkelende rol het meest geschikt voor de provincie Noord-Brabant.  
 
Continuïteit van provincie Noord-Brabant 

Het onderzoek toont dat personele wisselingen bij de provincie tot onduidelijkheid en onzekerheid 

leidt. Binnen een gebiedsontwikkeling is continuïteit van belang. In de vervulling van rollen van de 

provincie en in het naleven van regels zit een bepaalde ruimte van eigen interpretatie. Een ander 

persoon brengt vaak een veranderende opvatting met zich mee, dit verschil in interpretatie geeft 

onzekerheid en schaadt het vertrouwen van de participerende partijen. De provincie moet zich de 

gevolgen van wisselingen op de deelnemende partijen realiseren en daarmee zorgvuldig te werk 

gaan. Als organiserende partij heeft de provincie een voorbeeldfunctie die eenheid en zekerheid 

moet uitstralen.  

Iedere partij neemt één unieke pet 
Zoals al eerder benoemd heeft de provincie Noord-Brabant de rol van zowel plantoetser als 
facilitator ingenomen. De gemeente Boxtel is de andere organiserende partij en vervult de rol van 
penvoerder. De rol van de gemeente als penvoerder gaat in dit proces gepaard met veel 
verantwoordelijkheden. De provincie heeft veel verantwoordelijkheden doorgespeelt naar de 
gemeente Boxtel (figuur 8, paragraaf 5.3.1), dit maakt dat deze partij net zoals de provincie een 
toetsende rol vervult. Deze dubbeltoets maakt het proces onnodig complex, straalt wantrouwen naar 
de initiatiefnemers uit en schept veel verwarring. Het leidt tot situaties waarin de toetsende partijen 
op het momenten van onduidelijkheid naar elkaar wijzen. Een transparant proces is van belang, 
daarbij is het zaak dat maar één partij een toetsende rol inneemt. Logischerwijs neemt de provincie 
als organisator van het subsidieprogramma Landschappen van Allure deze rol op zich. De gemeente 
Boxtel moet in de rol van penvoerder geen toetsende functie te hoeven vervullen. Dit advies kan niet 
losgezien worden van de hierop volgende aanbeveling gericht op de rol van penvoerder.  
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Takenpakket van penvoerder moet eenvoudiger  
In de vorige aanbeveling kwam de rol van de penvoerder al aan de orde. De gemeente Boxtel vervult 
deze rol. Uit het onderzoek blijkt dat dit geen eenvoudige rol is. Gevoed door de gekregen 
verantwoordelijkheden vervult de gemeente haar rol met een risicomijdende houding en voert het 
een dubbele toets uit. De rol van de penvoerder moet eenvoudiger zijn en alleen taken omvatten, die 
behoren bij de een contactpersoon van de provincie, de vertegenwoordiger van de deelnemers en 
administratieve werkzaamheden. De rol moet losstaan van de overige verantwoordelijkheden die de 
gemeente Boxtel in dit proces heeft gekregen, deze verantwoordelijkheden behoren bij de provincie 
Noord-Brabant. Bij dit advies snijdt het mes aan twee kanten, door de rol van penvoerder te 
versimpelen worden de benoemde taken beter uitgevoerd en vervalt de dubbele controle waardoor 
het proces minder bureaucratisch wordt.   

 
Een gebied overstijgende partij als penvoerder  

De gemeente Boxtel is naast penvoerder ook één van de initiatiefnemers. De gemeente heeft vanuit 

deze dubbelrol belangen op verschillende niveaus. Zo vertegenwoordigt zij de subsidie-technische 

belangen van de provincie Noord-Brabant, vertegenwoordigt zij de belangen van het 

samenwerkingsverband als geheel, vertegenwoordigt zij de belangen van de projecten in Boxtel, en is 

de gemeente Boxtel trekker van het eigen afzonderlijke project Natuur Experience Lennisheuvel. 

Deze mix van belangen bij één partij is niet eenvoudig, voor de gemeente Boxtel is het ene project 

het andere niet qua benaderingswijze van financiering en risicomijding. Het advies is om de 

gebiedsbelangen, die behoren bij het penvoerderschap, onder te brengen bij een partij die gebied 

overstijgend is en over individuele belangen heen kan kijken. De keuze voor een gebied overstijgende 

partij straalt een bepaalde onafhankelijkheid uit. Uitvoeringsorganisatie Het Groene Woud is een 

voorbeeld van een partij die een gebied overstijgend belang heeft en mogelijk deze rol kan vervullen.  

Deelprojecten 
 
Selecteer op gezonde combinatie van harde- en zachte criteria 

Gebiedsontwikkelingen zijn vaak lange processen, daarbij is zekerheid en continuïteit van de 

participerende partijen van belang. Bij de selectie van de deelnemende projecten wordt naar deze 

zekerheid en continuïteit gezocht door te oordelen op criteria. Het valt op dat de projecten vaak 

beschikken over enkel harde – of zachte criteria. Financiële zekerheid en organisatievorm zijn 

voorbeelden van harde criteria. De aanwezigheid van gebiedsbinding en intrinsieke waarden zijn 

voorbeelden van zachte criteria. Uit het onderzoek blijkt dat deelnemers die voldoen aan slechts de 

harde criteria of aan slechts de zachte criteria niet genoeg is voor een soepel proces. Zowel de zachte 

criteria als de harde criteria blijken in de praktijk van even groot belang, een combinatie van beide 

criteria blijkt noodzakelijk. Het advies is daarom ook om participerende partijen van een 

gebiedsontwikkeling te selecteren op een juiste combinatie van harde- en zachte criteria.  

