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Voorwoord
Voor u ligt mijn masterscriptie, een onderzoek naar burgerparticipatie binnen de gemeente Gennep.
Deze scriptie vormt het slotstuk van de masteropleiding Bestuurskunde met als specialisatie ‘Beleid
en Advies’. Tevens betekent dit het einde van ruim vijf jaar studeren aan de Radboud Universiteit in
Nijmegen. Via mijn bacheloropleiding Sociologie, een semester in Istanbul en pre-master en master
Bestuurskunde ben ik op dit punt beland. Klaar om een plezierige studieperiode af te sluiten en
nieuwe uitdagingen aan te gaan. Voordat u deze scriptie gaat lezen wil ik graag de kans nemen om
enkele mensen te bedanken die een waardevolle bijdrage hebben geleverd aan de realisatie van dit
onderzoek.
Allereerst gaat een groot woord van dank uit naar Sandra Resodihardjo, mijn begeleidster vanuit de
universiteit. Ik heb de scriptiebijeenkomsten als zeer nuttig en prettig ervaren. Uw kritische en
eerlijke blik heeft ervoor gezorgd dat ik continue werd uitgedaagd te blijven reflecteren op mijn
eigen werk. Met de constructieve feedback die ik ontving, kon ik altijd weer met nieuwe inspiratie
aan de slag gaan. Heel veel dank hiervoor! Ook wil ik Fennie Massen, waarmee ik het scriptieproces
samen heb doorlopen, bedanken voor de prettige samenwerking.
De gemeente Gennep heeft me de kans geboden om naast mijn stageopdracht die ik daar uitvoerde
ook mijn afstudeerscriptie te kunnen schrijven. Bob Nederveen en Ingrid Veldscholte wil ik graag
bedanken voor de fijne samenwerking. Ingrid, onze gesprekken heb ik als zeer prettig ervaren! De
geïnterviewde respondenten verdienen een dankwoord. Het waren stuk voor stuk inspirerende en
waardevolle gesprekken. Zonder jullie medewerking had ik dit onderzoek nooit succesvol af kunnen
ronden.
Als laatst bedank ik mijn familie en vrienden voor de steun tijdens dit proces. Naast de getoonde
interesse zorgen jullie vooral voor (soms iets teveel) leuke afleiding. Hoewel mijn ouders tijdens deze
periode enkele duizenden kilometers verderop zaten heb ik uitgerekend vanaf hun bank in Senegal
het proces beëindigd door mijn scriptie in te leveren. Een mooi eind.
Tot slot wens ik u veel leesplezier!
Ilse de Groot
Nijmegen, 13 december 2018
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1 Inleiding
1.1 Aanleiding
‘De tijd van u vraagt en wij draaien is voorbij’, is een citaat uit het coalitieakkoord van de gemeente
Gennep voor de periode van 2018 tot 2022. “Om vorm te geven aan de samenleving die onze inwoners
voor ogen staat is actieve participatie van die inwoners onontkoombaar” (Gemeente Gennep, 2018, p.
22). De gemeente benadrukt dat samenwerking tussen burgers en bestuur op allerlei terreinen
noodzakelijk is. Daarom willen ze de komende vier jaar weer nadrukkelijk een beroep doen op de
bewonerskracht. Het nieuwe college zal veelvuldig contact zoeken met burgers, bedrijven en
verenigingen onder andere in de vorm van collegebezoeken aan kernen en wijken. Ook de laatste jaren
participeert de burger al steeds meer via verschillende manieren. Er zijn verschillende transformaties
die hieraan bij hebben gedragen. De eerste transformatie heeft betrekking op de decentralisaties in
het sociaal domein. In het kader van de participatiesamenleving heeft de overheid in 2015 drie grote
taakgebieden onder verantwoordelijkheid van de gemeenten gebracht. Bij deze decentralisatie heeft
de gemeente Gennep in het beleidsplan ‘Ontmoeten, meedoen, ondersteunen in het Sociaal Domein’
uitgangspunten opgesteld die leidend zijn (Gemeente Gennep, 2015). Hierbij staat inwonerkracht
centraal: inwoners krijgen het vertrouwen om problemen of initiatieven zelf op te lossen. De rol van
de gemeente is om innovatie en eigen initiatief van inwoners te stimuleren en te faciliteren.
