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Samenvatting
In deze scriptie is met behulp van een ex-ante evaluatie beoordeeld of bij de professionals van
de gemeente Rheden voldoende draagvlak aanwezig is voor het nieuwe drugsbeleid, teneinde
de gemeente Rheden aanbevelingen te doen over een betere afstemming tussen de doelen en
middelen van de professionals en het beleid om daarmee een betere implementatie te
realiseren. Om tot de beoordeling van de voorwaarden te komen, zijn achttien interviews
gehouden. Tevens is het drugsbeleid van de gemeente Rheden geanalyseerd.
Om het drugsbeleid en de interviews te kunnen beoordelen, zijn met behulp van de
bestudeerde implementatieliteratuur de volgende voorwaarden opgesteld:
1. de doelen en middelen dienen helder geformuleerd te zijn;
2. de doelen en middelen dienen voort te vloeien uit een juiste causale theorie;
3. de betrokken professionals dienen het eens te zijn met de doelen en middelen in het
drugsbeleid;
4. in het drugsbeleid is gezorgd voor voldoende tijd en middelen voor professionals.

In het drugsbeleid van de gemeente Rheden komt naar voren dat de doelen helder zijn. De
doelen en middelen van het beleid vloeien voort uit een causale theorie. De middelen in het
drugsbeleid zijn niet helder beschreven.
Uit de interviews komt naar voren dat aan geen één voorwaarde wordt voldaan. De
professionals staan niet achter het drugsbeleid, hier bestaat geen draagvlak voor. De doelen in
het drugsbeleid zijn helder beschreven, toch zijn ze niet helder voor de professionals. Dit ligt
aan ontbrekende communicatie. Professionals kunnen tevens niet goed verwijzen naar de
middelen van het beleid, dit komt doordat de middelen niet goed zijn beschreven in het
drugsbeleid. De professionals zien het nut niet in van de ingezette middelen bij het
drugsbeleid. Deze leiden volgens de professionals niet tot het behalen van de doelstellingen.
De professionals zouden graag zien dat andere middelen worden gebruikt om het
drugsprobleem aan te pakken.
Het belangrijkste verbeterpunt is dat de communicatie verbeterd moet worden. De
gemeente Rheden en de professionals communiceren te weinig met elkaar, hierdoor bestaat
weinig steun voor het beleid. Ook de professionals onderling communiceren te weinig. De
gemeente Rheden kan dit faciliteren door de Zorgtafel een nieuw leven in te blazen, hier
kunnen alle professionals en de gemeente Rheden samen sparren over casussen.
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1. Inleiding
Drugsgebruik is in Nederland aan de orde van de dag (Croes et al., 2013). In 2014 heeft een
kwart van de Nederlandse bevolking tussen de 15 en 64 jaar ooit cannabis gebruikt, 8% van
de bevolking heeft zelfs het afgelopen jaar nog cannabis gebruikt. Harddrugsgebruik komt
minder voor. Ecstasy is hierbij het meest populair, 8% van de Nederlandse bevolking heeft dit
ooit gebruikt.
Het

gebruiken

van

drugs

brengt

verschillende

risico’s

met

zich

mee

(Loketgezondleven.nl, 2016). Deze risico’s kunnen zich richten op de gezondheid en
omgeving. Bij gezondheidsrisico’s valt te denken aan gezondheidsincidenten of –schade. Bij
omgevingsrisico’s kan gedacht worden aan criminaliteit en overlast. Het type drugs bepaalt
welke risico’s naar voren komen.
Om gezondheids- en omgevingsrisico’s in te perken is in Nederland drugsbeleid
opgesteld (Loketgezondleven.nl, z.d.). Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
heeft in Nederland de coördinatie voor het drugsbeleid (van Rijn, 2015). Met dit drugsbeleid
wordt getracht de problemen rond het drugsgebruik in te perken. Voor gemeenten is het
tevens van belang om drugsbeleid op te stellen, ook hier moet het beleid de schade van drugs
beperken (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2013). De lokale invulling van
drugsbeleid is aan de gemeenten zelf.
Bij de gemeente Rheden is in april 2017 het drugsbeleid opgesteld. Het drugsbeleid
gaat uit van drie pijlers: bewustwording, signaleren en handelen en handhaving (Bijker &
Vosmeijer, 2017). De pijlers impliceren een bepaalde richting van het beleid. Bij deze richting
horen bepaalde doelen en middelen. Zorgprofessionals dienen zich aan dit beleid te houden,
het is immers de bedoeling dat wordt samengewerkt bij de uitvoering van dit beleid (Bijker &
Vosmeijer, 2017). In de gemeente Rheden zullen professionals met dit beleid en de
bijbehorende doelen en middelen aan de slag moeten.
In deze scriptie worden de doelen en middelen van het drugsbeleid en van de
professionals (omtrent drugsproblematiek) in de gemeente Rheden geanalyseerd om de mate
van draagvlak voor het nieuwe drugsbeleid te bepalen. Dit zorgt voor een ex-ante evaluatie
van de implementatie van het drugsbeleid van de gemeente Rheden. De uitkomsten van het
onderzoek kunnen gebruikt worden om een beeld te vormen over de verwachte reactie van
professionals en het beleid waar nodig aan te passen of de implementatie bij te sturen.
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1.1 Doel- en vraagstelling
Het doel van het onderzoek is middels een ex-ante evaluatie te beoordelen of bij de
professionals van de gemeente Rheden voldoende draagvlak aanwezig is voor het nieuwe
drugsbeleid, teneinde de gemeente Rheden aanbevelingen te doen over een betere afstemming
tussen doelen en middelen van de professionals en het beleid om daarmee een betere
implementatie te realiseren.
De hoofdvraag hierbij luidt als volgt: ‘In hoeverre zijn de voorwaarden voor
draagvlak aanwezig en welke aanbevelingen kunnen worden gegeven voor een betere
afstemming tussen de doelen en middelen van professionals en het beleid?’.
Met behulp van de volgende deelvragen zal getracht worden de hoofdvraag te
beantwoorden:
1. Welke voorwaarden zijn volgens de theorie van belang voor het hebben van
voldoende draagvlak voor een succesvolle implementatie van beleid?
2. In hoeverre zijn de voorwaarden voor voldoende draagvlak aanwezig bij
professionals?
3. In hoeverre voldoet het drugsbeleid van de gemeente Rheden aan de voorwaarden
voor voldoende draagvlak?
4. Welke aanbevelingen kunnen worden gegeven?

1.2 Methode van onderzoek
Deze scriptie is kwalitatief van aard (Boeije, 2014). Meer specifiek wordt gebruik gemaakt
van een single casestudy (Yin, 2009). Dit betekent dat één enkele case, in dit geval de
gemeente Rheden, wordt onderzocht. Daarnaast heeft het onderzoek een ex-ante evaluatief
karakter. Dit houdt in dat voordat het beleid volledig geïmplementeerd is, geanalyseerd kan
worden wat eventuele effecten kunnen zijn van het beleid. In deze scriptie worden de
voorwaarden voor voldoende draagvlak met betrekking tot het drugsbeleid van de gemeente
Rheden geanalyseerd. Onderzocht wordt of de doelstellingen van de gemeente Rheden (in het
drugsbeleid) overeenkomen met de doelstellingen van professionals. Met de uitkomsten van
het onderzoek kan het beleid nog worden aangepast en de uitkomsten van het beleid worden
bijgestuurd.
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De data is verkregen door interpretatie van transcripten, deze transcripten zijn verkregen door
het doen van interviews met achttien professionals uit de gemeente Rheden. Deze
professionals zijn in samenspraak met de gemeente Rheden geselecteerd om een zo
representatief mogelijk beeld te kunnen schetsen. De andere databron is het drugsbeleid van
de gemeente Rheden. Daarnaast is een eigen analyse gedaan op het drugsbeleid van de
gemeente Rheden en de interviews. Met behulp van literatuurstudie is een analysekader
opgesteld waar, na de operationalisatie, de codes uit volgen. De analyse is gedaan met behulp
van het computerprogramma Atlas.ti.
De hoofdvraag van dit onderzoek wordt beantwoord met behulp van de verschillende
deelvragen. De eerste deelvraag: ‘Welke voorwaarden zijn volgens de theorie van belang voor
het hebben van voldoende draagvlak voor een succesvolle implementatie van beleid?’ wordt
beantwoord met behulp van literatuurstudie in hoofdstuk 3. De tweede deelvraag: ‘In
hoeverre zijn de voorwaarden voor voldoende draagvlak aanwezig bij de professionals?’
wordt beantwoord door de analyse op de interviews met professionals. De derde deelvraag:
‘In hoeverre voldoet het drugsbeleid van de gemeente Rheden aan de voorwaarden voor
voldoende draagvlak?’ wordt beantwoordt met behulp van de analyse op het drugsbeleid van
de gemeente Rheden. Het antwoord op de laatste deelvraag: ‘Welke aanbevelingen kunnen
worden gegeven?’ vloeit voort uit de eerder beantwoorde deelvragen en wordt beschreven in
het laatste hoofdstuk.

1.3 Relevantie
In deze paragraaf wordt de maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie van de scriptie
toegelicht. Allereerst wordt ingegaan op de maatschappelijke relevantie waarbij de koppeling
van dit onderzoek met de praktijk duidelijk wordt. Vervolgens zal bij de wetenschappelijke
relevantie duidelijk worden wat deze scriptie zal bijdragen aan de wetenschap ten aanzien van
het hebben van draagvlak bij de implementatie van nieuw beleid.

1.3.1 Maatschappelijke relevantie
In Binnenlands Bestuur stond in april 2017 een artikel (Boonstra, 2017) waarin staat
beschreven hoe gemeenten kunnen reageren op het toenemende drugsgebruik in Nederland.
Het is belangrijk dat gemeenten zicht krijgen op de situatie en daar vervolgens interventies op
inzetten. Voordat dit effectief kan gebeuren, moeten gemeenten de samenwerking met
7

professionals verbeteren. De samenwerking moet een effectieve keten worden. De
verschillende professionals dienen goed te kunnen samenwerken en het eens te zijn met de
interventies. Uit dit artikel komt goed naar voren dat het van groot belang is dat de kijk van
professionals op interventies (in dit onderzoek de middelen) aansluiten bij de kijk van de
gemeente. In deze scriptie wordt onderzocht hoe de afstemming van de doelen en middelen
van professionals en de gemeente Rheden kan worden verbeterd. De aanbevelingen van deze
scriptie dragen bij aan een effectiever drugsbeleid.

1.3.2 Wetenschappelijke relevantie
Vele auteurs hebben geschreven over de voorwaarden voor draagvlak van beleid. Deze
scriptie zal de bestaande literatuur niet aanvullen met nieuwe inzichten. Wel wordt met deze
scriptie getoetst of deze bestaande voorwaarden zijn terug te zien in de praktijk. Hierdoor
wordt de wetenschap verrijkt met de werking van de voorwaarden in de praktijk. De
uitkomsten van deze scriptie kunnen een voorbeeld zijn voor andere gemeenten die de doelen
en middelen van beleid beter willen afstemmen op de doelen en middelen van professionals.
De uitkomsten zullen niet meer dan een voorbeeld zijn, iedere gemeente heeft immers andere
professionals en ander beleid.

1.4 Leeswijzer
In het eerstvolgende hoofdstuk wordt het beleidskader weergegeven. Alle relevante beleidsen wettelijke kaders worden in dit hoofdstuk uitgediept. In het derde hoofdstuk wordt de
theoretische basis van de scriptie uitgewerkt. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met het
analysekader waarmee de data in deze scriptie wordt geanalyseerd. In het vierde hoofdstuk
wordt ingegaan op de gebruikte methoden. Het vijfde hoofdstuk is opgedeeld in twee delen.
In het eerste deel wordt de analyse op het drugsbeleid van de gemeente Rheden uitgevoerd. In
het tweede deel wordt de analyse uitgevoerd op de interviews. Het tweede gedeelte wordt
afgesloten met een vergelijking tussen de uitkomsten van de analyse van het drugsbeleid en
de interviews. In het zesde en tevens laatste hoofdstuk wordt het antwoord gegeven op de
hoofdvraag en de bijbehorende deelvragen. In dit hoofdstuk worden ook de aanbevelingen en
reflectie weergegeven.
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2. Beleidskader
In dit hoofdstuk wordt beschreven aan welk landelijk beleid en welke wettelijke kaders het
drugsbeleid van de gemeente Rheden moet voldoen. Allereerst wordt het landelijk
beleidskader beschreven waarin naar voren komt wat de kaders zijn waarbinnen het
drugsbeleid van de gemeente Rheden geschreven zou moeten zijn. Vervolgens worden in het
wettelijk kader de belangrijkste wetten aangehaald waar het drugsbeleid bij gemeenten (en
dus ook bij de gemeente Rheden) op gebaseerd moet zijn.
Het drugsbeleid, waar het onderzoek zich daadwerkelijk op richt, zal in hoofdstuk 5
beschreven en geanalyseerd worden. Dit hoofdstuk richt zich alleen op de kaders waar dat
beleid zich in moet bevinden.

2.1 Landelijk beleidskader
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) coördineert het drugsbeleid in
Nederland (van Rijn, 2015). Bij deze coördinatie wordt nauw samengewerkt met het
ministerie van Veiligheid en Justitie en Buitenlandse Zaken. Het ministerie van VWS dient te
zorgen voor goede informatie, voorlichting, stimulatie van zorg en preventie en dient
onderzoek uit te laten voeren. Het landelijk kader omvat vijf speerpunten:
1. het voorkomen van gebruik;
2. het voorkomen van gezondheidsschade (wanneer toch gebruikt wordt);
3. het inzetten van vroegsignalering en korte interventies om verslaving te voorkomen;
4. het zorgen voor een adequate behandeling voor gebruikers;
5. het beperken van gezondheidsschade (van Rijn, 2015).

De gemeente Rheden dient een lokale invulling te geven aan het drugsbeleid (van Rijn, 2015).
Hieronder zullen de speerpunten van het landelijke kader verder worden toegelicht.
Het eerste uitgangspunt is dat drugsgebruik het beste voorkomen kan worden (van
Rijn, 2015). Mensen kunnen het beste geen drugs gebruiken, hier is het beleid dan ook op
gericht. De samenleving dient hierop te letten (omgeving, school, ouders etc.). Een
belangrijke taak ligt bij de gemeente. De gemeente wordt hierbij ondersteund door
verslavingszorg en de GGD.
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Sinds 2014 helpt het ministerie van VWS, via het Trimbos-instituut, gemeenten om een
gezond en veilig horeca- en evenementenbeleid op te stellen (van Rijn, 2015). Hiermee wordt
getracht het middelengebruik van 16- tot 24-jarigen terug te dringen. Ook worden gemeenten
vanuit dit programma ondersteund om lokaal drugsbeleid op te stellen om drugsgebruik te
voorkomen.
Wanneer mensen toch kiezen voor het gebruiken van drugs, moet ervoor gezorgd
worden dat de risico’s op gezondheidsproblemen worden ingeperkt (van Rijn, 2015). Ook hier
hebben gemeenten een belangrijke rol. Een belangrijke taak die gemeenten hebben, is het
afgeven van vergunningen voor festivals en feesten. Wanneer hier eisen worden gesteld aan
preventie, kunnen gemeenten bijdragen aan het voorkomen van gezondheidsschade.
Het is daarbij belangrijk om mensen die een verslaving lijken te ontwikkelen of bij wie
gezondheidsschade dreigt te ontstaan, snel worden ondersteund en geholpen (van Rijn, 2015).
De gemeente dient hierbij te zorgen voor een aanbod in vroegsignalering en snelle
interventies (Loketgezondleven.nl, z.d.).
Wanneer mensen dan toch verslaafd worden, dienen ze toegang te hebben tot een
adequate behandeling (van Rijn, 2015). Per 1 januari 2015 hebben gemeenten een grote
verantwoordelijkheid gekregen voor de zorg bij jeugdigen en bij maatschappelijke
ondersteuning. Deze transitie vraagt veel van de verslavingszorg (Loketgezondleven.nl, z.d.).
Het betekent namelijk dat de betrokken (zorg-) partijen hun eigen weg dienen te vinden
binnen de transitie. De werkwijze wordt stevig aangepakt en vaak komen de partijen
vraagstukken tegen die niet voorzien waren (Welzijn.nl, z.d.).
De negatieve gevolgen van drugsgebruik moeten worden ingeperkt. De maatregelen
rondom drugsgebruik (gebruikersruimten, heroïnebehandeling, etc.) zijn positief bewezen in
de afgelopen jaren (Loketgezondleven.nl, z.d.). Om gezondheidsschade in te perken, werken
zorginstellingen, de openbare orde, wijkteams en andere professionals samen.
Met het bovenstaande in gedachten, betekent dit dat de gemeente Rheden drugsbeleid
zou moeten hebben waar in ieder geval de volgende vijf pijlers naar voren komen: het
voorkomen van gebruik, het voorkomen van gezondheidsschade, het inzetten van
vroegsignalering en korte interventies om verslaving te voorkomen, het zorgen voor een
adequate

behandeling

voor

gebruikers

en

het

beperken

van

gezondheidsschade

(Loketgezondleven.nl, z.d.). De gemeente Rheden dient zich te houden aan de landelijk
opgegeven kaders, maar de invulling van het drugsbeleid is een gemeentelijke
aangelegenheid. De gemeente Rheden dient met uiteenlopende beleidsterreinen en
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partnerorganisaties afgestemd te hebben om een alomvattend drugsbeleid te hanteren. In deze
afstemming is het belangrijk dezelfde doelstelling te hebben als de partnerorganisaties
(Loketgezondleven.nl, z.d.). Hieruit blijkt dat het goed is om met dit onderzoek te analyseren
of deze doelstellingen wel hetzelfde zijn en of daadwerkelijk draagvlak bestaat voor het
drugsbeleid.
Naast het landelijke kader, bestaat ook nog een wettelijk kader. De gemeente Rheden
dient in het beleid en haar beleidsuitvoering rekening te houden met de geldende
druggerelateerde wetten.

2.2 Wettelijk kader
Het wettelijk kader rondom drugs in Nederland kan voornamelijk vanuit de Opiumwet
gehaald worden, daarnaast kan deze worden aangevuld met de Verkeerswet, de
Geneesmiddelenwet, de wet BIBOB, de Wet voorkoming misbruik chemicaliën, het Wetboek
van Strafrecht, de Warenwet en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Rheden.

2.2.1 Opiumwet
In de Opiumwet staat hoe Nederland invulling geeft aan de manier waarop met drugs moet
worden omgegaan (Loketgezondleven.nl, z.d.). Het ministerie van VWS is de eerste
verantwoordelijke voor de Opiumwet. Het Openbaar Ministerie is verantwoordelijk voor de
vervolging van delicten en de politie heeft een uitvoerende rol in de handhaving en in de
opsporing. Volgens de Opiumwet (Opiumwet, 2016, artikel 2) is de import, export, productie,
teelt, aanwezigheid en handel in middelen die verboden zijn strafbaar als niet is voldaan aan
strenge voorwaarden. De Opiumwet bestaat uit lijst 1 en lijst 2. Op lijst 1 staan middelen die
een groter risico hebben (harddrugs) dan op lijst 2 (softdrugs).

Lijst 1:
-

heroïne;

-

cocaïne;

-

amfetamine;

-

LSD;

-

XTC;

-

GHB (Opiumwet, 2016, lijst I).
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Lijst 2:
-

cannabisproducten (wiet en hasj);

-

slaap- en kalmeringsmiddelen;

-

paddo’s;

-

qat (Opiumwet, 2016, lijst II).