Een kritische blik naar politiekgevoelige projecten 

Ruimtelijke planning en politiek zijn vaak nauw aan elkaar verbonden, bij een gebiedsontwikkeling is 

dit niet anders. Zo blijkt ook uit dit onderzoek, waarin de ontwikkeling van enkele deelnemende 

projecten gepaard gaan met politieke discussies. Politieke discussie geeft onzekerheid en kan invloed 

hebben op de gehele gebiedsontwikkeling en daarmee alle deelnemende projecten. Dit soort 

projecten zijn in staat om de ontwikkeling te maken of te kraken. Het is dan ook zaak om dit soort 

projecten heel zorgvuldig te selecteren, gebaseerd op een goede afweging van voor- en 

tegenargumenten. Het vanwege de politieke gevoeligheid zomaar uitstuiten van deze projecten is te 

voorbarig, hetzelfde geldt voor het eenvoudig opnemen ervan. 
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Procedures en overeenkomsten 
 
Vereenvoudig en personaliseer uitfinancieringovereenkomst 

Onder andere om de gebiedsontwikkeling toegankelijker te maken voor participerende partijen bij 

wie het ontbreekt aan eigen liquide middelen, is de uitfinancieringsovereenkomst in gebruik 

genomen. Het onderzoek toont echter dat deze procedure in de praktijk niet aansluit op participatie. 

De mogelijkheid om deze partijen liquide middelen te bieden gaat gepaard met een hoeveelheid aan 

regels waardoor het als te ingewikkeld en tijdrovend ervaren wordt. Het instrument schiet op deze 

manier haar doel voorbij. Een vereenvoudigde en gepersonaliseerde overeenkomst moet dit 

voorkomen. Het advies is om met een flexibele overeenkomst te komen, die afhankelijk van de 

situatie bepaald welke eisen van toepassing zijn. De liquiditeit, de hoogte van het gevraagde bedrag, 

de beschikbare tijd en de organisatievorm zijn voorbeelden van afhankelijke variabele waarop het 

mogelijk is om de eisen te baseren.  

Stel overeenkomsten vast op gebiedsniveau en niet op projectniveau  

In de samenwerkingsovereenkomst is bepaald dat alle deelnemende partijen op individueel niveau 

moeten voldoen aan de subsidieregeling. Uit het onderzoek blijkt dat het tot op projectniveau 

vaststellen van regels de mogelijkheden tot samenwerking verkleint en ervoor zorgt dat de 

gebiedsontwikkeling minder als een eenheid wordt ervaren. Het advies is om bij de subsidieregeling 

naar het gebiedsniveau te kijken en ruimte te behouden om op projectniveau te schuiven. Hierdoor 

ontstaat er tussen de projecten een groter eenheidsgevoel. Ook biedt het meer mogelijkheden tot 

samenwerken en om onderdelen van elkaar over te nemen.  

Aanbevelingen voor realisatie- en exploitatie-/beheerfase 
De onderstaande aanbevelingen zijn gebaseerd op de informatie verzameld in de initiatieffase en de 

haalbaarheidsfase en zijn toepasbaar op de laatste twee fasen van het proces.  

Cluster vooroplopers en achterblijvers  

De gebiedsontwikkeling bestaat uit meerdere deelprojecten. Ieder deelproject doorloopt een 

individueel proces binnen het grotere proces van de gehele gebiedsontwikkeling. Dit individuele 

proces verloopt bij iedere partij anders; het proces van het ene project verloopt sneller en soepeler, 

terwijl het bij een ander project langzamer verloopt en gepaard gaat met meer tegenslag. Uit het 

onderzoek blijkt dat de individuele processen van de deelprojecten soms zo ver uit elkaar liggen dat 

het ten kosten gaat van de gezamenlijke belangen, de meerwaarde van samenwerken en het gevoel 

van betrokkenheid. De vooroplopers afremmen is natuurlijk geen oplossing. Het versnellen van de 

achterblijvers is niet altijd mogelijk, dus extra energie steken daarin is ook niet altijd optimaal. Het 

advies is om met een snelle - en langzame groep te werken. Het clusteren van projecten met een 

gelijkwaardig proces tempo vergroot de mogelijkheden tot samenwerken en de gedeelde belangen, 

ook kunnen bijeenkomsten zich richten op specifieke inhoud die iedereen op dat moment raakt. Dit 

advies geldt ook voor de voorgaande fasen van gebiedsontwikkeling, maar kan nog toegepast 

worden in de realisatie fase.  

Opnieuw het interactief dialoog  

Het dialoog is een voorwaarde van co-creatie dat met de organisatie van interactieve bijeenkomsten 

in de eerste fase (de initiatieffase) van de gebiedsontwikkeling aanwezig was. Het onderzoek toont 

dat door de hectiek en de complexiteit van de daarop volgende fasen er minder aandacht was voor 

het forum van interactie. Het dialoog beperkt zich tot informeren en een stand van zaken ronde. Het 

verlies van een interactief dialoog zorgt voor minder betrokkenheid en maakt dat kansen voor 

samenwerking onbenut blijven. Het advies is om in de huidige realisatiefase actief in te zetten op het 

krijgen van een interactief dialoog. De realisatiefase is een concrete fase waarin de projectenpartners 
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gericht zijn op realisatie van het eigen project. Dit maakt een dialoog niet vanzelfsprekend, maar 

daarmee niet minder noodzakelijk. Partijen kunnen nog steeds van elkaar leren, het leereffect kan 

vergroot worden door in dit advies het voorgaande advies te implementeren. Concrete 

projectresultaten kunnen gebruikt worden als aanleiding voor de organisatie van bijeenkomsten of 

excursies, waarbij iedereen bijeenkomt en onderwerpen centraal staan die iedereen raken.  

 