Een andere transformatie waarbij de gemeente meer wil samenwerken met de burgers is de
nieuwe omgevingswet. Zowel landelijk als op lokaal niveau wordt er hard gewerkt aan de ontwikkeling
en invulling van deze wet. Op dit moment is er een wirwar aan wetten en regels op het gebied van
ruimtelijke ontwikkeling. De omgevingswet zal meer overzicht en meer ruimte brengen voor
initiatieven en maatwerk (Rijksoverheid, z.d.). Het gaat niet meer om restricties op de openbare ruimte
maar juist om de vraag of iets bijdraagt aan een goede leefomgeving. Participatie door inwoners,
ondernemers en organisaties is een belangrijk onderdeel van de nieuwe wet. Ook gaat elke gemeente
een omgevingsvisie maken, waarin de toekomst van de fysieke leefomgeving aan bod komt. Deze
omgevingsvisie wilt de gemeente Gennep samen met de inwoners van de gemeente maken. Doordat
de gemeente Gennep verschillende bijeenkomsten en activiteiten voor inwoners organiseert krijgt
iedereen in de gemeente de kans om een bijdrage te leveren aan de omgevingsvisie.
Ook is de gemeente Gennep in 2016 een traject gestart om te kijken hoe de gemeente de
Gennepse samenleving kan ondersteunen om verder tot bloei te komen. In dit traject, genaamd ‘De
Gemeente, dat ben ik!’, wordt bekeken wat voor houding de gemeente moet aannemen in een
systeem waarin de overheid steeds minder regelt en een meer ondersteunende en dienstverlenende
rol op zich neemt. In dit traject zijn een aantal mijlpalen vastgesteld die de gemeente de komende
jaren wil bereiken. Zo wordt ernaar gestreefd dat de lokale samenleving wat betreft participatie verder
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tot bloei is gekomen en inwoners structureel betrokken zijn bij beleid en uitvoering. Zo moet er in 2020
een positief beeld van de gemeente ontstaan, waarbij er samengewerkt wordt met inwoners en de
gemeente dichter bij hen in visie en gedrag staan.
Al deze ontwikkelingen in de gemeente Gennep tonen aan dat de burger een steeds
belangrijkere rol binnen het lokale bestuur krijgt. Door bovengenoemde transformaties is er meer
ruimte gekomen voor eigen initiatieven van de bewoners, en wordt ook daadwerkelijk verwacht van
burgers dat ze zelf meer initiatief gaan nemen. Ook wil de gemeente de burger meer betrekken bij het
maken van beleid teneinde een interactief besluitvormingsproces te realiseren. Op dit moment is er
echter nog geen specifiek beleid actief voor de inrichting van burgerparticipatie. Hierdoor is het
belangrijk om te evalueren hoe er in de gemeente Gennep invulling wordt gegeven aan
burgerparticipatie, welke factoren hiervan van invloed op zijn en hoe het participatieproces
beoordeeld wordt. Op deze manier kunnen er aanbevelingen gedaan worden om het
participatieproces beter in te richten en toekomstbestendig te maken.
In dit onderzoek wordt gekeken naar zowel de tweede- als de derde generatie
burgerparticipatie. De tweede generatie burgerparticipatie wordt gekenmerkt door interactieve
beleidsvorming. Burgers krijgen via co-productie en interactief beleid de mogelijkheid om in vroege
fases van de beleidvorming te participeren en het beleid mede vorm te geven (Lenos, Sturm & Vis,
2006). Derde generatie burgerparticipatie houdt in dat burgers zelf met een idee kunnen komen en
dat kunnen uitvoeren. De eigen verantwoordelijkheid van de burgers wordt gestimuleerd en de
overheid heeft hierbij een faciliterende rol (Lenos, Sturm & Vis, 2006). Dit wordt ook wel het
burgerinitiatief genoemd. Dit onderzoek beschrijft succesfactoren voor zowel interactieve
beleidsvorming en burgerinitiatieven (respectievelijk tweede en derde generatie burgerparticipatie).
Vervolgens is er onderzoek binnen de gemeente Gennep uitgevoerd om te kijken in hoeverre de
gemeente aan deze opgestelde succesfactoren voldoet.