Voor sommige softdrugs gelden in Nederland andere regels dan voor harddrugs
(Rijksoverheid, z.d.). Dit komt doordat softdrugs minder schade veroorzaken dan harddrugs.
Coffeeshops kunnen in Nederland onder strenge voorwaarden wiet en hasj verkopen.
Hiervoor worden de coffeeshops niet strafrechtelijk vervolgd. Ook personen worden niet
vervolgd wanneer ze maximaal vijf gram cannabis hebben en/of wanneer ze maximaal vijf
hennepplanten hebben. Een coffeeshop mag:
-

niet meer dan vijf gram per dag per persoon verkopen;

-

geen harddrugs verkopen;

-

geen softdrugs aan minderjarigen verkopen;

-

minderjarigen niet binnenlaten;

-

geen alcohol schenken;

-

geen reclame maken voor drugs en de coffeeshop;

-

geen overlast veroorzaken;

-

niet meer dan 500 gram handelsvoorraad hebben;

-

geen toegang verlenen en niet verkopen aan buitenlanders (Rijksoverheid, z.d.).

2.2.2 Verkeerswet
In de Wegenverkeerswet (1994, artikel 8) staat dat het voor een bestuurder verboden is een
voertuig te besturen wanneer hij/zij onder invloed is van een stof (ook drugs) die de
rijvaardigheid kan beïnvloeden.

2.2.3 Geneesmiddelenwet
Sommige soorten drugs vallen niet onder de Opiumwet, maar onder de Geneesmiddelenwet.
Voorbeelden hiervan zijn ketamine en lachgas (Rijksoverheid, z.d.). Het produceren, bestellen
en verhandelen is op basis van de Geneesmiddelenwet (2007, § 1, artikel 18 & § 1, artikel 40)
verboden.
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2.2.4 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
Met andere woorden, de wet BIBOB (2016, artikel 3). Met deze wet wil de overheid
voorkomen dat een vergunning wordt misbruikt voor illegale activiteiten. Met behulp van
deze wet kan onderzocht worden of de persoon waarvoor de vergunning verleend zal worden,
integer is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij coffeeshops.

2.2.5 Wet voorkoming misbruik chemicaliën
Deze wet (Wet voorkoming misbruik chemicaliën, 2008) omvat regelingen die moeten
voorkomen dat bepaalde chemicaliën misbruikt worden. Dit houdt ook de chemicaliën in die
gebruikt worden om drugs te maken. Daarbij moet met deze wet ook voorkomen worden dat
deze chemicaliën verhandeld en vervoerd worden. De bepaling van de verordening kunnen
zorgen voor sanctionering van de overtreding.

2.2.6 Wetboek van strafrecht
Het Wetboek van Strafrecht (2017, artikel 304 lid 3) verbiedt het verhandelen van schadelijke
levensmiddelen voor de gezondheid of het leven (Jellinek, 2016). Een kanttekening hierbij is
dat het gebruik van soft- en harddrugs niet verboden is, het bezit hiervan is wel verboden
(Loketgezondleven.nl, z.d.).

2.2.7 Warenwet
De Warenwet (2017) verbiedt het verhandelen van schadelijke levensmiddelen. De
levensmiddelen die op de markt worden gebracht, dienen te voldoen aan gezondheids- en
kwaliteitseisen. Dit geldt ook voor smartproducten (die nog niet op de opiumlijst staan) van
smartshops (Trimbos instituut, 2014).

2.2.8 Algemene plaatselijke verordening
De algemene plaatselijke verordening (APV) kan door de gemeente opgelegd worden. Met
hulp van het Openbaar Ministerie kan een blowverbod ingevoerd worden (Jellinek, 2016). In
de APV van de gemeente Rheden wordt een aantal keer drugs vernoemd (Algemene
Plaatselijke Verordening Rheden, 2016). Zo mag een café niet bestaan wanneer in het
verleden drugsincidenten hebben plaatsgevonden in het café. Ook zijn activiteiten,
bijvoorbeeld carbid schieten, verboden wanneer men onder invloed is van drugs. Daarbij is
het verboden deel te nemen aan het verkeer wanneer een inwoner drugs heeft gebruikt en mag
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geen drugs verhandeld worden op straat. Tot slot mag men geen overlast hebben van drugs
gebruikende mensen. Wanneer inwoners wel overlast ondervinden van drugsgebruikers/handelaren, kunnen de desbetreffende personen een verbod krijgen om in dat gebied te
komen.
De gemeente Rheden dient zich aan behoorlijk wat wetten te houden. De verschillende
wetten geven aan hoe in Nederland omgegaan dient te worden met drugs. Dit betekent dat de
lokale invulling wel door de gemeente wordt gedaan, maar ze hier toch aan wettelijke- en
landelijke kaders dienen te voldoen. Wel kunnen ze een focus geven aan bijvoorbeeld een
probleemgroep (Loketgezondleven.nl, z.d.).

2.3 Resumé
In dit hoofdstuk is het beleids- en wettelijk kader weergegeven waarbinnen het drugsbeleid
van de gemeente Rheden zich bevindt. Het landelijk kader omvat vijf speerpunten:
1. het voorkomen van gebruik;
2. het voorkomen van gezondheidsschade (wanneer toch gebruikt wordt);
3. het inzetten van vroegsignalering en korte interventies om verslaving te voorkomen;
4. het zorgen voor een adequate behandeling voor gebruikers;
5. het beperken van gezondheidsschade (van Rijn, 2015).

De manier waarop de gemeente Rheden invulling geeft aan de vijf speerpunten, is aan de
gemeente zelf. De gemeente Rheden dient met professionals af te stemmen wat dit
drugsbeleid moet bevatten. Dit geeft nogmaals het belang van dit onderzoek aan, de
doelstellingen van de gemeente en de professionals dienen dan gelijk te zijn.
Naast het landelijke kader, is het wettelijke kader beschreven. Bij het wettelijke kader
is de Opiumwet de belangrijkste (hier staat immers in dat de import, export, productie, teelt,
aanwezigheid en handel in middelen die verboden strafbaar zijn als niet is voldaan aan strenge
voorwaarden). Daarnaast kan deze wet worden aangevuld met de Verkeerswet, de
Geneesmiddelenwet, de wet BIBOB, de Wet voorkoming misbruik chemicaliën, het Wetboek
van Strafrecht, de Warenwet en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Rheden.
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3. Theoretisch kader
In dit hoofdstuk wordt de theoretische basis van het onderzoek uitgewerkt. Ten eerste wordt
de beleidsfase waar het drugsbeleid van de gemeente Rheden zich bevindt, de
implementatiefase, toegelicht. In implementatieliteratuur is sprake van een tweedeling,
namelijk het top-down uitgangspunt of het bottom-up uitgangspunt. Deze uitgangspunten
worden toegelicht. Vervolgens wordt de visie van verschillende auteurs omtrent voorwaarden
voor een goede implementatiefase van beleid beschreven. Hierna zullen vier voorwaarden
opgesteld worden die voor de gemeente Rheden zullen zorgen voor een effectieve
implementatie van het drugsbeleid. Vervolgens worden de kenmerken van het beleid en de
beleidstheorie weergeven. In de paragraaf die volgt, komen de kenmerken van professionals
aan bod. De kenmerken van professionals worden gekoppeld met de eerder opgestelde
voorwaarden. Tot slot wordt het model weergegeven waarmee de data van dit onderzoek
wordt geanalyseerd.
Allereerst zal in de komende paragraaf een uitleg worden gegeven van de
implementatiefase binnen de beleidscyclus en wordt hierbij het ‘top-down’ versus ‘bottomup’ debat aangehaald.

3.1 Implementatie van beleid
Het onderzoek richt zich op de implementatiefase. Het beleid is al geschreven en de
uitwerking hiervan zal worden onderzocht. Implementatie van beleid wordt door Coolsma (in
Hoogerwerf & Herweijer, 2008, p. 119) beschreven als ‘de toepassing van de middelen van
beleid ter bereiking van de doelen’. In de loop der jaren is steeds meer aandacht gekomen
voor de implementatie van beleid (Hoogerwerf & Herweijer, 2008; McLaughlin, 1987).
Eerder werden fouten gezocht in de uitvoering van beleid. Toen veranderingen in de
uitvoering niet zorgden voor verbeteringen, werd naar de implementatie van beleid gekeken
(Hoogerwerf & Herweijer, 2008).
Matland (1995) stelt dat binnen de implementatieliteratuur vaak wordt gesproken over
‘top-down’ of ‘bottom-up’. Top-down en bottom-up zijn verschillende zienswijzen op de
implementatiefase. In deze paragraaf wordt de implementatiefase aan de hand van deze twee
perspectieven uitgediept.
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Het eerste perspectief is het top-down perspectief. Aanhangers hiervan vinden dat
implementatie het beste plaatsvindt op een top-down manier. Er wordt vastgehouden aan de
oorspronkelijke inhoud, ingegeven door de beleidsmakers. Het top-down perspectief gaat uit
van een beleidsbepaler die op grond van een zo uitgewerkt en goed mogelijk beleid een
perfecte uitvoering kan bewerkstelligen (Coolsma, in Hoogerwerf & Herweijer, 2008). Dit is
echter niet altijd mogelijk. Wanneer kennis of consensus ontbreken, is het niet mogelijk om
volledig beleid te ontwerpen. Het beleid kan niet altijd conform worden uitgevoerd. Bij het
top-down perspectief is een goed uitgewerkte beleidstheorie nodig voor het beleid. Het beleid
moet duidelijk en goed doordacht zijn. Om het beleid duidelijk en goed doordacht te krijgen,
is volgens Sabatier (1986) de eerste stap dat beleidsbepalers beslissen om beleid te maken. In
dit beleid moet duidelijk zijn of actoren die te maken krijgen met dit beleid steun geven aan
het beleid. Daarnaast moet, als het beleid geïmplementeerd is, bekeken worden of de
doelstellingen worden bereikt. Ook dienen de belangrijkste factoren die invloed hebben op het
beleid duidelijk te zijn. Tot slot moet de vraag worden gesteld of het beleid is veranderd na
ervaringen van de implementatie.
In theorieën over implementatie zijn Pressman & Wildavsky (1973) de grondleggers
van de top-down benadering. Door de implementatie van een investeringsproject in Oakland
te analyseren, proberen ze te achterhalen wat belangrijk is bij implementatie. Door te
investeren in projecten moesten banen worden gecreëerd. Bijna geen van de doelstellingen in
het vooraf opgestelde beleid zijn uitgekomen. De doelstellingen van het beleid bleken ambigu
en hierbij kon geen gebruik gemaakt worden van de juiste middelen. Daarbij was de causale
relatie niet duidelijk. Er was geen duidelijke beleidstheorie opgesteld waaruit blijkt dat door
het project banen gecreëerd konden worden. Het onderzoek van Pressman & Wildavsky
(1973) laat zien dat de doelstelling en middelen belangrijk zijn in onderzoek naar de
implementatiefase.
Na Pressman en Wildavsky (1973) hebben verschillende auteurs geschreven over
implementatie met het top-down model als uitgangspunt. Sabatier & Mazmanian (1979),
O’Toole (1986) en Hill & Hupe (2014) zijn hier voorbeelden van. Sabatier & Mazmanian
(1979) geven bijvoorbeeld vijf verschillende voorwaarden waaraan voldaan moet worden;
deze voorwaarden worden verderop benoemd.
Na de ontwikkeling van de top-down benadering is het tweede perspectief, de bottomup benadering, ontwikkelt door onder andere Elmore (1979) en Lipsky (1980). Een veel
gehoord kritiekpunt op het top-down perspectief is dat het uitgaat van één centrale actor waar
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de beslissing en het beleid vandaan komt. Hierdoor worden volgens de tegenstanders van het
top-down perspectief andere actoren vergeten. Aanhangers van het bottom-up perspectief zien
meer toegevoegde waarde in uitvoerende ambtenaren die vrijheid hebben bij het uitvoeren
van beleid. Lipsky (1980) beschrijft dit als de ‘street-level bureaucrats’. Zij hebben veel
vrijheid in hun werk en hierdoor kunnen ze eigen beleid ontwikkelen. Met andere woorden,
worden

degenen

die

het

beleid

implementeren

als

belangrijk

gezien

in

het

implementatieproces (Howlett, Ramesh & Perl, 2009).
Matland (1995) geeft als kritiek op beleidsvrijheid dat doelen erg vaag zijn wanneer
street-level bureaucrats met beleid aan de slag gaan. Het beleid wordt door deze street-level
bureaucrats namelijk ter plekke gemaakt/gewijzigd. Een ander kritiekpunt op het bottom-up
model is dat totaal geen invloed wordt toegekend aan de centrale actoren (Sabatier, 1986). Dit
betekent dat ook niet gekeken wordt naar de indirecte invloed van centrale actoren. Daarnaast
wordt binnen het bottom-up model geen gebruik gemaakt van een solide causale theorie als
basis (Sabatier, 1986). Het is daarom lastig om beïnvloedende factoren op het
implementatieproces te onderzoeken.
In

deze

paragraaf

zijn

de

twee

verschillende

perspectieven

binnen

de

implementatieliteratuur uitgelegd. In de volgende subparagraaf wordt hier nog dieper op in
gegaan, hier wordt een combinatie tussen de twee benaderingen uitgelegd.

3.1.1 Top-down en Bottom-up
Verschillende auteurs hebben de inzichten van top-down en bottom-up onderzoek
gecombineerd. Een van die auteurs is Coolsma. (in Hoogerwerf & Herweijer, 2008). Hij stelt
dat onafhankelijk van het bottom-up of top-down model telkens dezelfde factoren invloed
uitoefenen. Conformiteit met het beleid is volgens hem belangrijk binnen het
implementatieproces. Conformiteit kan betrekking hebben op de beleidsprestaties van de
professional. Deze zouden in overeenstemming moeten zijn met de wensen van de
beleidsmakers. Tevens kan conformiteit betrekking hebben op handelingen van de burger: zij
handelen volgens de wensen van de beleidsbepaler, waardoor sprake is van naleving. Tot slot
kan conformiteit betrekking hebben op effecten: de uitkomst van het beleid ontwikkelt zich
zoals van te voren is bepaald. De doelen worden bereikt. In dit onderzoek zal ingegaan
worden op de eerste variant, omdat daarmee het draagvlak van professionals wordt
onderzocht.
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Coolsma (in Hoogerwerf & Herweijer, 2008) heeft een model opgesteld waarin conformiteit
centraal staat. In dit model hebben kenmerken van beleid en de beleidstheorie, uitvoerende
organisatie, uitvoerders (professionals) en omgevingsinvloeden een belangrijke rol in het
beïnvloeden van de conformiteit van beleidsprestaties (zie figuur 1).

Kenmerken van beleid
en beleidstheorie
Kenmerken van uitvoerders:
Kenmerken

van

de

uitvoerende organisatie

- weten (kennis);

Conformiteit van

- willen (motivatie);

beleidsprestaties

- kunnen (competenties);
- moeten (dwang).
Omgevingsinvloeden:
- taakomgeving;
- politiek bestuur;
- economie;
- technologie.
Figuur 1: Actoren- en factorenmodel conformiteit (Coolsma in Hoogerwerf & Herweijer, 2008 p. 125)

Zoals in figuur 1 te zien is, hebben verschillende factoren invloed op het ‘weten, willen,
kunnen en moeten’ van professionals. Het weten houdt de kennis in van de professional, het
willen betreft de motivatie van de professional, het kunnen gaat in op de competenties van de
professional en bij het moeten wordt gekeken naar in hoeverre een professional gedwongen
wordt op een bepaalde manier te handelen.
In dit onderzoek wordt alleen ingegaan op de kenmerken van beleid en de
beleidstheorie en de kenmerken van professionals (de blauw gekleurde vakjes in figuur 1). De
eerste drie kenmerken van uitvoerders (het weten, willen en kunnen) zorgen voor het
draagvlak van het nieuwe drugsbeleid. De kenmerken van de uitvoerende organisatie, de
gemeente Rheden, en de omgevingsinvloeden worden niet meegenomen in het onderzoek,
omdat puur onderzocht wordt welk draagvlak het nieuwe beleid heeft bij de professionals.
Om het draagvlak te kunnen onderzoeken is het van belang de kenmerken van het beleid en
de beleidstheorie en de kenmerken van de professionals, met de invloed op elkaar, duidelijk te
krijgen.
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Coolsma (in Hoogerwerf & Herweijer, 2008) stelt dat zijn conformiteitsprincipe geldt voor
top-down en bottom-up modellen. Hieruit blijkt dat weinig verschil zit tussen het onderzoeken
van een top-down of bottom-up approach. In dit onderzoek wordt de benadering van Coolsma
(in Hoogerwerf & Herweijer, 2008) als uitgangspunt genomen, omdat dit model te gebruiken
is bij een top-down en bottom-up benadering.
In de voorgaande subparagrafen is aandacht besteed aan het implementatieproces met
de hierbij behorende benaderingen. In de volgende paragraaf wordt aandacht besteed aan de
voorwaarden voor een juiste implementatie van beleid.

3.2 Voorwaarden voor implementatie
Verschillende auteurs schrijven over wat nodig is voor een juiste implementatie van beleid. In
dit onderzoek worden de doelen en middelen onderzocht, daarom zullen de voorwaarden hier
ook op worden toegespitst. De doelen en middelen bevinden zich in het beleid en in de
beleidstheorie (Sabatier & Mazmanian, 1979; van Meter & van Horn, 2006; Rawson, 1980;
Elmore & McLaughlin, 1982).
Hill & Hupe (2014) geven de volgende voorwaarden:
•

het beleid is coherent. Beleidsdoelen vloeien voort uit goed opgestelde ambities;

•

het beleid spreekt voor zich. Beleidsdoelen dienen duidelijk geformuleerd te zijn, als
dit is gedaan, kan de implementatie op een kwalitatief goede manier plaatsvinden.

Ook O’Toole (1986) beschrijft meerdere voorwaarden voor een goede implementatie van
beleid:
•

actoren dienen achter (de doelen van) het beleid te staan;

•

de doelen en middelen in het beleid moeten simpel zijn en het is het beste om zo min
mogelijk actoren te betrekken bij het beleid.

Gunn (1978) heeft ook verschillende voorwaarden opgesteld voor succesvolle uitvoering:
•

voldoende tijd en middelen zijn gereserveerd;

•

voor iedere fase zijn voldoende middelen gereserveerd;

•

het beleid rust op een solide beleidstheorie;

•

de verbanden tussen middelen en doelen zijn direct;

•

iedereen begrijpt de doeleinden en hier is ook overeenstemming over.
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Sabatier & Mazmanian (1979) geven vijf verschillende voorwaarden:
•

een causale theorie moet aanwezig zijn: dit houdt in dat een theoretische
onderbouwing aanwezig moet zijn met betrekking tot de verandering en met de
verwachtte uitkomst;

•

het beleid met hierin de doelen en middelen moet helder zijn;

•

de leiders van de implementerende organisaties moeten achter het beleid staan;

•

het beleid moet steun hebben;

•

het beleid mag niet conflicterend zijn met ander beleid of met veranderingen in
sociaaleconomische condities.

Op basis van de verschillende theorieën voor effectieve implementatie kunnen een viertal
voorwaarden worden geformuleerd voor de doelen en middelen van het te implementeren
drugsbeleid:
1. de doelen en middelen dienen helder geformuleerd te zijn;
2. de doelen en middelen dienen voort te vloeien uit een juiste causale theorie;
3. de betrokken professionals dienen het eens te zijn met de doelen en middelen in het
drugsbeleid;
4. in het drugsbeleid is gezorgd voor voldoende tijd en middelen voor professionals.

De bovenstaande voorwaarden zijn opgesteld om de analyse van het onderzoek te kunnen
gaan uitvoeren. De voorwaarden gaan helpen om de deelvragen te beantwoorden. In de
onderstaande subparagrafen worden de vier voorwaarden één voor één verder uitgewerkt.

3.2.1 Heldere formulering doelen en middelen
Sabatier & Mazmanian (1979) schrijven dat de doelen van het beleid en middelen om die
doelen te bereiken precies beschreven moeten zijn. Voor de doelen geldt daarbij dat ook de
mate van urgentie, dan wel het belang, is geformuleerd. Dit betekent dat geen ruimte is voor
ambiguïteit: de doelen en middelen dienen inzichtelijk en duidelijk te zijn voor de uitvoerders.
Dit betekent onder andere dat actoren makkelijk kunnen verwijzen naar de doelen en
middelen binnen beleid wanneer zij op hun werkwijze worden aangesproken. Van Meter en
Van Horn (1975) stellen dat het hebben van duidelijke en consistente doelen een norm is voor
implementatie en daarbij een belangrijk juridisch middel is voor implementerende
ambtenaren.
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Dit laat zien dat de gemeente Rheden binnen het drugsbeleid de doelen en middelen helder
geformuleerd dient te hebben om draagvlak onder professionals te krijgen voor het
drugsbeleid.

3.2.2 Overeenstemming doelen en middelen
Voor een goede implementatie van beleid is het van groot belang overeenstemming te hebben
over de doelen en middelen binnen het beleid (Sabatier & Mazmanian, 1979). Om problemen
binnen het implementatieproces te voorkomen, dienen de uitvoerders het in de eerste plaats
eens te zijn met (in elk geval de belangrijkste) doelen binnen het beleid (Downs, 1967;
Sabatier, 1986). Wanneer hier geen overeenstemming over bestaat, kunnen later in het
implementatieproces problemen ontstaan. Wanneer de uitvoerders het eens zijn met het
beleid, zullen zij meer gemotiveerd zijn om het beleid goed uit te voeren (Coolsma in
Hoogerwerf & Herweijer, 2008). Wanneer zij het niet eens zijn, zullen de uitvoerders hun
eigen doelen laten prevaleren boven de doelen die gesteld zijn in het beleid.
Hetzelfde geldt voor de inzet van middelen (Coolsma in Hoogerwerf & Herweijer,
2008). In het geval dat uitvoerende actoren bezwaar hebben tegen de inzet van bepaalde
middelen, omdat zij deze ongepast vinden, zullen zij minder geneigd zijn deze in te zetten
zoals bedoeld. Daarnaast kan het zo zijn dat uitvoerders twijfelen aan het effect van bepaalde
middelen voor het bereiken van de doelen. Ook dan zullen zij minder geneigd zijn deze in te
zetten.
Bij de tweede voorwaarde betekent dit voor de gemeente Rheden dat de professionals
achter het drugsbeleid dienen te staan om draagvlak te hebben voor het drugsbeleid.

3.2.3 Causale theorie als basis
In het bovenstaande kwam al naar voren dat de subjectieve inschatting van de effectiviteit van
doelen en middelen door de uitvoerders een effect heeft op de bereidheid van uitvoerders om
het beleid uit te voeren. Zelfs wanneer uitvoerders het eens zijn met de effectiviteit van de
inzet van bepaalde middelen, hoeft dat niet te betekenen dat die middelen ook subjectief
gezien effectief zijn om doelen te bereiken. Hiervoor moet sprake zijn van een juiste causale
theorie (Sabatier & Mazmanian, 1979). Gunn (1978) en Hoogerwerf & Herweijer (2008)
stellen dat beleid goed moeten worden doordacht, dit is één van de voorwaarden om een
perfecte uitvoering te bewerkstelligen. Pressman en Wildavsky (1975) stellen dat
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beleidsinterventies een impliciete theorie moeten bevatten waar uit blijkt hoe sociale
verandering teweeg wordt gebracht.
De derde voorwaarde impliceert dat de gemeente Rheden het drugsbeleid goed moet
hebben doordacht en dat een causale theorie ten grondslag moet liggen aan het drugsbeleid.

3.2.4 Voldoende tijd en middelen binnen beleid
Naast overeenstemming over de middelen stellen Gunn (1978) en Hoogerwerf & Herweijer
(2008) dat voldoende tijd en middelen gereserveerd moeten zijn binnen het beleid. Ook
Sabatier (1986) stelt dat voldoende en adequate middelen nodig zijn om beleid te laten slagen.
Hoogerwerf & Herweijer (2008) vermelden nog dat het lastig kan zijn middelen van tevoren
uit te werken, omdat van tevoren niet duidelijk is of de middelen werken.
Voor het aanboren van juiste- en voldoende middelen, is volgens Sabatier (1979) steun
van de leiders van implementeerders nodig. Ook de steun van belangengroeperingen en
sleutelactoren is hierbij belangrijk. Hoe minder weerstand aanwezig is, hoe meer kans ontstaat
voor een succesvolle implementatie. De aanwezigheid van voldoende tijd en middelen ziet
Sabatier (1986) als ‘stabiele contextfactoren’.
De laatste voorwaarde vraagt van de gemeente Rheden dat zij genoeg tijd en middelen
in het beleid hebben gereserveerd voor de professionals. Mocht dit niet het geval zijn, dan is
het draagvlak voor het beleid een stuk minder.
In deze paragraaf is duidelijk geworden wat de implementatiefase inhoudt en hierbij
zijn vanuit meerdere auteurs verschillende voorwaarden voor een goede implementatiefase
beschreven. In de volgende paragraaf wordt aandacht besteed aan de kenmerken van het
beleid en de beleidstheorie, en wordt de invloed op de kenmerken van professionals
beschreven.

3.3 Kenmerken van beleid en beleidstheorie
De kenmerken die invloed uitoefenen op vooral het willen en kunnen van professionals zijn
de kenmerken van het beleid en de beleidstheorie. De beleidstheorie is ontwikkeld vanuit de
veronderstellingen van de beleidsschrijvers (Coolsma in Hoogerwerf & Herweijer, 2008). De
beleidstheorie

omvat

normatieve

en

causale

veronderstellingen.

De

normatieve

veronderstellingen worden gevormd vanuit normen en waarden. Deze normen en waarden
zorgen voor een acceptatie of verwerping van bepaalde doelen of middelen. Wanneer de
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uitvoerders niet dezelfde normatieve veronderstellingen hebben als de beleidsmakers, is het
moeilijker ze tot uitvoering van het beleid te zetten. De doelen en middelen bevinden zich
binnen het beleid/beleidstheorie en hebben een grote rol binnen de implementatie van beleid
(van Meter & van Horn, 2006; Sabatier & Mazmanian, 1979). Om tot conform beleid te
komen, dienen de uitvoerders en beleidsmakers het eens te zijn over de doelen en middelen
binnen het beleid (Coolsma in Hoogerwerf & Herweijer, 2008).
De causale veronderstellingen worden gevormd door de percepties van de feiten en
van finale veronderstellingen over de doelen en middelen (Coolsma in Hoogerwerf &
Herweijer, 2008). Wanneer deze veronderstellingen onjuist zijn of dubbelzinnig zijn, zal dat
gevolgen hebben voor het beleid. Het beleid kan bijvoorbeeld nieuwe problemen oproepen
wanneer het beleid gebrekkig is door een onjuiste probleemanalyse. Dit betekent dat de
doelen

en

middelen

binnen

het

drugsbeleid

gebaseerd

moeten

zijn

op

juiste

veronderstellingen. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal de implementatie eerder mislukken.
Vele auteurs zijn het erover eens dat de doelen binnen het beleid helder geformuleerd dienen
te zijn (Sabatier & Mazmanian, 1979; van Meter & van Horn, 2006; Rawson, 1980; Elmore &
McLaughlin, 1982).
In deze paragraaf is dieper in gegaan op de kenmerken van het beleid en de
beleidstheorie. In de volgende paragraaf wordt het ‘weten, willen, moeten en kunnen’ (de
kenmerken van professionals), verder toegelicht. Tevens zullen de eerder genoemde
voorwaarden worden gekoppeld aan de kenmerken van uitvoerders.

3.4 Kenmerken van uitvoerders
De kenmerken van uitvoerders zijn belangrijk in het model van Coolsma (in Hoogerwerf &
Herweijer, 2008) om conformiteit van beleid te meten. Deze kenmerken kunnen per
uitvoerder verschillen. Hun taken en gedragingen hebben een rol in het implementatieproces.
De dimensies die hierbij een rol spelen, zijn het weten, willen, kunnen en moeten van de
uitvoerders. Deze dimensies worden één voor één uitgelegd.
Weten houdt in dat de uitvoerders moeten weten wat het beleid inhoudt (Coolsma in
Hoogerwerf & Herweijer, 2008). De doeleinden en middelen van het beleid moeten duidelijk
zijn en tevens moet de beleidstheorie duidelijk zijn. Wanneer dit niet duidelijk is, bestaat de
kans dat de conformiteit laag is. Met andere woorden moet het drugsbeleid dat is opgesteld
door de gemeente Rheden door de professionals eigen gemaakt worden.
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Bij het kunnen horen de competenties van de uitvoerders (Coolsma in Hoogerwerf &
Herweijer, 2008). In hoeverre zijn de uitvoerders in staat om de taak uit te voeren? De
uitvoerders dienen over de juiste kennis te beschikken. Het is van belang dat de uitvoerders de
juiste kennis hebben om het beleid te implementeren. Daarnaast moet de uitvoerder
beschikken over de juiste hulpmiddelen (financieel en technisch). Wanneer de hulpbronnen
en/of competenties niet op orde zijn, wordt de kans vergroot dat het beleid niet conform is.
Een voorbeeld hiervan is dat wanneer een jongerenwerker niet de juiste opleiding genoten
heeft en diegene daardoor geen aansluiting heeft bij de jongeren (bijvoorbeeld door gebrek
aan gesprekstechnieken), het beleid lastig uit te voeren is voor die desbetreffende
jongerenwerker. De drugs gebruikende jongere zou bijvoorbeeld de jongerenwerker om de
tuin kunnen leiden waardoor geen hulpverlening wordt ingezet op het drugsprobleem.
Willen houdt de motivatie van de uitvoerder in (Coolsma in Hoogerwerf & Herweijer,
2008). In hoeverre zijn de professionals het eens met de doelen en middelen uit het
drugsbeleid van de gemeente Rheden? Wanneer de professionals het eens zijn met het
drugsbeleid van de gemeente, neemt de conformiteit toe. Wanneer de motivatie van de
professional verschilt van de gemeente Rheden, dan zal de conformiteit laag zijn.
Moeten houdt de mate van dwang in (Coolsma in Hoogerwerf & Herweijer, 2008). In
hoeverre worden uitvoerders gedwongen om op een bepaalde manier te handelen? Afspraken
en regels kunnen ervoor zorgen dat uitvoerders alleen op een bepaalde manier kunnen
handelen. Zogenaamde dwanginstrumenten kunnen zorgen voor goede conformiteit (iedereen
zit op één lijn) of juist niet (de uitvoerders verzetten zich). Zoals eerder is beschreven, worden
de uitvoerders gestuurd om op een bepaalde manier te handelen. Zo staat in het drugsbeleid
van de gemeente Rheden dat samen met de professionals voorlichtingsdagen over
middelengebruik en verslaving worden vormgegeven (Bijker & Vosmeijer, 2017). Daarnaast
wordt samen met professionals een aanpak gekozen. Dit betekent dat professionals zich op
een bepaalde manier dienen te gedragen en impliceert ook een manier van handelen.
Nu de kenmerken van uitvoerders zijn uitgelegd, wordt in de volgende subparagraaf de
koppeling gelegd tussen deze kenmerken en de eerder genoemde voorwaarden voor effectieve
implementatie.

3.4.1 Koppeling met voorwaarden voor effectieve implementatie
Wanneer de in paragraaf 3.2 genoemde voorwaarden worden gekoppeld aan het willen,
weten, kunnen en moeten van de uitvoerder kan het volgende worden geconcludeerd. De
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aanwezigheid van een causale theorie heeft invloed op het weten van de uitvoerder. Wanneer
de theoretische onderbouwing niet aanwezig is, zal het beleid lastiger te begrijpen zijn.
Tevens moet het beleid helder zijn om het beleid goed te begrijpen. Daarbij worden de
competenties van de uitvoerder (het kunnen) minder ontwikkeld wanneer het beleid niet
helder is. Dat het beleid steun moet hebben, heeft te maken met de motivatie (het willen) van
de uitvoerder. Zijn de professionals het wel eens met het drugsbeleid?
Wanneer beleidsdoelen voortvloeien uit goed opgestelde ambities, is het voor
uitvoerders makkelijker om te weten wat het beleid inhoudt. Als een voorwaarde dwingend
wordt geformuleerd, lijkt het dat uitvoerders met het beleid aan de slag moeten, hier lijkt dan
een vorm van dwang in te zitten. De gemeente Rheden lijkt geen rol meer te hebben na het
opstellen van beleid, want het is alleen nog implementatie. Wanneer het beleid voor zich
spreekt en de doelen duidelijk zijn geformuleerd, kunnen uitvoerders beter begrijpen waar het
beleid over gaat. Daarbij kunnen de uitvoerders hierdoor over de juiste informatie beschikken.
Wanneer de implementatie gedaan moet worden door uitvoerders die achter het beleid
staan, is een vorm van dwang terug te zien. Ook kan hier de motivatie van uitvoerders in
worden terug gezien. De uitvoerders staan namelijk achter het beleid. Als het beleid simpel is,
is het voor uitvoerders gemakkelijker om het beleid te begrijpen en het zich eigen te maken.
In deze voorwaarde staat ook dat zo min mogelijk actoren worden betrokken. Hierdoor wordt
het vermoeden gewekt dat bepaalde actoren niet worden betrokken en dit zorgt voor een
bepaalde manier van handelen (het moeten van de uitvoerder).
Bij het laatste rijtje voorwaarden kan wederom een koppeling worden gemaakt met de
kenmerken van uitvoerders. Wanneer voldoende tijd en middelen zijn gereserveerd, kunnen
uitvoerders het beleid op de juiste manier uitvoeren. Daarnaast weten uitvoerders eerder wat
het beleid inhoudt als het rust op een solide beleidstheorie. Ook worden ze dan geholpen bij
het in staat zijn om het beleid uit te voeren. Als één organisatie verantwoordelijk en
onafhankelijk is, betekent dit dat andere organisaties en dus de uitvoerders binnen die
organisatie worden gedwongen dat niet te zijn (moeten). Als binnen de organisatie iedereen
de doeleinden dient te begrijpen, impliceert dit dat de uitvoerders weten wat het beleid
inhoudt. De overeenstemming over de doeleinden heeft te maken met het willen van de
uitvoerder. Als het mogelijk moet zijn om taken gedetailleerd en in perfecte volgorde te
bepalen, impliceert dit een zekere mate van dwang en hierdoor dient een uitvoerder op een
bepaalde manier te handelen. Wanneer de communicatie tussen en coördinatie van
verschillende actoren perfect moet verlopen, betekent dit dat uitvoerders gedwongen worden
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om op een bepaalde manier samen te werken waardoor de competenties van de uitvoerders
het beste naar voren komen. Tot slot komt het moeten sterk naar voren in de laatste
voorwaarde. De beleidsbepalers kunnen namelijk volledige gehoorzaamheid eisen.
In deze paragraaf zijn de kenmerken van uitvoerders aan bod gekomen. Deze
kenmerken van uitvoerders zijn gekoppeld aan de verschillende voorwaarden voor goede
implementatie. In de volgende paragraaf wordt een korte samenvatting gegeven van dit
hoofdstuk.

3.5 Resumé
In dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat in de implementatieliteratuur vaak gesproken wordt
over het ‘top-down’ versus ‘bottom-up’ debat. Het top-down perspectief kenmerkt zich door
een beleidsbepaler die het beleid zo vormgeeft dat een perfecte uitvoering van het beleid kan
plaatsvinden. Het bottom-up perspectief kenmerkt zich door uitvoerende ambtenaren die
vrijheid hebben in het uitvoeren van beleid. Coolsma (in Hoogerwerf & Herweijer, 2008)
heeft een model opgesteld waar het bottom-up en top-down perspectief in wordt
gecombineerd. Ongeacht het perspectief zijn volgens Coolsma (in Hoogerwerf & Herweijer,
2008) dezelfde factoren van belang. In deze scriptie worden de kenmerken van beleid en
beleidstheorie en de kenmerken van uitvoerders gebruikt om het draagvlak voor het nieuwe
drugsbeleid te meten.
Vervolgens zijn op basis van de verschillende theorieën voor effectieve implementatie
een viertal voorwaarden geformuleerd voor de doelen en middelen van het te implementeren
drugsbeleid:
1. de doelen en middelen dienen helder geformuleerd te zijn;
2. de doelen en middelen dienen voort te vloeien uit een juiste causale theorie;
3. de betrokken professionals dienen het eens te zijn met de doelen en middelen in het
drugsbeleid;
4. in het drugsbeleid is gezorgd voor voldoende tijd en middelen voor professionals.

De bovenstaande voorwaarden zijn opgesteld om de analyse van het onderzoek te kunnen
gaan uitvoeren. De voorwaarden weerspiegelen de volgende deelvraag: ‘Welke voorwaarden
zijn volgens de theorie van belang voor het hebben van voldoende draagvlak voor een
succesvolle implementatie van beleid?’. In het analyse hoofdstuk zal naar voren komen in
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hoeverre deze voorwaarden van draagvlak aanwezig zijn om vervolgens te komen tot
aanbevelingen.
In figuur 2 is het conceptuele model van dit onderzoek te zien. In het model wordt
duidelijk dat het draagvlak van het drugsbeleid gemeten wordt aan de hand van de vier
opgestelde voorwaarden. Het draagvlak voor het nieuwe drugsbeleid van de gemeente Rheden
behelst het willen, kunnen en weten van de professionals. Wanneer de voorwaarden voor een
goed geïmplementeerd beleid aanwezig zijn, zal draagvlak bestaan onder professionals en is
het nieuwe drugsbeleid conform.

Kenmerken van
beleid/beleidstheorie met de
kenmerken van uitvoerders
(Coolsma)
•Voorwaarde 1
Duidelijke en heldere doelen
•Voorwaarde 2
Juiste causale theorie als basis
•Voorwaarde 3
Steun van actoren voor de doelen en
middelen
•Voorwaarde 4
Voldoende tijd en middelen

Draagvlak drugsbeleid
•Willen
•Kunnen
•Weten

Conformiteit

Figuur 2: Conceptueel model

In het volgende hoofdstuk wordt de methode van onderzoek beschreven. Hier zal duidelijk
worden hoe tot een antwoord op de hoofdvraag en deelvragen wordt gekomen.
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4. Methoden
In dit hoofdstuk worden de gebruikte methoden van dit onderzoek behandeld. Allereerst
wordt ingegaan op het onderzoekstype. Vervolgens wordt de operationalisatie van de
theoretische begrippen weergegeven in een tabel. Daarna wordt de dataverzameling
toegelicht. Vervolgens wordt de data-analyse uitgelegd en tot slot wordt de kwaliteit van
onderzoek aan de hand van validiteit en betrouwbaarheid van dit onderzoek beargumenteerd.