1.2 Probleemstelling
Naar aanleiding van bovenstaande informatie is de volgende probleemstelling tot stand gekomen, te
beginnen met de doelstelling:
Het doel van dit onderzoek is om te analyseren hoe de gemeente Gennep invulling geeft aan de tweedeen derde generatie burgerparticipatie. Door het opsporen van factoren die hier van invloed op zijn
kunnen uiteindelijk praktische aanbevelingen gedaan worden voor verdere ontwikkeling van
burgerparticipatie in de Gemeente Gennep.
Uit de doelstelling is de volgende hoofdvraag afgeleid:
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In hoeverre is burgerparticipatie succesvol in de gemeente Gennep en welke factoren geven hier een
verklaring voor?
Uit de beschreven hoofdvraag zijn de volgende deelvragen afgeleid:
1. Interactieve beleidsvorming
A. Wat zijn succesfactoren voor interactieve beleidsvorming?
B. Aan welke factoren voor succesvolle interactieve beleidsvorming wordt in de gemeente
Gennep voldaan?
2. Burgerinitiatieven
A. Wat zijn succesfactoren voor het laten slagen van burgerinitiatieven?
B. Aan welke succesfactoren voor burgerinitiatieven wordt in de gemeente Gennep voldaan?

1.3 Onderzoeksrelevantie
De onderzoeksrelevantie van dit onderzoek is tweeledig en bestaat uit de wetenschappelijke en de
maatschappelijke relevantie. De wetenschappelijke relevantie van een onderzoek betreft de mate
waarin de nieuwe verworven kennis bijdraagt aan bestaande kennis over het onderwerp (Van Thiel,
2009). Wat betreft de wetenschappelijke relevantie beoogt dit onderzoek een brede verklaring voor
burgerparticipatie te geven. Veel studies gaan louter in op motieven voor burgers om te participeren,
via bijvoorbeeld het CLEAR-model (Lowndes, Pratchett, & Stoker, 2006). Andere studies richten zich
voornamelijk op de rol van de overheid binnen participatieprocessen vanuit een interactieve
beleidsvorming benadering (Duyvendak, Krouwel, Edelenbos & Monnikhof, 2001). Deze studie
combineert deze twee benaderingen om zo tot een compleet overzicht te komen van factoren die van
invloed zijn op burgerparticipatie binnen een bepaalde gemeente. Er wordt dus zowel vanuit het
perspectief van de burger als vanuit het perspectief van de gemeente gekeken naar het fenomeen
participatie.
De maatschappelijke relevantie van een onderzoek betreft de mate waarin het onderzoek
bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke problemen of vraagstukken (Van Thiel, 2007). In de
gemeente Gennep hebben de laatste jaren een aantal ontwikkelingen plaats gevonden waardoor
burgerparticipatie steeds belangrijker geworden is. Er is echter nog geen specifiek beleid op het gebied
van burgerparticipatie en verschillende beleidsmakers worstelen nog met de uitvoering hiervan. In de
praktijk lopen participatieprocessen nog niet altijd zoals gewenst. Door het uitvoeren van deze
casestudie worden de participatieprocessen in kaart gebracht met als doel ze te verbeteren. Dit draagt
bij aan de effectiviteit van het lokale bestuur in Gennep.
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1.4 Voorbeschouwing theoretisch kader
Aan de hand van verschillende theorieën over burgerparticipatie is het theoretisch kader opgesteld.
Allereerst is gekeken hoe burgerparticipatie zich door de jaren heen heeft ontwikkeld. Vervolgens is
gekeken naar succesvoorwaarden voor interactieve beleidsvorming en welke bestuursstijlen de
overheid aan kan nemen. Daarna zijn succesfactoren voor burgerinitiatieven uiteengezet aan de hand
van het CLEAR-model en ACTIE-model.

1.5 Voorbeschouwing methodologisch kader
Dit onderzoek is evaluatief en verklarend van aard. Er is namelijk bekeken in hoeverre
burgerparticipatie succesvol is in de gemeente Gennep en welke factoren hier een verklaring voor
geven. Het uitgevoerde onderzoek kan getypeerd worden als een kwalitatief onderzoek. De
onderzoeksdata is opgehaald doormiddel van het houden van interviews. Er zijn interviews uitgevoerd
met burgers die een actieve rol spelen in burgerinitiatieven, burgers die deelnemen in
participatietrajecten en beleidsmakers of ambtenaren van de gemeente die actief zijn in het
begeleiden van participatietrajecten of ondersteunen in de uitvoering van burgerinitiatieven.