4.1 Onderzoekstype
Het ex-ante onderzoek is kwalitatief van aard. Dit betekent dat de data is verkregen door een
interpretatie van teksten die zijn verkregen door het doen van observaties of gesprekken
(Boeije, 2014). In dit onderzoek gebeurt dit aan de hand van interviews. Het doel van
kwalitatief onderzoek is om sociale verschijnselen in hun natuurlijke context te kunnen
begrijpen. Om het draagvlak voor het nieuwe drugsbeleid te kunnen bepalen, moeten de
verschillende visies van professionals achterhaald worden en vervolgens worden
geanalyseerd. De visies van professionals op de doelen en middelen betreffende
drugsproblematiek worden gedetailleerd beschreven, taal is hierbij ook zeer belangrijk. Van
Thiel (2010) beschrijft dit als ‘thick description’. In het onderzoek wordt de visie van
professionals over de doelen en middelen van het drugsbeleid vergeleken met de opgestelde
doelen en middelen van het drugsbeleid zelf. Hierdoor wordt getracht de visie van
professionals te begrijpen. Uiteindelijk worden vooraf opgestelde voorwaarden gemeten die
het al dan niet bestaande draagvlak voor het drugsbeleid kunnen verklaren. Met dit onderzoek
wordt door de ogen van onderzoekobjecten gekeken (Flick, 2014).
Het onderzoek heeft een evaluatief karakter. Daarbij is deze evaluatie ook nog
toekomstgericht (een ex-ante evaluatie). Bij ex-ante onderzoek kunnen verwachtingen worden
onderzocht (Swanborn, 2007). Het drugsbeleid van de gemeente Rheden is in april 2017
opgesteld en zit nog in de implementatiefase. Met dit onderzoek wordt vooraf geanalyseerd of
draagvlak voor het nieuwe drugsbeleid bestaat. Met de uitkomsten van het onderzoek kan het
beleid nog worden aangepast en de uitkomsten van het beleid worden bijgestuurd. Swanborn
(2007) benoemt dat het vooral bij onderzoek naar doeleinden van belang is om ex-ante
onderzoek uit te voeren. De middelen die volgen uit het beleid kunnen anders mogelijkerwijs
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worden tegengewerkt door professionals. Het is daarom van belang om de doelen, middelen
en attituden van professionals in kaart te brengen. Hierdoor kunnen ze aangesloten worden
met de doelen en middelen van de beleidsmakers.
Deze scriptie is tot stand gekomen met behulp van een single casestudy (Yin, 2009).
Met een single casestudy kan diep op de materie ingegaan worden. Om de gemeente Rheden
te helpen de doelen en middelen van het drugsbeleid beter af te stemmen met de doelen en
middelen van professionals, is het van belang de visie van de professionals te onderzoeken.
Het is hierbij niet van belang andere gemeenten te betrekken, dit zou alleen voor verwarring
zorgen.
De scope van dit onderzoek is de gemeente Rheden. Dit is te verantwoorden vanuit
een praktisch oogpunt. Na stage te hebben gelopen bij de gemeente Rheden, waarbij
onderzoek gedaan is naar de drugsproblematiek in de gemeente Rheden, is deze masterscriptie
ontstaan.
In deze paragraaf is het onderzoekstype toegelicht. In de volgende paragraaf worden
de theoretische begrippen van dit onderzoek geoperationaliseerd.

4.2 Operationalisatie
Om van theorie naar empirie te komen is een overgang nodig, dit wordt gedaan aan de hand
van een operationalisatie (Van Thiel, 2010). De theoretische begrippen worden met de
operationalisatie waarneembaar en meetbaar gemaakt. In de onderstaande tabel wordt de
operationalisatie weergegeven.
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Factor

Omschrijving

Dimensies

Indicatoren

Waarde

Data

Helderheid van doelen

De duidelijkheid en precisie

- duidelijkheid

De mate waarin uitvoerders

Begrijpelijk –

Antwoorden die

en middelen.

van de doelen en middelen

en precisie van

begrijpelijk en ondubbelzinnig kunnen

onbegrijpelijk

gegeven zijn

van het te implementeren

doelen.

verwijzen naar de doelen van beleid

beleid

binnen de

wanneer zij op hun werkwijze worden

Dubbelzinnig –

aangesproken.

ondubbelzinnig

De mate waarin de doelen in het beleid

interviews.

Het drugsbeleid.

begrijpelijk en ondubbelzinnig zijn
beschreven.
- belang /

De mate waarin uitvoerders kunnen

Uitvoerig –

Antwoorden die

urgentie van

verwijzen naar het belang van

beperkt

gegeven zijn

doelen

verschillende doelen wanneer zij op

binnen de

hun werkwijze worden aangesproken.

interviews.

De mate waarin het belang van de

Het drugsbeleid.

doelen in het drugsbeleid staat
beschreven.
- duidelijkheid

De mate waarin uitvoerders

Begrijpelijk –

Antwoorden die

en precisie van

begrijpelijk en ondubbelzinnig kunnen

onbegrijpelijk

gegeven zijn

middelen

verwijzen naar de middelen van beleid

binnen de

wanneer zij op hun werkwijze worden

Dubbelzinnig –

aangesproken.

ondubbelzinnig

interviews.

De mate waarin de middelen in het

Het drugsbeleid.

drugsbeleid begrijpelijk en
ondubbelzinnig zijn beschreven.
De mate waarin uitvoerders het eens

Effectief – niet-

Antwoorden die

aannames over het effect van

zijn met het nut van de inzet van

effectief

gegeven zijn

bepaalde middelen op het

bepaalde middelen om de

binnen de

bereiken van gestelde doelen

beleidsdoelen te bereiken.

interviews.

Correctheid van de

De aanwezigheid van juiste

causale theorie

- Causale theorie

De mate waarin de beleidsinterventies

Uitvoerig –

binnen het beleid een impliciete theorie

beperkt

Het drugsbeleid.

bevatten waar uit blijkt hoe sociale
verandering teweeg wordt gebracht.
Eens – oneens

Overeenstemming van

De steun van uitvoerende

- De steun voor

De mate waarin uitvoerende actoren

Antwoorden die

actoren over doelen en

actoren voor de doelen en

de doelen van

het eens zijn met de belangrijkste

gegeven zijn

middelen

middelen

beleid

doelen van het beleid.

binnen de
interviews.

Het drugsbeleid.
- De steun voor

De mate waarin uitvoerder het eens

Gepast –

Antwoorden die

de inzet van

zijn met de gepastheid en het nut van

ongepast

gegeven zijn

middelen

de inzet van bepaalde middelen

binnen de
Effectief – niet-

interviews.

effectief
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Tijd en middelen

Mate waarin voldoende tijd is

Voldoende –

Antwoorden die

tijd en middelen binnen het

gereserveerd voor het bereiken van

onvoldoende

gegeven zijn

uit te voeren beleid.

bepaalde doelen van het beleid.

De hoeveelheid beschikbare

- Tijd

binnen de
interviews.

Het drugsbeleid
- Middelen

Mate waarin voldoende middelen,

Voldoende –

Antwoorden die

zoals geld, mankracht en expertise zijn

onvoldoende

gegeven zijn

gereserveerd binnen het beleid.

binnen de
interviews.

Het drugsbeleid.
Tabel 1: Operationalisatie voorwaarden

32

4.3 Dataverzameling
Bij een casestudy worden verschillende databronnen gecombineerd. Dit wordt ook wel
triangulatie van methoden genoemd (Flick, 2014). Door verschillende methoden met elkaar te
combineren, verbetert de kwaliteit van het onderzoek. Resultaten van het onderzoek zijn
eerder valide. In dit onderzoek zullen daarom ook meerder methoden met elkaar worden
gecombineerd. De verschillende databronnen zijn: interviews en documenten.
Allereerst wordt ingegaan op de interviews, daarna de documenten.

4.3.1 Interviews
Interviews zijn afgenomen om een duidelijk beeld te krijgen van de visie van verschillende
professionals op het nieuwe drugsbeleid.1 In de casestudy is gebruik gemaakt van een diepteinterview (Yin, 2009). In een diepte-interview kan veel doorgevraagd worden en kan
gevraagd worden naar feiten, maar ook naar meningen. Dit is zeer van belang bij het
ontdekken van de visie van professionals. Ook kan de geïnterviewde aan het einde van het
interview aangeven of andere personen ook handig zijn om te interviewen. De interviews
hadden een open karakter (van Thiel, 2010). In beginsel is een interview vragenlijst opgesteld,
dit was echter alleen een richtlijn voor de onderzoeker.2 Om het draagvlak voor het nieuwe
drugsbeleid te achterhalen, is het belangrijk dat de visie op het drugsbeleid puur alleen bij de
professional hoort. Wanneer de onderzoeker heel specifieke vragen stelt, legt de onderzoeker
als het ware woorden in de mond van de professional en is de visie over het drugsbeleid niet
meer alleen van de professional. Dit is waarom de vragen alleen een richtlijn waren en niet
gesteld werden zoals in een gestructureerd interview. De vragenlijst is opgesteld na
vooronderzoek te hebben gedaan met documenten en literatuur over drugsproblematiek.
De respondenten hebben verschillende achtergronden.3 Dit was belangrijk om zo een
helder beeld van de verschillende betrokken professionals in de gemeente Rheden te krijgen.
In samenwerking met de gemeente Rheden is vastgesteld wat de verschillende relevante
professionals waren waarmee gesproken moest worden. De respondenten zijn in verschillende

1

De interviews zijn ook gebruikt in het beschrijvende onderzoek over drugsproblematiek in

de gemeente Rheden.
2

De vragenlijst is te vinden in bijlage 2.

3

De respondentenlijst is te vinden in bijlage 1.

groepen te plaatsen: gemeente, scholen, zorginstellingen, politie en woningcorporatie. Bij de
keuze voor respondenten bij scholen is rekening gehouden met de verschillende kernen van
Rheden (namelijk: Velp, Dieren, de Steeg, Ellecom, Spankeren en Laag-Soeren). Scholen
vanuit verschillende kernen zijn geïnterviewd om een helder beeld te krijgen. Tevens is hier
rekening gehouden met de keuze voor respondenten bij de politie en de Sociale Gebiedsteams
vanuit de gemeente.
De respondenten zijn via de mail of telefoon benaderd en zijn vervolgens op bezoek
gekomen bij de gemeente Rheden of het interview is op locatie van de instelling afgenomen.
Na toestemming zijn de interviews opgenomen om zo de interviews beter te kunnen
analyseren. Na afloop zijn transcripties gemaakt van de interviews.
In totaal zijn achttien interviews afgenomen om tot een volledig beeld te kunnen
komen. In samenspraak met de gemeente Rheden is het aantal op achttien interviews gesteld.
Dit aantal zorgde voor een goede afspiegeling van de gemeente Rheden (verschillende kernen
moesten geïnterviewd worden voor een volledig beeld). Tevens zijn met deze respondenten de
actoren geselecteerd die het meeste te maken hebben met het drugsbeleid.
In de volgende subparagraaf wordt ingegaan op de documenten.

4.3.2 Documenten
De tweede databron betreft het drugsbeleid van de gemeente Rheden. Dit drugsbeleid is met
de codes volgend uit de operationalisering geanalyseerd. De analyse van het drugsbeleid is
nodig om de vergelijking tussen de analyse van voorwaarden van de professionals en het
drugsbeleid te kunnen maken.
In deze paragraaf is de dataverzameling toegelicht. In de volgende paragraaf zal in
worden gegaan op de data-analyse.

4.4 Data-analyse
De data is geanalyseerd met behulp van een computerprogramma: Atlas.ti. Dit is software
waarmee interviews/documenten en de codes behorende bij interviews/documenten
systematisch kunnen worden geanalyseerd.
De data is axiaal en selectief gecodeerd (Boeije 2008; van Thiel, 2010). Op basis van
de operationalisatie is een lijst van codes opgesteld waarmee is begonnen met coderen.
Tijdens het coderingsproces zijn een aantal codes samengevoegd omdat ze teveel op elkaar
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leken. Dat is gedaan bij ondubbelzinnige doelen en begrijpelijke doelen. Tevens is dat gedaan
bij ondubbelzinnige middelen en begrijpelijke middelen. Hierna is geanalyseerd welke
verbanden gelegd konden worden tussen categorieën.
In het analysehoofdstuk is voorafgaand aan de resultaten van elke voorwaarde een
tabel toegevoegd waarin staat hoe het drugsbeleid van de gemeente scoort op de verschillende
opgestelde voorwaarden. Dit is gedaan aan de hand van het aantal gecodeerde gedeeltes. De
voorwaarde is in positieve en negatieve vorm opgenomen (voorbeeld: het drugsbeleid is
helder en het drugsbeleid is niet helder). Aan het einde van deel 1 van het analysehoofdstuk is
bepaald of het drugsbeleid heeft voldaan aan de desbetreffende voorwaarden.
Bij het tweede gedeelte van de analyse is voorafgaand aan de resultaten van elke
voorwaarde geschetst wat het beeld is vanuit de professional. De voorwaarde is ook hier in
positieve en negatieve vorm opgenomen. Daarnaast is in elke tabel een restcategorie
opgenomen. In deze restcategorie zijn de respondenten opgenomen die geen eenduidig
antwoord gaven (voorbeeld: het ene doel is helder en het andere doel is niet helder) en de
respondenten die niets over de voorwaarde hebben gezegd. Het beeld van de professionals is
in procenten opgenomen (voorbeeld: 30% van de respondenten vindt de doelen niet helder).
Uiteindelijk is in het einde van het analysehoofdstuk bepaald of is voldaan aan de
voorwaarden of niet.
In deze paragraaf is de data-analyse uitgelegd. In de volgende paragraaf wordt de
kwaliteit van onderzoek toegelicht.

4.5 Kwaliteit van onderzoek
Bij het bepalen van de kwaliteit van onderzoek is het belangrijk te kijken naar de validiteit en
betrouwbaarheid (Boeije, 2008). Bij ‘goed’ onderzoek draait het om objectiviteit. De
bevindingen van het onderzoek dienen de realiteit zo goed mogelijk te representeren. Bij
kwalitatief

onderzoek

wordt

bij

validiteit

gesproken

over

aannemelijkheid

en

overdraagbaarheid en bij betrouwbaarheid over navolgbaarheid (Van Thiel, 2010). Dit is
anders dan bij kwantitatief onderzoek.
Allereerst wordt ingegaan op de validiteit van dit onderzoek, daarna de
betrouwbaarheid
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4.5.1 Validiteit
Bij validiteit is het de vraag of gemeten wordt wat beoogd wordt te meten (Boeije, 2008; Van
Thiel, 2010). Een onderzoek kan beïnvloed worden door systematische fouten. Hierbij wordt
onderscheid gemaakt tussen interne en externe validiteit. Bij interne validiteit zijn de
onderzoeksopzet, methoden en technieken van belang. Deze horen te passen bij de
onderzoeksvragen. Externe validiteit heeft betrekking op de generaliseerbaarheid van het
onderzoek (Van Thiel, 2010).
In deze scriptie is gemeten wat vooraf beoogd was. Om de voorwaarden voor
draagvlak van het beleid te kunnen meten, zijn interviews gehouden met professionals en is
het drugsbeleid geanalyseerd op deze voorwaarden. Met de operationalisatie in dit hoofdstuk
wordt voorkomen dat niet gemeten wordt wat vooraf niet beoogd is. Een kleine kanttekening
is te plaatsen bij de keuze voor ex-ante onderzoek. Bij ex-ante onderzoek kunnen immers
alleen voorspellingen gedaan worden. Het is nog maar de vraag of de professionals nog steeds
dezelfde mening zijn toegedaan als het beleid volledig is geïmplementeerd. Het stadium
waarin het beleidsproces ten tijde van het onderzoek was, maakte dat de keuze is gemaakt
voor ex-ante onderzoek. Daarnaast kan dit onderzoek zeer waardevol zijn. Met de uitkomsten
van het onderzoek kan het beleid nog worden bijgestuurd. In het laatste hoofdstuk wordt
teruggekomen op de keuze voor ex-ante onderzoek.
Wat betreft de externe validiteit kan gesteld worden dat voor de bepaalde populatie de
externe validiteit goed op orde is. Binnen de populatie is gestreefd naar een groep
respondenten die representatief is voor de populatie.

4.5.2 Betrouwbaarheid
Bij het bepalen van de betrouwbaarheid van een onderzoek wordt gekeken of de
waarnemingen zo min mogelijk worden beïnvloed door toevallige of niet-systematische
fouten (Boeije, 2008). De nauwkeurigheid waarmee variabelen worden gemeten is hierbij van
belang. Wanneer variabelen niet nauwkeurig worden gemeten, is het erg lastig om het
onderzoek nogmaals te doen (herhaalbaarheid). Wanneer een onderzoek herhaald wordt, zou
moeten resulteren in dezelfde resultaten.
In dit onderzoek is gekozen voor een redelijk groot aantal interviews om de
betrouwbaarheid te vergroten. Dit maakt dat de kans op toevallige meetfouten wordt
verkleind. Daarnaast zijn alle interviews opgenomen en uitgewerkt. Tot slot is de
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interviewguide gebaseerd op het theoretisch kader. De interviews hadden een open karakter,
maar de interviewguide had wel thema’s die gebaseerd zijn op het theoretisch kader.
In deze paragraaf is de kwaliteit van onderzoek toegelicht. In de volgende paragraaf
wordt een samenvatting van dit hoofdstuk gegeven.

4.6 Resumé
In dit hoofdstuk zijn de gebruikte methoden van dit onderzoek toegelicht. Dit kwalitatieve
onderzoek heeft een evaluatief karakter dat toekomstgericht is (ex-ante). Met dit ex-ante
onderzoek wordt vooraf geanalyseerd of draagvlak bestaat voor het nieuwe drugsbeleid. Met
vooraf opgestelde voorwaarden wordt gemeten of draagvlak bestaat voor het nieuwe
drugsbeleid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een single casestudy.
In deze scriptie is gebruik gemaakt van twee databronnen, te weten: interviews en
documenten. In totaal zijn achttien interviews gehouden met verschillende professionals om
een representatief beeld te creëren. Daarnaast is het drugsbeleid van de gemeente Rheden
geanalyseerd. De analyse is verricht met Atlas.ti met behulp van codes die volgden uit de
operationalisatie. Tijdens het uitvoeren van dit onderzoek is rekening gehouden met de
validiteit en betrouwbaarheid.
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5. Analyse deel I – Drugsbeleid gemeente Rheden
In dit hoofdstuk staan de verzamelde gegevens van dit onderzoek centraal. De analyse is
opgedeeld in twee delen, namelijk het drugsbeleid (deel 1) en de interviews (deel 2). In dit
eerste deel wordt de analyse op het drugsbeleid van de gemeente Rheden uitgevoerd.
Allereerst wordt het drugsbeleid kort besproken. Vervolgens wordt per voorwaarde het
resultaat weergegeven. De voorwaarden die in dit hoofdstuk worden behandeld zijn de
helderheid van doelen en middelen en de correctheid van de causale theorie. In het volgende
hoofdstuk worden de interviews geanalyseerd a.d.h.v. de vier opgestelde voorwaarden. In het
einde van het analyse hoofdstuk zullen de twee gedeelten van de analyse aan elkaar worden
gekoppeld.

5.1 Drugsbeleid gemeente Rheden
Het drugsbeleid van de gemeente Rheden is in april 2017 opgesteld door beleidsmakers in
samenwerking met inwoners, interne en externe partijen. Het drugsbeleid is na een startnotitie
in november 2016 tot stand gekomen (Bijker & Vosmeijer, 2017).
De doelstelling in het beleid luidt als volgt: “Alcohol- en drugsgebruik ontmoedigen
en de handel en overlast van alcohol en drugs tegengaan” (Bijker & Vosmeijer, 2017, p. 3).
Vanuit deze doelstelling en uit gesprekken samen met inwoners en partners, volgen drie
pijlers:
1. bewustwording;
2. signaleren en handelen;
3. handhaving.

In de volgende subparagrafen worden de drie pijlers één voor één uitgewerkt. Allereerst zal de
eerste pijler bewustwording worden beschreven.

5.1.1 Bewustwording
In deze pijler is het bespreekbaar maken van alcohol en drugs van belang. Voor het
bespreekbaar maken is kennis nodig. Het bespreekbaar maken wordt gedaan door voorlichting
te geven aan jongeren, ouders/verzorgers en drank- en horecawet (binnen de horeca en
supermarkten).
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De volgende te behalen prestaties worden genoemd:
1. één effectief voorlichtingsprogramma over middelengebruik en verslaving voor
jongeren en ouders samenstellen;
2. een themaonderdeel drugs maken voor ondernemers, verenigingen en studenten van de
opleiding toezicht & handhaving en beveiliging.

In de volgende subparagraaf wordt de pijler signaleren en handelen beschreven.

5.1.2 Signaleren en handelen
Het signaleren van een alcohol- of drugsprobleem is lastig. Vervolgens wat met dit probleem
doen is nog lastiger. Het signaleren en handelen makkelijker maken, wordt gedaan door
deskundigheidsbevordering bij professionals, informatiedeling, een sluitende aanpak voor
zorg en overlast en passende hulpverlening. De volgende te behalen prestaties worden
genoemd:
1. jaarlijks een training over alcohol en drugs voor professionals en betrokkenen
organiseren;
2. huidige overlegvormen continueren;
3. aanpak ontwikkelen voor alcohol- en drugsgebruik door groepen jongeren;
4. ‘lichte’ hulpverlening bij middelengebruik toegankelijk maken.

In de volgende subparagraaf wordt de pijler handhaving beschreven.

5.1.3 Handhaving
Handhaving is nodig om alcohol- en drugsgebruik te ontmoedigen en handel tegen te gaan.
Dit wordt gedaan door het nul-beleid coffeeshops te behouden (coffeeshops mogen zich niet
vestigen in de gemeente Rheden), eventueel blowverbod invoeren op plekken, handhaving
binnen horeca en verenigingen, drugshandel tegengaan en medicinale drugs in de gaten
houden. De volgende te behalen prestaties worden genoemd:
1. nul-beleid bij coffeeshops continueren;
2. mogelijkheden voor uitvoeren aanwijsbesluit voor een blowverbod onderzoeken.
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In deze paragraaf is het drugsbeleid van de gemeente Rheden kort besproken. In de komende
paragrafen wordt dit drugsbeleid geanalyseerd aan de hand van de volgende voorwaarden:
helderheid van doelen en middelen en de correctheid van de causale theorie.

5.2 Helderheid van doelen en middelen
In het drugsbeleid worden verschillende doelen en middelen genoemd. Deze doelen en
middelen zijn wisselend in kwaliteit. Het hoofddoel van het drugsbeleid van de gemeente
Rheden wordt als volgt geformuleerd: “Alcohol- en drugsgebruik ontmoedigen en de handel
en overlast van alcohol en drugs tegengaan.” (Bijker, M. & Vosmeijer, K., 2017, p. 3). Onder
het hoofddoel zijn verschillende subdoelen opgesteld. Deze subdoelen zijn vanuit de drie
pijlers bewustwording, signalering en handelen en handhaving geformuleerd.
Over het algemeen gezien is het drugsbeleid goed te lezen, het is begrijpelijk en
duidelijk. De positief gecodeerde gedeelten zijn dan ook groter dan de negatief gecodeerde
gedeelten, namelijk 24 van de 44 coderingen (zie tabel 2).

Aantal coderingen
Doelen/middelen zijn helder

24

Doelen/middelen zijn niet helder

20

Tabel 2: Totaal van coderingen helderheid van doelen en middelen

Toch zijn in het drugsbeleid nog genoeg gedeeltes niet duidelijk genoeg. In de komende
subparagrafen wordt het beleid per voorwaarde geanalyseerd.

5.2.1 Helderheid van doelen
Het hoofdstuk over bewustwording wordt vaag begonnen. Bewustwording is volgens de
auteurs belangrijk bevonden bij gesprekken met professionals. Dit is vaag beschreven, omdat
vervolgens niet duidelijk wordt waarom dit zo belangrijk is. Tevens wordt niet aangegeven
vanuit welke professionals dit is aangegeven.
Dubbelzinnigheid van doelen komt geregeld terug in het drugsbeleid. Deze
dubbelzinnigheid wordt gecreëerd door het niet of niet voldoende uitleggen van doelen. Het
drugsbeleid heeft als hoofddoel dat het moet zorgen voor minder drugsgebruik bij alle
inwoners. In dit hoofddoel wordt geen onderscheid gemaakt tussen jongere- of oudere
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gebruikers, het is gericht op alle inwoners. Wanneer het doel verder wordt gespecificeerd
onder de pijlers, lijkt dit doel niet op dezelfde manier terug te komen. Zo wordt het op te
stellen voorlichtingsprogramma alleen opgesteld voor jongeren. Ook wordt een programma
opgesteld voor horecaondernemers, verenigingen en studenten van de opleiding toezicht &
handhaving en beveiliging. Dit is dubbelzinnig wanneer het vergeleken wordt met het
hoofddoel, namelijk het alcohol- en drugsgebruik ontmoedigen bij alle inwoners.
Gedeelten van het beleid zijn niet voldoende uitgewerkt en daardoor niet begrijpelijk.
Zo wordt beschreven dat naast de zorg- en preventieve kant van het beleid handhaving nodig
is om drugsgebruik te ontmoedigen. Dit komt uit de lucht vallen en wordt niet uitgewerkt. De
beweegredenen om dit mee te nemen in het beleid zijn niet duidelijk.
In het theoretische hoofdstuk is duidelijk geworden dat het van belang is om de
urgentie van de doelen te bespreken. In het drugsbeleid wordt de urgentie wisselend
besproken. Bij de keren dat het niet is gedaan, wordt wel aangegeven dat het een doel is.
Hierbij wordt niet aangegeven welke prioriteit dit doel heeft. Zo wordt belangrijk gevonden
dat het ‘nul-coffeeshop beleid’ wordt aangehouden, maar wordt het niet duidelijk hoe dit zich
verhoudt tot het terugdringen van drugs in horeca en verenigingen. Bij andere subdoelen
wordt wel aangegeven dat het zeer van belang is. Aan deze doelen is te zien dat ze urgentie
hebben door de woorden ‘belang’, ‘belangrijk’, ‘groot belang’ etc. te gebruiken. Een aantal
voorbeelden hiervan zijn: “Het is belangrijk dat de risico’s van het gebruik duidelijk zijn”
(Bijker, M. & Vosmeijer, K., 2017, p. 8), “Goede voorlichting aan jongeren over alcohol en
drugs is zeer belangrijk.” (Bijker, M. & Vosmeijer, K., 2017, p. 8) en “Het bespreekbaar
maken van het thema alcohol en drugs is daarbij van groot belang.” (Bijker, M. & Vosmeijer,
K., 2017, p. 8). Aan de citaten is te zien dat de doelen urgent zijn. Toch is bij deze doelen nog
steeds niet te zien hoe ze precies tot elkaar verhouden. Hieraan is te zien dat binnen het
drugsbeleid niet wordt aangegeven hoe de doelen zich precies tot elkaar verhouden.
Na wat negatieve en deels positieve kanten van het beleid te hebben besproken, is het
tijd om wat dieper in te gaan op de goede kanten van het beleid met betrekking tot de
helderheid van de doelen. Bij de dubbelzinnigheid en onbegrijpelijkheid over de doelen is het
een stuk terug gegaan over het niet voldoende uitleggen van de doelen. De doelen zijn
daardoor op verschillende manieren op te vatten. In het beleid is dit vaker goed gedaan, dan
niet goed. De reden waarom het begrijpelijk en ondubbelzinnig maken van de doelen wel
goed ging, is dat de doelen verder werden uitgediept. Meer informatie en uitleg werd gegeven
over de doelen. Voordat het te behalen doel wordt weergegeven, wordt ingegaan op de
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achtergrond van het doel. De reden waarom het doel zo belangrijk is en de
achtergrondinformatie maakt dat het doel ondubbelzinnig en begrijpelijk is. Zo worden in het
volgende gedeelte de vragen waarmee de lezer zit, weergegeven: “Een alcohol- of
drugsprobleem signaleren is lastig. Er daarna ook nog iets mee doen, blijkt nog moeilijker.
Naar wie moet je toe met een signaal? En als dat signaal bij diegene ligt, is er dan een
sluitende en passende aanpak?” (Bijker, M. & Vosmeijer, K., 2017, p. 10). Doordat de vragen
van de lezer worden weergegeven, wordt duidelijk dat hier in het drugsbeleid rekening mee is
gehouden. Ook wordt in een gedeelte het eerder genoemde argument ontkracht en vervolgens
weer bekrachtigd, dit maakt het doel sterk.
Tot slot wordt bij het doel ook de urgentie ervan weergegeven. Het is niet alleen
duidelijk wat de achtergrondinformatie is, maar ook dat het doel belangrijk is om op te
pakken. Ook is het belangrijk dat professionals zich herkennen in het drugsbeleid. Dit kan
gedaan worden door professionals te benoemen. Dit is goed te zien in het volgende gedeelte:

In de praktijk blijkt dat professionals (bijvoorbeeld een maatschappelijk werker of
huisarts) en andere betrokkenen (bijvoorbeeld vrijwilligers) onvoldoende kennis
hebben om signalen te herkennen. Er is onwetendheid over de vele verschillende
middelen die in omloop zijn en de werking ervan. Om inwoners met alcohol- of
drugsproblemen goed te kunnen helpen is het belangrijk dat inwoners weten waar ze
met hun signalen terecht kunnen en dat het deskundigheidsniveau van de professionals
op peil is (Bijker, M. & Vosmeijer, K., 2017, p. 10).

Al met al is te stellen dat het drugsbeleid qua helderheid van de doelen over het algemeen
genomen goed is. Toch zijn een aantal gedeeltes van het drugsbeleid niet voldoende
uitgewerkt. Om de doelen binnen het drugsbeleid begrijpelijk en ondubbelzinnig over te laten
komen op professionals, is het van belang de doelen op bepaalde vlakken nog wat meer uit te
werken.
In de volgende subparagraaf wordt de helderheid van middelen uitgewerkt.

5.2.2 Helderheid van middelen
De dubbelzinnigheid in doelen zoals besproken in het gedeelte hiervoor, komt ook terug bij
het beschrijven van de middelen. De middelen worden vaker onbegrijpelijk of ondubbelzinnig
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beschreven dan de doelen. Allereerst zal ingegaan worden op de negatieve punten van het
beleid, vervolgens zullen de positieve punten worden aangehaald.
In ieder hoofdstuk zijn prestaties genoemd die behaald moeten worden. Hoe de
prestaties behaald moeten worden, blijft in het midden. Het beleid zou een handreiking
moeten zijn voor professionals. Uit de manier waarop de prestaties beschreven zijn, wordt niet
duidelijk hoe dit behaald kan worden. De twee prestaties in het hoofdstuk over
bewustwording worden als volgt beschreven: “Eén effectief voorlichtingsprogramma over
middelengebruik en verslavingen voor jongeren en ouders samenstellen. Zowel basisscholen
als het voortgezet onderwijs kunnen gebruik van dit programma.” (Bijker, M. & Vosmeijer,
K., 2017, p. 15) en “Het thema drugs onderdeel maken van de periodieke voorlichting over de
drank- en horecawet voor ondernemers (horeca, slijterij en supermarkt), verenigingen en
studenten van de opleiding toezicht & handhaving en beveiliging.” (Bijker, M. & Vosmeijer,
K., 2017, p. 15). Hier is te zien dat de middelen wel worden beschreven, maar niet specifiek
worden gemaakt. Het voorlichtingsprogramma wordt opgesteld, maar uit de tekst blijkt niet
hoe dit wordt gedaan (wie dit op zich neemt, binnen welke termijn scholen dit kunnen gaan
gebruiken etc.). Hetzelfde geldt voor de tweede prestatie: het thema drugs moet onderdeel
worden van de periodieke voorlichting over de drank- en horecawet, maar ook dit is niet
specifiek genoeg omschreven. Later in het drugsbeleid wordt zelfs het woord ‘ambitie’
genoemd met betrekking tot het thema drugs een onderdeel te laten worden bij de opleiding
toezicht en handhaving. Ambitie is een vaag begrip, hiermee wordt niet duidelijk wat de
plannen zijn. Het SMART formuleren (zoals genoemd in Bressers & Klok in Hoogerwerf &
Herweijer, 2008) van doelen en middelen is in dit gedeelte van het drugsbeleid duidelijk niet
aan de orde.4
De dubbelzinnigheid van middelen komt ook op andere manieren terug. In het
hoofdstuk over het signaleren en handelen, wordt beschreven dat de huidige overlegvormen
voor de meeste casussen voldoende zijn om het signaleren en handelen op de juiste manier te
kunnen doen. In dezelfde alinea wordt beschreven dat in deze overlegvormen drugs en
alcohol problematiek niet worden besproken. De vraag die dan gesteld kan worden is: zijn de
overlegvormen dan wel voldoende? Het beleid gaat immers over drugs en het blijkt voldoende
te zijn voor de meeste casussen. Uiteindelijk wordt beargumenteerd dat meer maatwerk nodig
is en een nieuwe aanpak met betrekking tot drugsproblematiek. De dubbelzinnigheid is

4

SMART staat voor: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden.
43

verwarrend, omdat eerst is beargumenteerd dat de overlegvormen voldoende zijn. Uiteindelijk
blijkt dit niet te kloppen. Statements als ‘de huidige overlegvormen zijn voldoende’ dienen te
worden uitgelegd. Zulke beoordelingen kunnen niet uit de lucht komen vallen, hier is meer
informatie voor nodig om het ten eerste te valideren maar ook toe te lichten.
De middelen zijn ook geregeld onduidelijk beschreven. Dit komt dikwijls door het niet
voldoende uitleggen van de middelen. De middelen worden benoemd, maar worden verder
niet uitgelegd. Zo wordt benoemd dat afspraken gemaakt moeten worden met scholen,
jongerenwerk en andere partners over de inhoud van een effectief voorlichtingsprogramma.
Het is niet duidelijk wat met andere partners bedoeld wordt. Wanneer professionals dit lezen
kunnen ze zich niet identificeren met dit stuk van het beleid. Het blijft te vaag. Daarnaast
wordt gesteld dat de overlegvormen zorgen voor voldoende gelegenheid om informatie te
delen. Dit wordt niet onderbouwd. Het wordt niet duidelijk waar op gebaseerd is dat de
overlegvormen voldoende zijn.
Bij de helderheid van middelen zijn ook positieve dingen te vermelden. De keuze voor
middelen is ook op een duidelijke manier uitgewerkt. Deskundigheidsbevordering bij
professionals is een middel dat belangrijk is bij hulpverlening aan drugsgebruikers. Wanneer
de expertise van een professional op peil is, kan het gesprek beter worden gevoerd. In het
volgende gedeelte wordt dit duidelijk, gedetailleerd en helder uitgewerkt:

In het gesprek met de inwoner wordt bijvoorbeeld ook duidelijk wat de reden en
functie van het gebruik is. De functie van het gebruik maakt zichtbaar of het om
problematisch gebruik (verslaving) gaat. Wordt het dagelijks functioneren belemmerd
en is iemand fysiek en/of psychisch afhankelijk van alcohol en/of drugs, dan noemen
partners

en

inwoners

dit

problematisch

gebruik.

Professionals

zijn

zelf

verantwoordelijk voor hun deskundigheid en kunnen via vakbladen en internet hun
niveau op peil houden (Bijker, M. & Vosmeijer, K., 2017, p. 10).

Wanneer de helderheid van de middelen goed is, worden geregeld voorbeelden gegeven en
oplossingen voor problemen aangereikt. Het is helder waarom een bepaald middel ingezet
moet worden volgens de schrijvers van het beleid. Daarnaast worden voor- en nadelen
genoemd van middelen. Uiteindelijk wordt beargumenteerd gekozen om een middel in te
zetten (de nadelen van een middel worden dan weer ontkracht). Dit zorgt voor een goed
leesbaar beleid.
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De middelen in het drugsbeleid zijn minder van kwaliteit dan de doelen. De keuze voor
middelen wordt niet genoeg beargumenteerd. Geregeld kunnen de volgende vragen gesteld
worden: ‘waarom moet dit middel ingezet worden?’, ‘wat zijn de voor- en nadelen van deze
middelen?’ en ‘wat zijn de details?’. Samenvattend is te zeggen dat de middelen meer
gedetailleerd uitgewerkt hadden moeten worden waardoor het helder is waarom voor de
middelen is gekozen.
In deze paragraaf is het drugsbeleid van de gemeente Rheden geanalyseerd. Dit is
gedaan aan de hand van de voorwaarde helderheid van doelen en middelen. In de volgende
paragraaf wordt het drugsbeleid geanalyseerd aan de hand van de voorwaarde correctheid van
de causale theorie.

5.3 Correctheid van causale theorie
De correctheid van de causale theorie wordt in het drugsbeleid getoetst door te analyseren of
de beleidsinterventies binnen het beleid een impliciete theorie bevatten waaruit blijkt hoe
sociale verandering teweeg wordt gebracht. In het drugsbeleid is dit zes keer op een juiste
manier gedaan en twee keer op een onjuiste manier (zie tabel 3). Allereerst wordt ingegaan op
de ineffectiviteit van de causale theorie, daarna op de effectiviteit van de causale theorie.

Aantal coderingen
Causale theorie is effectief

6

Causale theorie is niet effectief

2

Tabel 3: Totaal van coderingen juistheid causale theorie

De keren dat het fout gaat, komen doordat niet wordt beschreven hoe de sociale verandering
teweeg wordt gebracht. Het is duidelijk dat iets moet veranderen in bijvoorbeeld het opleiden
van toezichthouders, maar niet hoe dit moet gebeuren. In het volgende voorbeeld is te zien dat
iets moet veranderen in de voorlichting, maar het wordt niet duidelijk hoe dit gedaan wordt.

Het doel van de voorlichting is voor elke leeftijdsgroep anders. Op de basisschool (1113 jaar) moet de voorlichting meer gericht zijn op keuzes maken en groepsgedrag. De
voorlichting op het voortgezet onderwijs moet zich richten op de risico’s en het gedrag
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van de jongeren zelf (soorten middelen, de werking ervan en ervaringen) (Bijker, M.
& Vosmeijer, K., 2017, p. 8).

Het gaat vaker goed dan fout in het drugsbeleid. Het gaat goed wanneer de impliciete theorie
wordt benoemd. Vaak is dit te zien aan een zichtbare of voelbare ‘daarom’ in een argument.
In het volgende gedeelte is duidelijk hoe de sociale verandering teweeg wordt gebracht: “Om
deze drugshandel tegen te gaan, moet de gemeente Rheden de strijd aangaan tegen de
georganiseerde criminaliteit. Daarom wordt in de aanpak ondermijning drugshandel
meegenomen als een van de thema’s.” (Bijker, M. & Vosmeijer, K., 2017, p. 14).
In het gedeelte van het beleid dat gaat over de bewustwording, wordt gesteld dat meer
voorlichting moet komen aan ouders over drugsgebruik. De risico’s van het gebruik moeten
hierbij duidelijk worden. De voorlichting moet ervoor zorgen dat ouders het gedrag van
kinderen beter herkennen en bespreekbaar maken. Ook hier is terug te zien dat wordt
uitgelegd hoe de sociale verandering gecreëerd wordt. Wanneer het beleid een causale theorie
als grondslag heeft, laat dat zien dat in dit geval de gemeente Rheden goed over het beleid
heeft nagedacht.
In deze paragraaf is het drugsbeleid van de gemeente Rheden geanalyseerd aan de
hand van de voorwaarde correctheid van de causale theorie. In de volgende paragraaf wordt
een samenvatting gegeven van het eerste analysehoofdstuk.

5.4 Resumé
In deze paragraaf wordt het hoofdstuk samengevat aan de hand van een tabel (zie tabel 4). In
de tabel is te zien of het drugsbeleid voldoet aan de vooraf opgestelde voorwaarden.