1.5 Leeswijzer
In het tweede hoofdstuk wordt het theoretisch kader uiteengezet. Vervolgens wordt in het derde
hoofdstuk de methodologie van het onderzoek verantwoord. Hier wordt tevens aandacht besteed aan
de validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek. In hoofdstuk vier worden de resultaten van de
analyse gepresenteerd. Het onderzoek wordt afgesloten middels het vijfde hoofdstuk, waarbij
antwoord wordt gegeven op de hoofd- en deelvragen. Hier worden conclusies gegeven, aanbevelingen
gedaan en er wordt een reflectie gegeven op het uitgevoerde onderzoek.
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2 Theorie
2.1 Burgerparticipatie door de jaren heen
De manier waarop burgerparticipatie zich door de jaren heen heeft ontwikkeld past binnen de
ontwikkelingen die plaats hebben gevonden binnen het Nederlands democratisch bestel. In de jaren
90 van de vorige eeuw is de legitimiteit van de overheid afgezwakt. Het lokale bestuur verloor aan
draagvlak en legitimiteit, hierdoor werd het ontwikkelde beleid minder gesteund. Het vermeend falen
van de representatieve democratie heeft geleid tot een discussie over actief burgerschap.
Overheidsorganisaties zijn hierdoor op zoek gegaan naar nieuwe legitimiteit door het versterken van
de participatie (Michels, 2011; Edelenbos & Monnikhof, 2001).
Het denken over burgerparticipatie past ook binnen de ontwikkeling van government naar
governance. In het klassieke bestuurskundige paradigma was de overheid de centrale actor die de
samenleving op een hiërarchische manier aanstuurt en dominant was in de uitvoering van beleid
(Osborne, 2006). Met de opkomst van new public governance kwam hier verandering in. De overheid
is niet langer de centrale actor, maar slechts één van de vele actoren actief in het speelveld (Osborne,
2006). Dit speelveld wordt gekenmerkt door een grote mate van samenwerking tussen allerlei
verschillende actoren. Deze actoren zijn in grote mate afhankelijk van elkaar bij de totstandkoming
van publieke goederen en diensten en burgers maken hier ook deel van uit (Brandsen, van de Donk &
Putters, 2005). De nadruk komt steeds meer te liggen op horizontale verhoudingen en netwerken,
waardoor er ook wel gesproken wordt over de zogenaamde netwerksamenleving.
Het vermeend falen van de representatieve democratie en het ontstaan van een
netwerksamenleving heeft ertoe geleid dat burgerparticipatie een steeds belangrijkere rol inneemt
binnen het openbaar bestuur. Leons, Sturm en Vis (2006) onderscheiden drie generaties van
burgerparticipatie. De eerste generatie gaat in op de inspraak van burgers. Het gaat hier vooral om
inspraak nadat besluiten al genomen zijn. Burgers kunnen via bezwaar of beroep genomen besluiten
aanvechten. Dit gebeurt dus nadat belangrijke beslissingen al zijn genomen (van Houwelingen, Boele
& Dekker, 2014; Heijden, 2011). De eerste generatie burgerparticipatie zal in dit onderzoek verder
buiten beschouwen worden gelaten. Vanaf de jaren 70 werden burgers steeds mondiger en kregen ze
meer inspraak in besluitvormingsprocedures. De tweede generatie burgerparticipatie wordt
gekenmerkt door interactieve beleidsvorming. Burgers krijgen via coproductie en interactief beleid de
mogelijkheid om in vroege fases van de beleidsvorming te participeren en het beleid mede vorm te
geven. Sinds het begin van deze eeuw is de derde generatie burgerparticipatie in opkomst. Burgers
kunnen zelf met een idee komen en het uitvoeren. De eigen verantwoordelijkheid van burgers wordt
gestimuleerd en de overheid heeft hierbij een faciliterende rol (Lenos, Sturm & Vis, 2006). Deze drie
generaties vervangen elkaar niet, maar zijn een doorontwikkeling van burgerparticipatie en blijven dus
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ook naast elkaar bestaan (van de Wijdeven, de Graaf & Hendriks, 2013). Daarnaast is de meest
interactieve vorm van interactieve beleidsvorming een vorm waarbij de burger initiatiefnemer is. De
hoogste vorm van interactieve beleidsvorming staat dus gelijk aan het burgerinitiatief. Op deze manier
loopt de tweede generatie burgerparticipatie over in de derde generatie burgerparticipatie.
2.1.1 Interactieve beleidsvorming
In het begin van de jaren 90 van de vorige eeuw kregen overheidsinstellingen, met name gemeenten,
steeds meer moeite om hun beleid te legitimeren. Dit blijkt onder andere uit een verminderde
opkomst bij de lokale verkiezingen (I&O research, 2017). Als reactie hierop zijn gemeenten op zoek
gegaan naar manieren om hun beleid te legitimeren, waarbij ze niet telkens willen wachten op
verkiezingen, maar direct resultaten willen zien. Lokale overheden zijn dus met partijen uit de
samenleving beleid gaan ontwikkelen. Dit fenomeen staat bekend als interactieve beleidsvorming
(Pröpper & Steenbeek, 2001). Op deze manier wilt de overheid meer draagvlak krijgen voor haar
beleidskeuzes en eventuele weerstand wegnemen. Omdat op lokaal niveau de afstand tussen burger
en overheid het minst groot is, is binnen het lokale bestuur de meeste oefening opgedaan met
interactief beleid (de Graaf, 2009).
Interactieve beleidsvorming houdt in dat burgers en belangengroepen in de vormgeving en uitvoering
van beleid worden betrokken. Er zijn verschillende en uiteenlopende redenen en motieven om burgers
te betrekken bij het beleidsproces. Voor het invoeren van interactieve beleidsvorming zijn drie
hoofdargumenten te onderscheiden (Edelenbos & Monnikhof, 1998). Als eerst zorgt het voor het
creëren van draagvlak. Door burgers te betrekken bij de beleidsvorming wordt het draagvlak voor
latere beslissingen en de uitvoering van beleid vergroot. Daarnaast zorgt het voor
kwaliteitsverbetering van beleid, doordat verschillende zienswijzen bij het beleidsvormingsproces naar
voren komen. Als laatst zorgt het ook voor verbetering van de democratisering. Het maakt burgers
bekend met het openbaar bestuur en leidt hen op tot goede burgers. In zijn proefschrift specificeert
Edelenbos (2000) deze motieven verder en komt hij tot een motievenketen voor interactief beleid.
Deze is weergegeven in figuur 2.1. De toepassing van interactief beleid leidt tot een verhoging van de
democratische legitimiteit. Burgers krijgen door deze vorm van democratie meer invloed in een
representatief democratisch stelsel (de Graaf, 2007). Hierdoor wordt de kloof tussen burger en bestuur
verder gedicht. Doordat niet alleen kennis van het bestuur, maar ook kennis van burgers en
belanghebbenden wordt ingezet, leidt dit tot een vergroting van het probleemoplossend vermogen.
Ook zorgen verschillende vormen van kennis en perspectieven op problemen ervoor dat er betere
oplossingen worden gevonden die de verschillende belangen en perspectieven integreren (Edelenbos,
2008). Hierdoor zal de kwaliteit van het beleid verhogen en gevonden oplossingen worden duurzamer,
doordat belanghebbenden hun wensen en belangen terugzien in beleid. Hierdoor is er minder
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weerstand wat ertoe leidt dat het draagvlak voor het beleid vergroot zal worden. Tevens zal de
bestuurlijke slagvaardigheid worden vergroot (de Graaf, 2007).