Voldaan
Helderheid van

Niet voldaan
X

doelen
X

Helderheid van
middelen
Correctheid van

X

causale theorie
Tabel 4: Score voorwaarden drugsbeleid
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De doelen worden over het algemeen genomen goed uitgewerkt en uitgelegd. Vragen van
lezers worden op voorhand gesteld waardoor de lezer het gevoel krijgt dat rekening is
gehouden met bepaalde vragen. Ook wordt de achtergrond van het doel met urgentie
beschreven. De doelen zijn zo beschreven dat de lezer van het beleid (en hiermee de
professionals) zich kunnen herkennen in het beleid. Toch zijn bepaalde doelen nog niet
helemaal uitgewerkt. Om ook die doelen binnen het drugsbeleid begrijpelijk en
ondubbelzinnig over te laten komen op professionals, is het van belang de doelen op bepaalde
vlakken nog wat meer uit te werken. Doordat de doelen over het algemeen genomen helder
zijn, wordt voldaan aan de voorwaarde. Het is wel verstandig de minder heldere doelen wat
meer uit te werken.
De middelen van het drugsbeleid worden in veel mindere mate goed uitgewerkt en
uitgelegd. Het wordt vaak niet duidelijk waarom voor bepaalde middelen is gekozen. Het
middel wordt wel benoemd, maar een verdere uitleg wordt dikwijls niet gegeven. Wanneer de
middelen als helder zijn bestempeld, heeft dit te maken met de argumentatie waarom voor een
bepaald middel wordt gekozen. De middelen hadden meer gedetailleerd uitgewerkt moeten
worden in het drugsbeleid. Hierdoor zal duidelijk worden waarom het van belang is een
bepaald middel in te zetten. De middelen van het drugsbeleid zijn overwegend niet helder
genoeg omschreven, daarom is niet voldaan aan de voorwaarde.
De causale theorie wordt in bijna alle gevallen goed omschreven in het drugsbeleid.
Van belang is dat wordt beschreven hoe de sociale verandering teweeg wordt gebracht. De
impliciete theorie hoe deze verandering teweeg wordt gebracht, moet zijn beschreven. Bij het
lezen van het drugsbeleid wordt duidelijk dat de gemeente Rheden goed over het beleid heeft
nagedacht. De keren dat het niet goed gaat, zijn makkelijk te verhelpen door een kleine
toevoeging te doen. Alleen de reden waarom de verandering van belang is, zou toegevoegd
moeten worden. De gemeente Rheden heeft goed genoeg nagedacht over het drugsbeleid en
voldoet aan de voorwaarde, wel zijn een aantal minieme toevoegingen nodig.
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5. Analyse deel II – Interviews
In dit tweede deel van de analyse komen de resultaten uit de interviews aan bod. De resultaten
worden per voorwaarde (helderheid van doelen en middelen, correctheid van causale theorie,
overeenstemming actoren over doelen en voldoende tijd en middelen) weergegeven. Aan het
einde van het hoofdstuk wordt een vergelijking tussen analyse deel I en deel II gemaakt.
Allereerst worden de resultaten van de voorwaarde helderheid van doelen en middelen
weergegeven. Vervolgens worden in de volgende paragrafen de resultaten van de volgende
voorwaarden weergegeven.

5.1 Helderheid van doelen en middelen
Tijdens de interviews is het gegaan over wat de doelen en middelen zouden moeten zijn
omtrent drugsgebruik en de eventuele problematiek in de gemeente Rheden. Om de
helderheid van de doelen en middelen te kunnen beoordelen, wordt in deze analyse
onderzocht of de professionals die zijn gesproken tijdens de interviews duidelijk en
ondubbelzinnig kunnen verwijzen naar de doelen en middelen van het drugsbeleid. Daarbij
wordt ook onderzocht of de professionals verwijzen naar de urgentie van deze doelen en
middelen om de helderheid van de doelen en middelen te bepalen.
In de interviews vindt bijna de helft van de professionals de doelen van het
drugsbeleid niet helder en bijna één derde van de professionals vindt de doelen wel helder (zie
tabel 5). De meeste professionals in de restcategorie geven tegenstrijdige antwoorden
(voorbeeld: een aantal doelen zijn helder en andere doelen zijn niet helder) óf hebben geen
antwoord gegeven dat onder deze voorwaarde gecodeerd kon worden.

Percentage van professionals
Doelen zijn helder

28%

Doelen zijn niet helder

44%

Restcategorie

28%

Tabel 5: Totaal van coderingen Helderheid van doelen
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Bij de middelen vindt 22% van de professionals de middelen helder en tevens 22% van de
professionals de middelen niet helder (zie tabel 6). De meeste professionals uit de
restcategorie gaven tegenstrijdige antwoorden.

Percentage van professionals
Middelen zijn helder

22%

Middelen zijn niet helder

22%

Restcategorie

56%

Tabel 6: Uitkomst coderingen Helderheid van middelen

In de komende sub-paragrafen zal het beeld over de helderheid van de doelen en middelen
duidelijk worden. Allereerst wordt begonnen met de doelen, vervolgens komen de middelen
aan bod.

5.1.1 Helderheid van doelen
Het valt op dat bij een groot deel van de professionals een groot stuk onduidelijkheid heerst.
De onduidelijkheid komt naar voren wanneer over doelen gesproken wordt. Er wordt
bijvoorbeeld door de politie gesproken over dat het topje van de ijsberg zichtbaar is. Ook
wordt door de politie benoemd dat veel problematiek achter de voordeur of, met andere
woorden, onder tafel plaatsvindt. Hier is aan te zien dat onduidelijkheid heerst over de ernst
van de problematiek. Professionals hebben het gevoel dat de drugsproblematiek niet zichtbaar
is en kunnen hierdoor moeilijk een doel stellen. In dergelijke gevallen vinden professionals
het moeilijk om concreet te zijn over het drugsgebruik. De onduidelijkheid over doelen groeit
volgens de politie door verschillen in werkwijzen binnen de politie zelf, maar ook in de
samenwerking met andere professionals. Ook lijkt weinig overleg te zijn tussen professionals,
iedereen doet zijn/haar eigen ding. Hierover zegt een toezichthouder dat weinig inzicht is in
het drugsgebruik bij jeugdgroepen, maar dat een straatcoach daar waarschijnlijk meer over
zou kunnen vertellen. Dit is opvallend te noemen, omdat het gesprek tussen de toezichthouder
en de straatcoach blijkbaar niet plaatsvindt. Dit is ook terug te zien bij de Sociale
Gebiedsteams. Ieder team heeft een eigen werkgebied binnen de gemeente Rheden. Eén
professional van een SGT geeft aan dat het niet duidelijk is wat het drugsgebruik is in Velp5.

5

Velp is één van de kernen van de gemeente Rheden.
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Dit is vreemd, omdat de verwachting is dat de Sociale Gebiedsteams onderling de
problematiek wel zouden bespreken. Het lijkt dat de professionals onderling te weinig spreken
over de drugsproblematiek in de gemeente Rheden.
Bovendien geven professionals aan dat het helemaal niet zeker is of het drugsgebruik
wel een probleem is. Hier zegt een professional van de politie over dat erover nagedacht moet
worden dat drugs gelegaliseerd moet worden om overlast en criminaliteit in te perken. Er
wordt niet gezegd dat het moet, maar het gesprek zou hierover wel aangegaan moeten
worden. De professional verwacht dat drugsgebruik geen probleem hoeft te zijn. Een
jongerenwerker geeft over het wel of geen probleem zijn van drugsgebruik het volgende aan:
“Ja moeilijk te zeggen. Moeilijk bij deze hanggroep te zeggen, kijk als je 15 bent en je
blowt af en toe, dan is het niet heel ernstig. De gevolgen zijn bekend, wat het op kan
leveren. Dus ja kan ik niet zeggen. Kan niet zeggen hoe ernstig het is. Ik zie dat het
veel wordt gebruikt en dat we niet echt een antwoord hebben op hoe we dat aan
kunnen pakken. Of het we het wel aan moeten pakken, dat is natuurlijk ook nog de
vraag.”

Aan het vorige citaat is ook te zien dat de professional het drugsgebruik niet perse een urgent
probleem vindt. Ook de politie geeft aan dat het drugsgebruik niet ernstig is in de gemeente
Rheden. Driekwart van de gesproken scholen vinden het drugsgebruik ook niet problematisch.
Ook de verslavingszorg ziet het drugsgebruik niet als een urgent probleem. Daarnaast ook nog
het school maatschappelijk werk en een jongerenwerker. In totaal hebben acht van de achttien
professionals aangegeven het niet als een urgent probleem te zien. Dit is opvallend te noemen.
De gemeente Rheden wil wat aan de drugsproblematiek doen (Bijker & Vosmeijer, 2017),
maar de professionals zien het drugsgebruik helemaal niet als een probleem. Hier lijkt wat aan
de hand te zijn. De verwachtingen van de gemeente en professionals sluiten niet op elkaar
aan. Wanneer de verwachtingen niet op elkaar aansluiten, kan dat uiteindelijk voor weerstand
zorgen bij professionals wanneer zij toch op een bepaalde manier met het beleid aan de slag
moeten gaan.
Het feit dat meerdere professionals aangeven dat het lastig is om concreet te zijn over
het drugsgebruik, roept de vraag op hoe dit kan. Een verklaring zou kunnen zijn dat het
drugsbeleid niet genoeg duidelijk is hierover. Wanneer het drugsbeleid niet duidelijk is op dit
vlak, hoeft dit geen probleem te zijn. Wel is het dan zaak dat de gemeente Rheden zorgt dat
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bij iedere professional dezelfde gegevens over het drugsgebruik aanwezig zijn. Hierdoor weet
iedere professional wat de eventuele problematiek is in de gemeente en zal het samenwerken
om het beleid te laten slagen makkelijker zijn. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat
tussen de professionals te weinig overleg plaatsvindt om de gegevens op elkaar af te stemmen.
Voor de gemeente Rheden liggen hier kansen om de professionals op één lijn te krijgen met
de daadwerkelijke cijfers van het drugsgebruik en de problematiek.
Ten aanzien van de helderheid van de doelen bij professionals zijn ook positieve zaken
te benoemen. Het blijkt toch lastig voor professionals om duidelijk te zijn in doelen. De
duidelijkheid in de verwijzing naar doelen is gering terug te zien in de interviews. Dit komt
waarschijnlijk door de eerder genoemde kennisachterstand. Eén van de professionals vanuit
de verslavingszorg was wel duidelijk in het verwijzen naar één van de doelen. Dat doel is dat
de verslavingszorg graag eerst duidelijk wil hebben of het thema drugs wel speelt op een
school. Wanneer bijvoorbeeld een brugklas nog niet toe is aan dat onderwerp, kan het doel
volledig voorbij geschoten worden en een averechts effect hebben. Het doel waar de
professional naar verwees is niet specifiek gericht op het drugsgebruik in de gemeente
Rheden, maar een algemeen doel van de organisatie. Dit zou een verklaring kunnen zijn
waarom het verwijzen naar dit doel duidelijk ging.
Ondanks dat de duidelijkheid naar de verwijzing van doelen tekortschiet bij
professionals, kunnen meerdere professionals wel het belang van doelen aangeven. Een
straatcoach beschrijft dat het erg is hoe het drugsafval voor gevaar kan zorgen bij jongere
kinderen. Het is onder meer hierom belangrijk dat wat aan de drugsproblematiek wordt
gedaan. Het is opvallend dat maar één van de vier gesproken scholen het belang van het
aanpakken van drugsproblematiek heeft genoemd. De rest van de scholen heeft dit niet
benoemd. Daarnaast vindt alleen de wijkagent het zeer van belang om wat met de
drugsproblematiek te doen.
In de volgende subparagraaf wordt de helderheid van middelen uitgewerkt.

5.1.2 Helderheid van middelen
Qua middelen hebben professionals wel een idee wat zou kunnen helpen om drugsgebruik in
te perken. Dit staat echter nog erg in de kinderschoenen. Dit maakt dat niet duidelijk kan
worden verwezen naar de gewenste middelen, ze bestaan immers nog niet. Preventiewerk
wordt gezien als een belangrijk middel. De invulling daarvan is daarentegen niet uitgewerkt.

51

Ook bij het jongerenwerk komt naar voren dat het belangrijk is om samen op te trekken om te
kijken naar de invulling van de middelen. Voor de professionals is het niet duidelijk hoe de
middelen ingericht moeten worden, wel wat de middelen zouden moeten zijn.
Hier lijkt het communiceren met elkaar terug te komen. De professional die aangaf dat
preventiewerk belangrijk is, is niet degene die dit werk zal gaan uitvoeren. Dit betekent dat
communicatie tussen meerdere professionals nodig is om invulling te geven aan een bepaald
middel. Ideeën voor middelen zijn aanwezig, de concrete invulling mist. Hierdoor kunnen de
professionals niet duidelijk verwijzen naar de middelen.
De verslavingszorg is het eens met het belang van preventie. Door te investeren aan de
voorkant, kan volgens de professional veel ellende aan de achterkant worden bespaard. De
signalen worden hierdoor sneller opgepakt en hierdoor wordt beter gehandeld. Naar dit
middel wordt duidelijk verwezen. Het middel wordt tot in detail besproken in het interview.
Dit komt doordat dit middel door de verslavingszorg wordt gebruikt en is bedacht door hen.
Hierdoor zijn alle ins en outs bekend en is duidelijk te verwijzen naar het middel.
Het valt ook bij de andere professionals die het hebben gehad over middelen (RIBW,
woningcorporatie en basisschool) op dat naar de in eigen beheer zijnde middelen goed te
verwijzen is. De middelen worden duidelijk en helder tot in detail uitgelegd. Wel wordt door
professionals aangegeven dat bepaalde middelen meer gebruikt kunnen worden door andere
professionals. Men zou meer gebruik moeten maken van elkaars kwaliteiten. Zo kan een
professional bij de woningcorporatie de verslavingszorg of gemeente helpen door een
ontruiming te forceren. De professional van de woningcorporatie zegt daar het volgende over:
“zo kunnen jullie weer wat samen forceren dat die kandidaat of die cliënt ook helpt of
meewerkt, vooral meewerkt. Want in de medewerking, afspraken nakomen zie je dat de
hulpverlening daar erg tegenaan loopt.”.
Wat betreft de helderheid van doelen en middelen is duidelijk geworden dat bij de
professionals nog veel onduidelijkheid en een kennisachterstand heerst. Door deze
onduidelijkheid en kennisachterstand is het lastig om concreet te zijn over het drugsgebruik en
de problematiek die hierbij hoort.
In deze paragraaf zijn de interviews van de professionals geanalyseerd aan de hand
van de eerste voorwaarde: helderheid van doelen en middelen. In de volgende paragraaf
worden de interviews aan de hand van de tweede voorwaarde, correctheid van de causale
theorie, geanalyseerd.
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5.2 Correctheid van causale theorie
Bij het analyseren van de correctheid van de causale theorie, wordt bij de professionals
getoetst of ze het eens zijn met het nut van de inzet van bepaalde middelen om de
beleidsdoelen te bereiken. In de interviews is naar voren gekomen dat 44% van de
professionals de causale theorie als niet effectief ziet (zie tabel 7). De meeste professionals in
de restcategorie gaven tegenstrijdige antwoorden.

Percentage van de professionals
Causale theorie is effectief

6%

Causale theorie is niet effectief

44%

Restcategorie

50%

Tabel 7: Uitkomst coderingen Correctheid van causale theorie

Bijna de helft van de professionals is het oneens met het nut en de inzet van bepaalde
middelen om de beleidsdoelen te halen. Dit zal in deze paragraaf worden uitgewerkt.
Allereerst wordt de ineffectiviteit van de causale theorie uitgewerkt, vervolgens de
effectiviteit van de causale theorie.
De gesproken professionals zien veel nieuwe middelen die ervoor kunnen zorgen dat
het drugsprobleem aangepakt wordt. De middelen die nu worden gebruikt, bereiken hun doel
niet of niet volledig. Het overgrote deel professionals noemt hierbij dat vroegsignalering
belangrijk is en meer zou moeten plaatsvinden. Zo noemt de wijkagent dat bij het
consultatiebureau al begonnen kan worden met signaleren. De professional van de basisschool
is het hiermee eens. Dezelfde professional van de basisschool noemt dat dwang op ouders
hierbij een rol zou kunnen spelen zodat eerder kan worden ingegrepen bij problematiek. De
school maatschappelijk werker noemt ook dat vroegsignalering van belang is. Hierbij zou in
het begin van het drugsgebruik meer monitoring moeten plaatsvinden. Bij het Sociale
Gebiedsteam zien ze ook het belang van vroegsignalering. Als voorbeeld wordt door een
professional aangehaald dat de hulpverlening bij overgang van kind naar volwassene beter
geregeld moet worden. Wanneer kinderen achttien worden, krijgen ze geen hulpverlening
meer. Dit zou volgens deze professional opgelost moeten worden met een melding vanuit
jeugdzorg. De vroegsignalering zit volgens een politieagent meer op het vlak van mensen die
zich in de wijk bezighouden met zorg (de sociale dienst, het jongerenwerk en straatwerk).
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Deze professionals die zich in de wijk bezighouden kunnen volgens de politie jongeren met
problemen signaleren. Een andere professional van de politie voegt hieraan toe dat scholen
ook meer betrokken kunnen worden in vroegsignalering. Hij vindt het vreemd dat deze
scholen op dit moment weinig betrokken worden, omdat op scholen veel geconstateerd wordt.
Een toezichthouder is het hiermee eens en voegt toe dat mentoren van kinderen betrokken
zouden moeten worden in hulpverlening, zij zouden inzichten kunnen verlenen aan
wijkagenten. Bij de jongere jeugd is volgens de politie nog genoeg vooruitgang te boeken,
omdat daar nog veel bewustwording ontwikkelt kan worden. Bewustwording wordt door
meerdere professionals genoemd. Ook volgens de andere politieagent ontbreekt het bij de
jongere jeugd aan bewustwording. Ook het RIBW vindt dat hulpverlening meer gericht moet
zijn op bewustwording. Bij verstandelijk beperkten speelt hierbij mee dat nog veel taboe
heerst op het gebruiken van drugs. Een gebruiker zou volgens de professional gezien moeten
worden als een volwaardig persoon.
Daarnaast wordt het belang van preventie genoemd. Dit kan volgens middelbare
scholen in de vorm van voorlichting. Preventie wordt in één adem genoemd met
vroegsignalering. Door meer aan vroegsignalering te doen, ben je volgens onder andere de
professional van de basisschool bezig met preventie. Tot slot noemt de verslavingszorg het
belang van preventie. Op dit moment wordt daar volgens de professional te weinig aan
gedaan. Het geven van informatie en advies draagt volgens de professional bij aan goede
hulpverlening.
Een klein aantal professionals noemt dat de welstand van gebruikers eerst aangepakt
zou moeten worden voordat hulpverlening wordt ingezet. Volgens een politieagent zou dit
kunnen door de wijken aan te pakken waar de drugsgebruikers wonen. De sociale cohesie
moet volgens de politieagent verhoogt worden. Een professional van een Sociaal Gebiedsteam
is het hiermee eens. De situatie van een inwoner die drugs gebruikt moet worden versterkt
voordat hulpverlening vanuit verslavingszorg gestart kan worden.
Opvallend is dat een professional aangeeft dat drugs wellicht gelegaliseerd zou moeten
worden. Dit is de enige professional die een oplossing ziet in het landelijk beleid. De rest van
de professionals ziet oplossingen in lokaal beleid en lokale middelen. Eerder in dit hoofdstuk
is ook naar voren gekomen dat een professional heeft aangegeven dat het gesprek over
legalisatie gevoerd zou moeten worden. Het blijkt dat in ieder geval deze professional
openstaat voor een gesprek over de eventuele legalisatie van drugs. Dit geeft wederom aan dat
professionals niet weten van elkaar hoe over de drugsproblematiek gedacht wordt.
54