Verhogen
democratische
legitimiteit

Dichten kloof
tussen burger en
bestuur

Vergroten
probleemoplossend
vermogen

Versnellen
beleidsproces

Vergroten
draagvlak beleid

Verhogen
kwaliteit beleid

Figuur 2.1: Motievenketen interactief beleid

2.2.2 Burgerinitiatieven
Burgers krijgen de laatste jaren steeds meer eigen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van hun
leven en hun leefomgeving (Oude Vrielink & van de Wijdeven, 2011). De burger gaat dus steeds meer
zelf doen en de bal ligt hiermee opnieuw bij de burger. Dit betekent echter niet dat de rol van de
overheid uitgespeeld is. Er worden juist tal van projecten, plannen en arrangementen in het leven
geroepen om ervoor te zorgen dat burgers lokaal gaan participeren (Geurtz & van de Wijdeven, 2010).
Burgers mogen steeds vaker meebeslissen over het beleid in interactieve sessies. Ook zijn er steeds
vaker budgetten ter beschikking om burger te stimuleren projecten op te starten in de buurt. Burgers
worden niet meer alleen betrokken bij projecten maar ze worden juist gestimuleerd zelf
burgerinitiatieven op te starten. Alhoewel burgerinitiatieven de laatste jaren in opkomst zijn kent het
burgerinitiatief in Nederland een lange geschiedenis. Door de verzuiling en opkomst van
emancipatiebewegingen kreeg het vrijwilligerswerk en verenigingsleven een sterke stimulans. De
zuilenstructuur werd in de jaren 60 afgebroken. De traditionele ledenorganisaties krijgen steeds meer
concurrentie van plaatselijke gerichte groepen en van groepen die zich inzetten voor rechten van
bepaalde groepen in de maatschappij (van de Wijdeven & Hendriks, 2010). Vanaf de jaren 80 is er een
leegloop te zien bij verschillende ledenorganisaties zoals politieke partijen en kerken. Organisaties op
andere terreinen, zoals natuur en internationale hulp, zijn daarentegen juist stevig gegroeid. Hierdoor
is het totaal aantal leden actief bij maatschappelijke organisaties ongeveer gelijk gebleven. Hierbij
hoort Nederland wat organisatiegraad betreft bij de absolute top, alleen Scandinavische landen
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passeren Nederland op de ranglijst (van de Wijdeven & Hendriks, 2010). Al deze mensen die zijn
aangesloten bij maatschappelijke organisaties zijn niet allemaal actief. Naar verhouding daalt het
aantal actieve leden en vrijwilligers en stijgt het aantal donateurs en passieve leden. Uit onderzoek
blijkt dat bij twee op de vijf vrijwilligersorganisaties gekampt wordt met een tekort aan vrijwilligers
(Dekker, de Hart, & Faulk, 2007).
Bovengenoemde ontwikkelingen zijn te begrijpen in het licht van vijf belangrijke
maatschappelijke trends die door het SCP worden samengevat als: internationalisering,
individualisering, informalisering, intensivering en informatisering (Dekker et al., 2007). Dit houdt in
het kort in dat de samenleving steeds pluriformer wordt. Ook willen jongeren individuele keuzes
maken en deze zijn niet altijd te combineren met vrijwilligerswerk. Daarnaast zijn burgers betrokken
bij verschillende maatschappelijke processen. De intensivering van ervaringen heeft ook een relatie
met de informatisering van de samenleving. Het groeiende belang en gebruik van informatie en
communicatietechnologie leidt enerzijds tot een afname van sociaal kapitaal vanwege afname van
face-to-face contact. Anderzijds biedt het juist kansen voor nieuwe vormen van sociaal verkeer (van
de Wijdeven & Hendriks, 2010). Al deze ontwikkelingen hebben invloed gehad op de vrijwillige inzet.
Zo zou het stijgende opleidingsniveau een duidelijke kans zijn voor het vervullen van bestuursfuncties.
Afname van de vrije tijd wordt als een bedreiging voor de inzet van vrijwilligerswerk gezien. Ook
overheden zien graag dat zoveel mogelijk burgers participeren. Het blijkt echter dat formele
participatievormen zoals inspraakrondes een selectief publiek trekken. De belangstelling is matig en
vaak komen mensen er aan beide kanten gefrustreerd vandaan. Ook worden individuele burgers vaak
overvraagd en door intimiderende werkvormen komt vaak hetzelfde publiek op bijeenkomsten af.
Bourdieu (1979) noemt dit ook wel het ‘symbolisch geweld’. Machtsverhoudingen leiden tot
disciplinerende gewoonten en rituelen. Vaak is maar een deel van de bevolking hier bekend mee en
valt een groot deel van de bevolking buiten de boot omdat ze niet bekend zijn met bepaalde
werkvormen en deze hierdoor als intimiderend ervaren.
Beleidsmakers krijgen steeds meer het besef dat inwoners van grote waarde kunnen zijn in de
wijkontwikkeling, de verbetering van de leefbaarheid en uitvoering van beleid. Niet alleen met als doel
om het draagvlak te verhogen, maar juist ook door ze als experts in te zetten met veel praktische,
ervaringsexpertise en kennis van de wijk (Lenos, Sturm & Vis, 2006). Hierdoor is het doel van de
overheid ook om zoveel mogelijk inwoners te laten participeren en motiveren burgerinitiatieven te
starten.
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2.2 Bestuursstijlen
In de vorige paragraaf is besproken hoe burgerparticipatie zich door de jaren heen heeft ontwikkeld,
met de nadruk op de tweede en derde generatie burgerparticipatie. Deze generaties, oftewel
Interactief beleid en burgerinitiatieven, kunnen gezien worden als een bepaalde manier van besturen,
een manier waarop de overheid omgaat met haar doelgroep. Er zijn verschillende bestuursstijlen,
zowel interactieve als niet-interactieve. De ene stijl is niet bij voorbaat beter dan de andere, een
bestuursstijl past bij een bepaalde situatie en wordt op grond daarvan gekozen (Pröpper & Edelenbos,
2001). Hierdoor is het van belang dat een overheidsorganisatie de juiste bestuursstijl aanneemt
wanneer ze burgerparticipatie omarmen. In tabel 2.1 zijn de verschillende bestuursstijlen
weergegeven. De bovenste stijl is het meest interactief, en hoe verder naar onder hoe minder
interactief de stijl wordt. Ook zit aan elke bestuursstijl een rol van de participant verbonden.
Tabel 2.2: Bestuursstijlen

Interactief

Niet-interactief

Bestuursstijl

Rol van de participant

Faciliterende stijl

Initiatiefnemer

Samenwerkende stijl

Samenwerkingspartner

Delegerende stijl

Medebeslisser

Participatieve stijl

Adviseur

Consultatieve stijl

Consultor

Open autoritaire stijl

Doelgroep van voorlichting

Gesloten autoritaire stijl

Geen

Als eerst is er de faciliterende stijl. Hier ligt het initiatief en strategische keuzen volledig bij de burgers.
Het bestuur biedt ondersteuning in de vorm van tijd, geld, kennis en/of materiële hulpmiddelen. Dit is
de hoogste vorm van interactief beleid en wordt gebruikt bij de ondersteuning van burgerinitiatieven.
Bij een samenwerkende stijl werkt het bestuur op basis van gelijkwaardigheid samen met andere
partijen samen. Bij een delegerende stijl geeft het bestuur de participant de bevoegdheid om binnen
randvoorwaarden zelf beslissingen te nemen of uitvoering aan beleid te geven. Binnen de
participatieve stijl vraagt het bestuur om een open advies waarbij veel ruimte voor discussie en inbreng
is. Dit betekent onder meer dat de participant een eigen probleemdefinitie en oplossingsrichting aan
kan geven (Pröpper & Steenbeek, 2001). De overige drie stijlen zijn getypeerd als niet-interactieve
stijlen. Binnen de consultatieve stijl raadpleegt het bestuur de participant over een gesloten
vraagstelling. Bij een open autoritaire stijl voert het bestuur geheel zelfstandig het beleid uit. Om het
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beleid te laten slangen tracht het doelgroepen zo nodig te overtuigen, informeren of overreden. De
gesloten autoritaire stijl houdt in dat het bestuur geheel zelfstandig beleid voert en hier geen
informatie over verschaft (Pröpper & Steenbeek, 2001).
Het is van belang dat de gemeente zich bewust is van welke bestuursstijl ze inneemt bij
bepaalde projecten en processen. Pröpper (2001) presenteert een afwegingskader voor de vormgeving
van interactief beleid. Dit afwegingskader is weergegeven in figuur 2.2. In dit kader wordt de
beleidssituatie gekoppeld aan een bijpassende rol voor het bestuur. Vervolgens leidt een hantering

Figuur 2.2: Afwegingskader bestuursstijl

van de juiste bestuursstijl door de gemeente tot resultaten. Dit zorgt dan weer voor een verandering
van de oorspronkelijke beleidssituatie. De beleidssituatie wordt gekenmerkt door de inhoudelijke
problematiek, de actoren, doelstellingen van het bestuur en de kernvoorwaarden waaraan voldaan
moet worden om interactief beleid te kunnen voeren. De interactieve beleidsaanpak leidt tot bepaalde
resultaten. Aan de hand van doelstellingen zijn mogelijke resultaten benoemd. De uiteindelijke
resultaten kunnen zowel positief als negatief zijn. Interactief beleid biedt dus kansen, maar je loopt
ook het risico op dat bijvoorbeeld de samenwerking tussen externe partijen verslechtert. Oorzaken
van succes of falen moeten ten eerste gezocht worden in de ontwikkeling van de beleidssituatie. In dit
onderzoek wordt dit geanalyseerd aan de hand van de aanwezige kernvoorwaarden voor interactieve
beleidsvorming. Daarnaast kunnen oorzaken van succes of falen ook gezocht worden binnen de
afstemming van de aanpak op de beleidssituatie. De veronderstelling is dat wanneer een bestuursstijl
niet goed is afgestemd op de beleidssituatie, dit tot minder goede resultaten van interactief beleid
leidt. De bestuursstijl moet ten eerste dus afgestemd zijn op de beleidssituatie en daarnaast moet de
bestuursstijl afgestemd zijn met de rol van de participant.
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2.3 Ondersteuning
In de vorige paragraaf is besproken dat het van belang is dat een overheidsorganisatie de juiste
bestuursstijl heeft wanneer er gewerkt wordt met burgerparticipatie. Vervolgens is het ook van
belang dat het bestuur de juiste ondersteuning biedt aan participatie initiatieven. Hiervoor is het
ACTIE-instrument ontwikkeld. Dit instrument is ontwikkeld voor bestuurders, beleidsmakers en
professionals die buurtbewoners ondersteunen in hun bijdragen aan leefbare wijken (Denters,
Tonkens, Verhoeven, & Bakker, 2013). Bij het ondersteunen van actief burgerschap is het van belang
hoe professionals een bijdrage kunnen leveren aan een concreet initiatief. Door de vijf elementen