Dat veel professionals niet weten van elkaar wat de gedachtes zijn over de drugsproblematiek
in de gemeente of welke hulpverlening hiervoor aanwezig is, blijkt ook uit de antwoorden
binnen de interviews over de correctheid van de causale theorie. Zo zegt de professional van
een woningcorporatie hier het volgende over: “De hulpverlening mag op bepaalde aspecten
een maatje beter. In de terugkoppeling en ook in het samen een plan de campagne maken. Dus
ook met de hulpverlening zorgen dat je met elkaar tot afstemming komt over hoe we het gaan
aanvliegen”. De professional beschrijft later hoe dit probleem opgelost kan worden. Dit kan
doordat de gemeente een betere samenwerking aangaat met de woningcorporatie en
hulpverlening (in ieder geval het Sociale Gebiedsteam en de politie). Er zou fysiek met elkaar
om de tafel gezeten moeten worden waarbij de voortgang met elkaar besproken wordt. Het is
hierbij van belang dat de aanpak op elkaar wordt afgestemd. Ook een middelbare school en de
wijkagent benoemen dat betere samenwerking tussen professionals hoog nodig is.
Wanneer de professionals van mening zijn dat de causale theorie effectief is (dat de
middelen dus leiden tot doelbereiking), heeft dit bij meerdere professionals te maken met de
samenwerking tussen professionals. Zo noemt de medewerker van de woningcorporatie als
voorbeeld dat een zorgcoördinator bij de gemeente kan zorgen voor veel informatie. Zo’n
professional kan veel informatie inwinnen bij de huisarts, familieleden en zorginstellingen,
zonder dat dit problemen geeft met de wet op de privacy. Doordat deze informatie gedeeld
wordt met andere professionals, kan de werkwijze op elkaar worden aangepast. De
straatcoach noemt het overleg met de politie, gemeente, jongerenwerkers en hulpverlening erg
prettig. De zorgmeldingen worden in dit overleg meteen aan elkaar doorgegeven. Dit werkt
volgens de professional fijn.
Een professional van een middelbare school noemt de warme overdracht van het
primaire onderwijs naar het voortgezet onderwijs nuttig. Hier wordt veel informatie uit
gehaald die niet in documenten staat, hierdoor kan preventief al veel worden gedaan. Een
andere middelbare school noemt dat het signaleren van drugsgebruik op de middelbare school
erg goed gaat en zo moet blijven gaan.
Opvallend in dit hoofdstuk is dat vele professionals het belang van informatie delen en
samen rond te tafel zitten noemen, maar dat dit nog weinig wordt gedaan en ook meteen een
verbeterpunt is. Hier lijken grote kansen te liggen voor de gemeente Rheden, omdat de
gemeente hier een faciliterende rol in zou kunnen hebben. Veel van de genoemde
verbeterpunten lijken op een bepaalde manier samen te hangen met het bespreekbaar maken
van zaken. De professional die aangeeft dat drugs wellicht gelegaliseerd zou moeten worden,
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staat open voor een gesprek over deze legalisering. De professionals zitten waarschijnlijk
meer op één lijn dan ze denken, dit zou duidelijk gemaakt kunnen worden door de
professionals een gesprek met elkaar aan te laten gaan.
In deze paragraaf zijn de interviews aan de hand van de voorwaarde correctheid van de
causale theorie geanalyseerd. In de volgende paragraaf worden de interviews aan de hand van
de voorwaarde overeenstemming actoren over doelen en middelen geanalyseerd.

5.3 Overeenstemming actoren over doelen en middelen
In deze paragraaf wordt de derde voorwaarde geanalyseerd. Bij de derde voorwaarde wordt
ingegaan op de mate waarin de professionals het eens zijn met de belangrijkste doelen en
middelen van het beleid.
22% van de professionals is het niet eens met de doelen van het beleid (zie tabel 8).
Een groot gedeelte van de professionals zijn niet eenduidig geweest in hun antwoorden óf
hebben helemaal geen antwoord gegeven op de vraag (78%). De meeste professionals uit deze
categorie waren niet eenduidig in hun antwoord.

Percentage van de professionals
Overeenstemming over doelen

0%

Geen overeenstemming over doelen

22%

Restcategorie

78%

Tabel 8: Uitkomst coderingen Overeenstemming actoren over doelen

28% van de professionals is het niet eens met de inzet en effectiviteit van de middelen. 72%
van de professionals was niet eenduidig in het antwoord of heeft niets benoemd over de
effectiviteit van de middelen (zie tabel 9).

Percentage van de professionals
Overeenstemming over middelen

0%

Geen overeenstemming over middelen

28%

Restcategorie

72%

Tabel 9: Uitkomst coderingen Overeenstemming actoren over middelen
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In de volgende subparagraaf wordt ingegaan op de overeenstemming van professionals over
de doelen binnen het drugsbeleid.

5.3.1 Overeenstemming over doelen
Zoals eerder al naar voren kwam, zijn niet alle professionals het eens met de doelen van het
drugsbeleid. Een aantal professionals is zelfs van mening dat het de vraag is of het
drugsprobleem wel een probleem is en of het moet worden aangepakt. In principe vragen die
professionals zich af of een drugsbeleid wel nodig is. Andere professionals zijn het niet eens
met de wijze waarop het beleid is opgebouwd. Een professional bij de politie vindt het lastig
dat gemeenten rekening moeten houden met bezuinigingen. Dit gaat volgens de professional
ten koste van de kwaliteit, terwijl kwaliteit juist van groot belang is bij het beleid als je iets
wilt bereiken. Een andere professional van de politie ziet ook in dat de gemeente het beleid
niet op de juiste manier opstelt. De politieagent is van mening dat de verantwoordelijkheid
van het beleid aan professionals wordt weggegeven en hiermee de verantwoordelijkheid ook
weg is bij de gemeente. De uitvoerende partij wordt dan verantwoordelijk gehouden voor het
slagen van het beleid. Hij is van mening dat de gemeente Rheden zelf verantwoordelijkheid
moet hebben en toezicht moet houden. Het moet niet zo zijn dat alles van achter een bureau
gebeurt, de beleidsmakers zouden mee moeten bewegen met de werkvloer. Een professional
van het Sociale Gebiedsteam is het eens met het laatste gedeelte. De beleidsmakers hebben
volgens professional niet een idee waar het écht om gaat op de werkvloer. De beleidsmakers
staan volgens een politieagent ‘niet echt met de voeten in de klei’ en zouden zich niet met de
uitvoering bezig moeten houden.
Eén van de professionals van de politie geeft daarbij nog aan dat eerst moet worden
gekeken wat het probleem daadwerkelijk is. Wat is het meest urgente probleem? Het
gezondheidsprobleem, criminaliteitsprobleem? Daar zou met elkaar over gesproken moeten
worden. Dit geeft wederom aan dat het bij de gemeente Rheden schort aan goede
communicatie. Ook de toezichthouder geeft aan dat het probleem is dat het drugsprobleem
niet aangepakt wordt. Eerst zou bepaald moeten worden wat het probleem daadwerkelijk is.
Eén professional van de verslavingszorg ziet een voordeel in de transitie van de zorg
en ziet dus een voordeel in de huidige aanpak. Hier wordt over gezegd dat het verfrissend is
om te kijken of iedereen wel zo efficiënt werkt. Het is goed dat kritisch is gekeken naar de
uren. Nu kunnen doelen bereikt worden met 80% van de middelen. Als kanttekening wordt
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hierbij aangegeven dat dit wel maakt dat mensen aan de voorkant minder snel worden
opgepakt.
In de volgende subparagraaf wordt ingegaan op de overeenstemming van professionals
over de middelen van het drugsbeleid.

5.3.2 Overeenstemming over middelen
Vaak geven professionals ten aanzien van de ingezette middelen aan dat ze de middelen niet
nuttig of gepast vinden. Een politieagent zegt hierover dat wel middelen ingezet kunnen
worden, maar dat deze middelen geen nut hebben en ongepast zijn wanneer de professionals
hier niet in betrokken worden. Niet alleen leidinggevenden horen meegenomen te worden in
het proces van het kiezen van de middelen, ook de professionals zelf. Er moet met de
professionals gecommuniceerd worden.
Een aantal professionals geven aan dat ook niet alle middelen gepast zijn. Zo wordt
een 18-jarige ineens losgelaten, ze krijgen geen hulpverlening meer. Hierdoor vallen deze
mensen weg bij de Jeugdzorg en krijgen geen volwassenenzorg. Ook wordt genoemd dat de
hulpverlening die gegeven wordt lang niet altijd goed genoeg is. Een andere professional
benoemt dat op sommige adressen teveel hulpverlening zit. Het Sociale Gebiedsteam kan hier
samen met de woningcorporatie verandering in brengen. Toch gebeurt dit niet omdat beide
instanties als afzonderlijke identiteit opereren. Met de politie is wel goed contact, toch is voor
echt goede hulpverlening met alle professionals goed contact nodig.
De professionals zijn het erover eens dat de effectiviteit van de middelen beïnvloed
wordt door de samenwerking en afstemming tussen de hulpverlenende instanties (de
professionals). De professional van de woningcorporatie verwoordt dit op de volgende
manier: “Binnen de hulpverlening is de communicatie het grootste probleem. De opvatting.
Wat is nu eigenlijk het grootste probleem. Wanneer is het drugsgebruik een probleem? Is dat
bij een beetje blowen?”. Als de communicatie niet eenduidig verloopt, kan dat beïnvloeden of
middelen wel of niet effectief zijn. Zo wordt ook het weinig afstemmen tussen organisaties
genoemd. Inwoners met drugsproblematiek worden soms van het kastje naar de muur
gestuurd omdat ze een contra-indicatie hebben. Dit maakt dat hulpverleners de patiënt van
organisatie naar organisatie sturen. Hierdoor houden de hulpverleners de problematiek in
stand. Dit zou verbroken moeten worden door voor meer afstemming te zorgen. De
hulpverlenende instanties zouden volgens een zorgcoördinator meer contact moeten hebben
met scholen. Ook het RIBW noemt dat betere afstemming nodig is. De communicatie tussen
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organisaties verloopt niet gemakkelijk. Professionals hebben het gevoel alsof ze vaak achter
informatie aan moeten bellen. De terugkoppeling wordt niet vanzelf gegeven. Ook met de
verslavingszorg wordt de samenwerking als niet soepel gezien. De hulp die de
verslavingszorg biedt, wordt als kwalitatief goed gezien, maar om de hulpverlening op te
kunnen starten is veel tijd nodig en zijn ze niet gemakkelijk te vinden. Een professional van
het Sociale Gebiedsteam benoemt dat jongerenwerk, straatcoaches en buurtcoaches meer
betrokken moeten worden in de hulpverlening omdat zij veel zien.
Verder wordt door een aantal professionals van de politie aangegeven dat de politie
niet gezien moet worden als hulpverlening waarmee je start, maar als het sluitstuk. De regie
zou niet bij de politie moeten liggen, maar bij bijvoorbeeld buurtcoaches. De politie zou niet
moeten signaleren. Daarnaast wordt de pakkans als nihil gezien door een aantal professionals.
Dit maakt dat het middel niet goed genoeg werkt. De professionals verwachten dat
drugsgebruikers het risico snel nemen, omdat het risico om gepakt te worden laag is.
Door professionals wordt het belang van een ‘zorgtafel’ gezien. Op basis van een vrij
convenant wordt bij die zorgtafel informatie besproken. In de gemeente Arnhem wordt hier
gebruik van gemaakt. Het belang zit in het snel kunnen doorhakken van knopen en goed
overleg. De zorgtafel is op dit moment niet bij de gemeente Rheden in gebruik. Het zou een
mooie oplossing kunnen zijn om de politie, gemeente, hulpverleners en corporaties om tafel te
laten zitten om casussen te bespreken.
Tot slot wordt het benaderen van de politie door professionals als een lage drempel
gezien. Het contact verloopt goed.
De professionals zijn het over het algemeen genomen niet eens met de doelen en
middelen van het drugsbeleid. Het komt erop neer dat de professionals te weinig zijn
meegenomen in het opstellen van het drugsbeleid. De afstemming en het opstellen van de
doelen en middelen is niet in goed overleg gegaan. De professionals hebben behoefte aan
meer overleg en afstemming waardoor de neuzen dezelfde kant op gaan staan.
In deze paragraaf zijn de interviews geanalyseerd aan de hand van de voorwaarde
overeenstemming actoren over doelen en middelen van het drugsbeleid. In de volgende
paragraaf wordt de vierde voorwaarde geanalyseerd: voldoende tijd en middelen.
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5.4 Voldoende tijd en middelen
In deze paragraaf wordt de vierde en laatste voorwaarde, namelijk voldoende tijd en
middelen, geanalyseerd. De analyse richt zich op of professionals het gevoel hebben dat voor
genoeg tijd en middelen is gereserveerd in het drugsbeleid. Een derde van de professionals is
van mening dat voor onvoldoende tijd is gezorgd in het drugsbeleid (zie tabel 10). 61% van de
professionals heeft niets genoemd over het hebben van voldoende tijd of gaf geen eenduidig
antwoord.

Percentage van de professionals
Voldoende tijd

6%

Onvoldoende tijd

33%

Restcategorie

61%

Tabel 10: Totaal van coderingen Tijd

Qua middelen vindt bijna de helft van de professionals dat dit onvoldoende middelen zijn.
56% van de professionals was niet eenduidig in het antwoord op de vraag of heeft hier niets
over gezegd.

Percentage van de professionals
Voldoende middelen

0%

Onvoldoende middelen

44%

Restcategorie

56%

Tabel 11: Totaal van coderingen Middelen

In de volgende subparagraaf wordt beschreven of professionals van mening zijn dat voor
voldoende tijd is gezorgd in het drugsbeleid.

5.4.1 Voldoende tijd
Vanuit het Sociale Gebiedsteam komt het signaal dat hulpverlening bij mensen met
drugsproblematiek snel op gang moet komen. Op dit moment gebeurt dat niet, omdat mensen
die zorg nodig hebben in een wachtrij worden gezet. Dit is een slechte zaak volgens de
professionals. Een aantal professionals vindt dat het door capaciteitsproblemen soms lastig is
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om goede hulpverlening te bieden. Ook heeft de afweging tussen tijd en geld effect op de
hulpverlening. Zoals eerder al is beschreven kan dit gevolgen hebben voor de kwaliteit van
hulpverlening. Organisaties hebben in de huidige tijd te maken met bezuinigingen, hier dienen
ze zich aan te houden. Die bezuinigingen hebben niet altijd een positief effect op de kwaliteit
van de hulpverlening.
Eén professional van de verslavingszorg vindt het een goede zaak dat de
bezuinigingen zorgen voor een efficiëntieslag bij organisaties. Het hoeft volgens de
professional geen afbreuk te doen aan de kwaliteit van hulpverlening.
In de volgende subparagraaf wordt ingegaan op of professionals van mening zijn dat
voor voldoende middelen is gezorgd in het drugsbeleid.

5.4.2 Voldoende middelen
Het algemene beeld dat wordt geschetst door de professionals is dat het beleid onvoldoende
middelen bevat. Sommige professionals zien dit als zorgwekkend en zijn bang dat te weinig
hulpverlening geboden wordt. Een professional van een Sociaal Gebiedsteam zegt daar het
volgende over: “je staat erbij en je kijkt ernaar en je hoopt maar dat het goed gaat. Maar
eigenlijk weet je wel beter.”. Hier ligt een eventuele rol voor de gemeente. De gemeente
Rheden zou zorg in kunnen kopen en hiermee kunnen beïnvloeden dat genoeg en kwalitatief
goede zorg aanwezig is voor inwoners met drugsproblemen. Ook wordt het belang van
informatie delen genoemd door meerdere professionals. Dit zou kunnen door de eerder
genoemde zorgtafel in te voeren. Het signaleren van problematiek kan volgens professionals
niet vroeg genoeg gebeuren. Dit zou al kunnen starten op het consultatiebureau. Tot slot
wordt door meerdere professionals genoemd dat meer onderzoek nodig is om de (sociale)
problematiek écht goed duidelijk te krijgen. Hiervoor zou ook gesproken moeten worden met
de gebruikers zelf, dat is tot op heden nog niet gebeurd. Vanuit de politie wordt het volgende
gezegd:

Dan moet je de tendensen of jaren zien in cijfers en overlast. Als daar een
terugkoppeling is. Dat zou je dan moeten onderzoeken met een flink gebied en een
flink aantal mensen interviewen. Wat is dan doorslaggevend geweest? Waarom zijn de
problemen minder-meer geworden?
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Bij de basisschool en één middelbare school zijn de middelen volgens professionals
voldoende. De professionals hebben het gevoel dat ze genoeg kunnen met de in te zetten
middelen. Op de basisschool is dit mede afhankelijk van het feit dat de problematiek daar niet
of nauwelijks speelt. Wanneer een vermoeden is van drugsgebruik door ouders, wordt
doorverwezen naar een instantie. De basisschool kan in zo’n geval niets meer betekenen in de
hulpverlening. Wel wordt het kind meer in de gaten gehouden.
Ook bij de voorwaarde of voldoende tijd en middelen zijn gereserveerd binnen het
drugsbeleid, zien de professionals andere belangrijke zaken dan de gemeente Rheden. De
professionals vinden kwaliteit erg belangrijk, dit gaat boven bijvoorbeeld financiën. Tijd is
niet voldoende en meer onderzoek is nodig om een goed beeld te schetsen van de
drugsproblematiek.
In deze paragraaf zijn de interviews aan de hand van de laatste voorwaarde voldoende
tijd en middelen geanalyseerd. In de volgende paragraaf wordt een samenvatting van het
voorgaande hoofdstuk gegeven. Tevens wordt een vergelijking tussen het eerste en tweede
hoofdstuk gemaakt.

5.5 Resumé
In deze paragraaf wordt het voorafgaande hoofdstuk samengevat aan de hand van een tabel
(zie tabel 12). In de tabel is te zien of het drugsbeleid volgens de geïnterviewden voldoet aan
de vooraf opgestelde voorwaarden. De voorwaarden zullen in deze paragraaf besproken
worden.
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Voldaan

Niet voldaan

Helderheid van doelen

X

Helderheid van middelen

X

Correctheid causale

X

theorie
Overeenstemming

X

actoren over doelen
Overeenstemming

X

actoren over middelen
Voldoende tijd

X

Voldoende middelen

X

Tabel 12: Score voorwaarden geïnterviewden

Professionals schieten tekort in het verwijzen naar de doelen van het drugsbeleid. Wel kunnen
professionals aangeven wat het belang is van verschillende doelen. Het is de vraag hoe het
kan dat meerdere professionals moeilijk kunnen verwijzen naar de doelen van het beleid.
Komt dit doordat de doelen in het beleid niet helder zijn of ligt de oorzaak bij de professionals
zelf? Het beeld dat overheerst, is dat de doelen niet helder zijn. Hierdoor wordt niet voldaan
aan de helderheid van doelen.
Ook bij de helderheid van middelen heerst veel onduidelijkheid. Professionals kunnen
niet goed verwijzen naar de middelen uit het drugsbeleid. Wanneer professionals verwijzen
naar de in eigen beheer zijnde middelen, gaat dit erg goed. Deze middelen worden helder en
uitgebreid toegelicht. De samenwerking tussen professionals mist. Ieder verwijst puur naar de
eigen middelen en maken geen gebruik van elkaar. Aan de voorwaarde wordt niet voldaan,
omdat de professionals niet goed kunnen verwijzen naar de middelen uit het beleid, alleen de
eigen middelen.
Wat betreft de correctheid van de causale theorie is een groot aantal van de
professionals het oneens over het nut en de inzet van bepaalde middelen om beleidsdoelen te
bereiken. Vele professionals geven nieuwe middelen aan waarmee de gemeente Rheden het
drugsprobleem zou kunnen aanpakken. Het belang van informatie delen en samen rond de
tafel zitten wordt veel genoemd. Aan de voorwaarde correctheid van de causale theorie wordt
hierdoor niet voldaan.
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Bij de overeenstemming over doelen komt sterk naar voren dat professionals het niet eens zijn
met de opgezette doelen. Professionals hebben het gevoel alsof ze te weinig zijn meegenomen
bij het opstellen van het drugsbeleid en hiermee de doelen. Aan de voorwaarde wordt hierdoor
niet voldaan.
Ook bij de overeenstemming over middelen komt sterk naar voren dat professionals
het niet eens zijn met de ingezette middelen. De middelen worden als ongepast gezien omdat
professionals niet worden betrokken bij de inzet van middelen. Ze zijn het hierdoor niet eens
met de middelen. Aan de voorwaarde omtrent overeenstemming over de middelen wordt ook
niet voldaan.
Over het algemeen genomen zijn professionals het eens dat onvoldoende tijd is
gereserveerd in het beleid. Hier is één professional een uitzondering op, diegene noemt de
positieve kant van een efficiëntieslag. Dit heeft niet te maken met het drugsbeleid en daarom
is aan de voorwaarde niet voldaan.
Bij de laatste voorwaarde voldoende middelen zijn bijna alle professionals het eens dat
te weinig middelen worden ingezet. Twee scholen benoemen dat genoeg middelen worden
ingezet. Toch is niet aan de voorwaarde voldaan, omdat de scholen benoemden niets te maken
hebben met drugsproblematiek.
In de volgende subparagraaf wordt een vergelijking gemaakt tussen het eerste en
tweede gedeelte van de analyse.