van het ACTIE-model af te lopen kunnen professionals nagaan of nodig is dat initiatiefnemers
ondersteuning nodig hebben. Het ACTIE-model bestaat uit vijf elementen: animo, contact,
toerusting, inbedding en empathie.
Animo betreft de drijfveren van burgers om hun initiatief gestalte geven. Voor succesvolle
burgerinitiatieven is om te beginnen nodig dat burgers initiatieven willen nemen. Bewoners kunnen
worden opgeroepen of persoonlijk benaderd worden. Het is voor de motivatie van burgers van
belang dat er geen enorm bureaucratisch circus wordt opgetrokken rondom het initiatief.
Initiatiefnemers ergeren zich namelijk aan de trage besluitvorming en ingewikkelde procedures. Voor
bestuurders is het van belang om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de eigen motivatie van
initiatiefnemers (Denters et al., 2013). Ook moeten ze zorgen voor eenvoudige regelgeving rondom
verantwoording en er moet vooraf helderheid worden gegeven over de beleidskaders. Als de steun
eenmaal is toegezegd moet het initiatief ook doorgezet worden.
Contact betreft de contacten van initiatiefnemer met buurtgenoten, organisaties in de buurt
en instanties. Voor succesvolle burgerinitatieven is het van belang dat de initatiefnemers goede
contacten binnen de buurt hebben (Denters et al., 2013). Gemeenten kunnen hieraan bijdragen door
het organiseren van netwerkbijeenkomsten of informatiemarkten. Naast relaties met buurtgenoten
zijn contacten met instellingen, overheidsdiensten en bedrijven ook van belang bij initiatieven.
Sommige groepen beschikken zelf over dergelijke contacten maar bij de meeste initiatieven is het
netwerk van de betrokkenen minder uitgebreid. Beleidsondersteuners moeten in zo’n situatie de
vrijheid hebben om een helpende hand te bieden. Wanneer organisaties regelmatig met initiatieven
te maken hebben kan het werken met een vaste contactpersoon een helpende hand bieden. Dit kan
in de vorm van ‘participatiemakelaars’.
Toerusting is de mate waarin de groep burgers beschikt over middelen, tijd en vaardigheden.
Soms is beleidsmatige ondersteuning hierbij gewenst (Denters et al.,2013). Veel gemeenten en andere
organisaties proberen niet alleen animo uit te lokken, maar proberen burger beter toe te rusten door
buurtbudgetten, wijkbudgetten, vouchers of buurtbonnen beschikbaar te stellen. Naast geldige en
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materiële ondersteuning is ook ontwikkeling van kennis en vaardigheden van initiatiefnemers relevant.
Als laatst speelt ook de factor tijd een rol. Bij initatieven zijn burgers betrokken die naast het initatief
vaak ook nog tal van andere werkzaamheden hebben lopen. Hierdoor kunnen organisaties hun
snelheid en slagvaardigheid in ambeltijke procedures hierop aanpassen. “Laat de agenda van burgers
niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk leidend zijn” (Denters et al., 2013, p. 51).
Inbedding gaat over de manier waarop organisaties zijn ingericht om bewonersinitiatieven te
ondersteunen. De twee belangrijkste aandachtspunten zijn dat professionals in staat gesteld moeten
worden om hun werk te doen en beleid en regels de praktijk zouden moeten volgen (Denters et al.,
2013). Ondersteuners moeten hun werk dus naar behoren kunnen doen. Dit betekent dat ze
voldoende werkruimte moeten krijgen; voldoende tijd, bevoegdheden en middelen om iets te kunnen
betekenen. Daarnaast is het van belang dat er niet één vast kader voor burgerinitiatieven ontwikkeld
wordt. Dit past niet bij de verscheidenheid van initiatieven en wringt met het idee dat initiatieven van
burgers zijn en dienen te blijven.
Empathie is het vermogen van professionals om zich te verplaatsen in burgers en adequaat in
te spelen op hun wensen en verwachtingen. Wanneer bij participanten het uitzicht op succes
ontbreekt is de kans aanwezig dat men snel afhaakt (Denters et al., 2013). Hierdoor is het van belang
zoveel mogelijk te voorkomen dat verwachtingen van burgers worden gefrustreerd. Het management
moet het belang van burgerinitiatieven promoten. Ook moet de organisatie informele contacten met
initiatiefnemers en ondersteuners bevorderen. Er moet voldoende begrip en inlevingsvermogen
bestaan waardoor men in staat is zich te verplaatsen in de leefwereld van burgers (Denters et al.,
2013).