5.5.1 Vergelijking analyse deel I en II
In deze subparagraaf zal een vergelijking worden gemaakt tussen het eerste en tweede
gedeelte van de analyse. Bij het eerste gedeelte is het drugsbeleid geanalyseerd. Hier kwam
uit dat aan de helderheid van de doelen en de correctheid van de causale theorie is voldaan.
De helderheid van de middelen was niet goed genoeg en hierdoor is niet aan deze voorwaarde
voldaan. Het is opvallend te noemen dat bij het tweede gedeelte van de analyse aan geen één
voorwaarde is voldaan.
De doelen in het drugsbeleid zijn over het algemeen duidelijk beschreven. Toch
kunnen professionals niet duidelijk verwijzen naar deze doelen. De vraag is hoe dit kan. Uit
het vorige hoofdstuk kwam naar voren dat de professionals niet voldoende zijn meegenomen
in het ontwikkelen van het beleid. Wellicht dat het helpt wanneer de gemeente Rheden de
professionals meer zou betrekken bij het drugsbeleid. Ook zou het kunnen helpen wanneer de
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professional zelf meer contact zoekt met de gemeente. Het communiceren en samen
optrekken wordt vaak genoemd, maar lijkt niet te gebeuren.
De middelen van het drugsbeleid zijn niet goed uitgewerkt. De professionals kunnen
niet goed verwijzen naar de middelen van het beleid. Dit lijkt invloed op elkaar uit te oefenen.
Het is voor professionals moeilijk de middelen goed uit te leggen wanneer de middelen op
zichzelf al niet goed beschreven staan in het drugsbeleid. Ook zou het hier goed zijn om de
professionals meer te betrekken bij het bedenken van de middelen (voor steun).
De causale theorie in het drugsbeleid is correct. De gemeente Rheden heeft goed over
het drugsbeleid nagedacht. Toch zien professionals het nut van middelen voor het behalen van
beleidsdoelstellingen niet in. Professionals geven vele nieuwe middelen aan waarmee het
drugsprobleem in de gemeente aangepakt zou kunnen worden. Tevens komt het
communicatieprobleem terug. Doordat de gemeente Rheden en de professionals niet (goed)
communiceren, bestaat geen steun voor de ingezette middelen.
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6. Conclusie en aanbevelingen
In dit hoofdstuk zal een antwoord gegeven worden op de hoofd- en deelvragen van dit
onderzoek. Na het beantwoorden van de vragen, worden aanbevelingen gedaan voor de
gemeente Rheden.
Het doel van dit onderzoek was het beoordelen of bij de professionals van de
gemeente Rheden voldoende draagvlak aanwezig is voor het nieuwe drugsbeleid, teneinde de
gemeente Rheden aanbevelingen te doen over een betere afstemming tussen doelen en
middelen van professionals en het beleid om daarmee een betere implementatie te realiseren.
De volgende hoofdvraag is hierbij opgesteld: ‘In hoeverre zijn de voorwaarden voor
draagvlak aanwezig en welke aanbevelingen kunnen worden gegeven voor een betere
afstemming tussen de doelen en middelen van professionals en het beleid?’. De volgende
deelvragen zijn hierbij opgesteld:
1. Welke voorwaarden zijn volgens de theorie van belang voor het hebben van
voldoende draagvlak voor een succesvolle implementatie van beleid?
2. In hoeverre zijn de voorwaarden voor voldoende draagvlak aanwezig bij
professionals?
3. In hoeverre voldoet het drugsbeleid van de gemeente Rheden aan de voorwaarden
voor voldoende draagvlak?
4. Welke aanbevelingen kunnen worden gegeven?

6.1 Beantwoording hoofd- en deelvragen
Om de hoofdvraag en deelvragen van dit onderzoek te kunnen beantwoorden, is een ex-ante
evaluatie uitgevoerd. In totaal zijn achttien professionals geïnterviewd om tot een
representatief beeld te komen voor de gemeente Rheden. De interviews en het drugsbeleid
van de gemeente Rheden zijn geanalyseerd.
De deelvragen worden allereerst één voor één beantwoord, vervolgens wordt de
hoofdvraag beantwoord. De eerste deelvraag luidt als volgt: ‘Welke voorwaarden zijn volgens
de theorie van belang voor het hebben van voldoende draagvlak voor een succesvolle
implementatie van beleid?’. In het theoretische hoofdstuk zijn verschillende auteurs
aangehaald uit de implementatieliteratuur. Zo is het ‘top-down’ versus ‘bottom-up’ debat
aangehaald. Tevens is een auteur aangehaald waarin het bottom-up en top-down perspectief in
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is gecombineerd. Op basis van de verschillende theorieën voor effectieve implementatie zijn
een viertal voorwaarden opgesteld voor de doelen en middelen van het te implementeren
drugsbeleid:
1. de doelen en middelen dienen helder geformuleerd te zijn;
2. de doelen en middelen dienen voort te vloeien uit een juiste causale theorie;
3. de betrokken professionals dienen het eens te zijn met de doelen en middelen in het
drugsbeleid;
4. in het drugsbeleid is gezorgd voor voldoende tijd en middelen voor professionals.

Wanneer aan deze voorwaarden zijn voldaan, zou voldoende draagvlak moeten bestaan voor
het nieuwe drugsbeleid van de gemeente Rheden.
De tweede deelvraag luidt als volgt: ‘In hoeverre zijn de voorwaarden voor voldoende
draagvlak aanwezig bij de professionals?’. De voorwaarden voor voldoende draagvlak zijn
geen van allen aanwezig bij de professionals. De professionals kunnen niet helder verwijzen
naar de doelen en middelen van het drugsbeleid. Bij het verwijzen zijn de professionals niet
concreet. Bovendien vragen een aantal professionals zich af of het drugsprobleem überhaupt
een probleem is. Naar de eigen doelen en middelen kan wel helder verwezen worden. De
doelen en middelen vloeien volgens de professionals niet voort uit een juiste causale theorie.
De professionals zijn het niet eens met het nut en de inzet van middelen om beleidsdoelen te
behalen. Vaak wordt gesproken over de inzet van nieuwe middelen. Hierbij valt op dat het
belang van het delen van informatie genoemd wordt. Graag gaan professionals met elkaar en
met de gemeente rond de tafel om het drugsprobleem te bespreken. Kennis, ervaringen en
plannen worden nu niet met elkaar besproken. Dit is tevens het geval bij de derde voorwaarde.
De professionals zijn het niet eens met de ingezette middelen en de te behalen doelen en
willen meer betrokken worden bij de beleidsvorming. Tot slot wordt niet voldaan aan de
laatste voorwaarde. De professionals zijn van mening dat niet is gezorgd voor voldoende tijd
en middelen in het drugsbeleid.
De derde deelvraag luidt als volgt: ‘In hoeverre voldoet het drugsbeleid van de
gemeente Rheden aan de voorwaarden voor voldoende draagvlak?’. Bij de doelen en
middelen van het drugsbeleid zijn geen extreme onduidelijkheden gevonden. De doelen en
middelen worden over het algemeen genomen voldoende duidelijk gemaakt. Aan de
voorwaarde dat de doelen en middelen helder dienen te zijn is dan ook voldaan. Wel is op
bepaalde plekken wat verbetering nodig. Deze verbetering zit hem in het meer uitleggen van
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vooral de middelen in het drugsbeleid. Wanneer dit niet gedaan wordt, kunnen de middelen
onduidelijk en dubbelzinnig over komen. Op bepaalde gedeelten is deze verbetering nodig om
de professionals het beleid goed te laten snappen. Dit betreft geen grote wijzigingen. De
prioritering in het drugsbeleid mist op sommige plekken en de problematiek moet meer
specifiek worden gemaakt door de gemeente Rheden. De doelen en middelen vloeien binnen
het beleid voort uit een juiste causale theorie. De gemeente Rheden heeft goed nagedacht over
het beleid. Af en toe moet toegevoegd worden waarom een bepaalde verandering van belang
is. Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarde, wel zijn een aantal minieme toevoegingen
nodig.
De hoofdvraag luidt als volgt: ‘In hoeverre zijn de voorwaarden voor draagvlak
aanwezig en welke aanbevelingen kunnen worden gegeven voor een betere afstemming tussen
de doelen en middelen van professionals en het beleid?’. Onder de professionals bestaat geen
draagvlak voor het drugsbeleid. Dit is te zien aan de scores van de professionals op de
voorwaarden. Aan geen één voorwaarde is voldaan. Opvallend is dat de doelen in het
drugsbeleid helder zijn, maar dat ze niet helder overkomen op de professionals. Dit ligt aan de
ontbrekende communicatie. De ontbrekende communicatie komt veel terug in dit onderzoek.
De middelen in het drugsbeleid zijn niet goed genoeg beschreven. Doordat deze middelen niet
helder genoeg zijn omschreven, kunnen de professionals hier niet goed naar verwijzen. De
causale theorie in het drugsbeleid is correct. De gemeente Rheden heeft goed over het
drugsbeleid nagedacht. Toch zien professionals het nut van middelen voor het behalen van
beleidsdoelstellingen niet in. Professionals geven vele nieuwe middelen aan waarmee het
drugsprobleem in de gemeente aangepakt zou kunnen worden. De verbeterpunten die door
professionals worden aangedragen, hangen samen met het bespreekbaar maken van zaken.
Hier lijkt een faciliterende rol weggelegd voor de gemeente Rheden. Zij kunnen zorgen dat de
professionals en de gemeente met de neuzen dezelfde kant op komen te staan.
In de volgende paragraaf worden de verschillende aanbevelingen gegeven.

6.2 Aanbevelingen
In deze paragraaf worden de verschillende aanbevelingen horende bij dit onderzoek gegeven.
De aanbevelingen volgen uit de conclusie van de vorige paragraaf.
Uit de analyse van het drugsbeleid kwam naar voren dat de middelen van het
drugsbeleid niet uitgebreid en duidelijk genoeg zijn beschreven. Vervolgens werd duidelijk
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dat de professionals niet goed kunnen verwijzen naar de middelen uit het beleid. De
aanbeveling richt zich dan ook op de beschrijving van de middelen. Deze middelen moeten
duidelijker omschreven worden wanneer de gemeente Rheden het draagvlak voor het
drugsbeleid wilt vergroten.
Een veelvuldig gehoord kritiekpunt is dat de communicatie niet goed verloopt tussen
de professionals en de gemeente. De communicatie en afstemming van het beleid zal
verbeterd moeten worden om meer draagvlak te creëren voor het drugsbeleid. Hier ligt een
taak bij de gemeente Rheden en de professionals. De gemeente Rheden zal meer moeten
afstemmen met de professionals, maar de professionals dienen hier zelf ook stappen in te
nemen. Communicatie komt immers niet van één kant. Toch kan de gemeente Rheden een
faciliterende rol hebben door de Zorgtafel een nieuw leven in te blazen. Hier kunnen politie,
gemeente, hulpverleners en corporaties om tafel te laten zitten om casussen te bespreken. Op
basis van een vrij convenant wordt informatie besproken. Het belang zit in het snel kunnen
doorhakken van knopen en goed overleg.
De gemeente Rheden kan als vervolg op dit onderzoek, een onderzoek uitvoeren of de
middelen

van

het

drugsbeleid

daadwerkelijk

meehelpen

in

het

bestrijden

van

drugsproblematiek. Dit onderzoek zal extra informatie verstrekken waarmee de gemeente
Rheden hun kennis kan aanvullen en waar nodig andere of aangepaste middelen in kan zetten.

6.3 Reflectie
Een moeilijkheid bij dit onderzoek betreft de breedte van het onderwerp. Bij het drugsbeleid
in een gemeente zijn veel professionals betrokken. Het was wellicht interessant geweest om
met nog meer professionals te spreken om het draagvlak te bepalen. Hier is niet voor gekozen,
omdat dit niet in de tijd kon die voor het onderzoek stond. Tevens is in samenspraak met de
gemeente Rheden bepaald welke professionals van belang waren voor het drugsbeleid. De
gemeente Rheden bestaat uit verschillende kernen. Dit maakte dat bij bijvoorbeeld scholen
met professionals gesproken moest worden uit verschillende stadskernen voor een eenduidig
beeld. Hierdoor liep het aantal respondenten gestaag op. Dit heeft wellicht invloed op de
interne- en externe validiteit omdat het draagvlak voor niet gesproken professionals niet in
kaart is gebracht. Dit onderzoek is in opdracht van de gemeente Rheden gedaan, in dat opzicht
is uiteindelijk wel gemeten wat is beoogd.
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De keuze voor ex-ante onderzoek kan invloed hebben op de interne validiteit van het
onderzoek (er kunnen alleen voorspellingen gedaan worden). Het is nog maar de vraag of
professionals dezelfde mening hebben wanneer het beleid volledig is geïmplementeerd. Het
stadium waarin het beleidsproces zich ten tijde van het onderzoek bevond, maakte dat de
keuze is gemaakt voor ex-ante onderzoek. Toch heeft de keuze voor ex-ante onderzoek geen
invloed gehad op de interne validiteit. Op het moment van onderzoek is het draagvlak
daadwerkelijk gemeten. Het is wel verstandig om tijdens de andere fasen (tijdens en na de
invoering van het beleid) onderzoek te doen om ontwikkelingen op de voet te volgen.
Doordat met een uitgebreid theoretisch kader en uitgebreide operationalisatie is
gewerkt, wordt de kans op systematische fouten sterk verkleind. Dit komt de betrouwbaarheid
ten goede. Tevens is met een relatief groot aantal respondenten gesproken om toevalligheden
te voorkomen.
In de volgende subparagraaf worden een aantal aanbevelingen voor vervolgonderzoek
gegeven.

6.3.1 Vervolgonderzoek
Als opvolging van dit onderzoek kan vervolgonderzoek gedaan worden. Dit onderzoek was
een ex-ante evaluatie. Vervolgonderzoek van een ex-ante evaluatie is logischerwijs een exdurante en ex-post evaluatie. Bij een ex-durante evaluatie wordt tijdens de uitvoering van het
beleid, een evaluatie gehouden. Bij deze evaluatie kan worden gemonitord in hoeverre de
professionals draagvlak hebben zoals beoogd. In dit stadium kan het beleid nog worden
bijgestuurd en kunnen ook de uitkomsten van het beleid nog worden bijgestuurd. De ex-post
evaluatie is een evaluatie achteraf. Bij deze evaluatie kan worden geanalyseerd of de
geschetste verwachtingen zich daadwerkelijk in de praktijk hebben voorgedaan.
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Bijlage 1 Respondentenlijst
Organisatie

Functie

Gemeente Rheden

1. Sociaal gebiedsteam Rheden/de Steeg
2. Sociaal gebiedsteam
Dieren/Spankeren/Ellecom/Laag Soeren
3. Sociaal gebiedsteam Velp/Roozendaal

Gemeente Rheden

Toezichthouder

Gemeente Rheden

School maatschappelijk werker

Politie

1. Wijkagent Dieren
2. Wijkagent Rheden, De Steeg, Ellecom
3. Brigadier GGP

RIBW (instelling voor verstandelijk

Begeleider GGZ

beperkten)
Fred beveiligt

Straatcoach

IrisZorg (verslavingszorg)

1. Projectleider preventie
2. Behandelaar

Het Rhedens (voortgezet onderwijs)

Zorgcoördinator

Groenhorst (AOC)

Zorgcoördinator

Titus Brandsma (voortgezet onderwijs)

Zorgcoördinator

Rheder Enk (basisschool)

Directeur

Radar Uitvoering Oost (zorg en welzijn)

Jongerenwerker

Vivare (woningcorporatie)

Senior klantconsulent

Tabel 13: Geïnterviewden

76

Bijlage 2 Interviewvragen
Introductie Femke: achtergrond, master Bestuurskunde, scriptie etc.

Voor mijn onderzoek naar drugsproblematiek in de gemeente Rheden wil ik u graag een
aantal vragen stellen. Om aan de gewenste informatie voor het onderzoek te komen, neem ik
bij verschillende mensen interviews af.

Ik zou graag willen weten wat de lokale problematiek is die voortkomt uit het drugsgebruik
binnen de gemeente Rheden. Daarbij is het van belang hoe erg deze problematiek is en waar
deze betrekking op heeft. Om een duidelijk beeld te krijgen voor het onderzoek van de
gemeente Rheden, moeten de verschillende doelgroepen en locaties in beeld worden gebracht.
Daarnaast zal ik doorvragen op zaken die ook van belang zijn voor mijn scriptie.

Drugsgebruik
-

Welke drugs worden gebruikt?

-

Welke drugs veroorzaken de meeste overlast?

-

Hoe kan men aan drugs komen?

-

Waar wordt drugs gebruikt?

Doelgroepen
-

Wat voor personen gebruiken drugs in de gemeente?

-

Leeftijd, etniciteit, gender, hoog-/laagopgeleid, gezinssituatie, inkomen etc.

Omvang problematiek
-

Hoe ziet volgens u de problematiek eruit rondom het drugsgebruik in de gemeente?

-

Wat is de ernst van de problematiek?

-

Is de problematiek van toepassing op gezondheid?

-

Is de problematiek van toepassing op woonoverlast?

Oorzaken/gevolgen problematiek
-

Wat is de oorzaak van het drugsgebruik?

-

Wat zijn de gevolgen van het drugsgebruik?
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-

Wie wordt getroffen door de problematiek?

-

Is het een nieuw probleem?

Hulpverlening
-

Welke hulpverlening houdt zich bezig met drugsproblematiek?

-

Is preventie van drugsgebruik belangrijk in de gemeente?

-

Zijn speciale acties opgezet in de gemeente?

Oplossing
-

Welke oplossing ziet u voor de drugsproblematiek?

Alcohol
-

Heeft u signalen dat alcoholproblematiek speelt in de gemeente Rheden?

Afsluitend
-

Wat is volgens u de belangrijkste reden voor het drugsgebruik in de gemeente
Rheden?

-

Heeft u nog suggesties voor mensen die ik zou kunnen interviewen?
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