Alle

factoren

uit

het

ACTIE-model

worden

in

tabel

2.3

samengevat.

Tabel 2.3: Het ACTIE-model samengevat

Kenmerk

Rol bestuurders

Animo

- Aansluiten motivatie initiatiefnemers
- Eenvoudige regelgeving
- Helderheid bij stellen eigen prioriteiten en
kaders
- Toezegging doorvoeren
- Organiseer bijeenkomsten waar
initiatiefnemers elkaar kunnen vinden
- Organiseer bijeenkomsten waar
initiatiefnemer relevante contacten kunnen
leggen
- Zorg voor vaste contactpersonen vanuit
gemeentelijke organisatie
- Zorg waar nodig voor financiële, materiële
en/of personele ondersteuning

Contact

Toerusting
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Inbedding

Empathie

- Maak afspraken over cursussen voor
initiatiefnemer en regel toegang tot expertise
- Laat procedures en vergaderingen optimaal
aansluiten op beschikbaarheid burgers
- Voldoende werkruimte voor ondersteuners
- Geen ondersteuningsbeleid, hanteer
pragmatische knelpuntenbenadering
- Maak heldere afspraken over rol college, B&W
en gemeenteraad bij initiatieven
- Maak afspraken met relevante organisaties
- Wees duidelijk over regelgeving die beperking
oplevert voor bewonersinitiatieven
- Management promoot belang
burgerinitiatieven
- Organisatie bevorder informele contacten
initiatiefnemers en ondersteuners
- Bevoegdheden medewerkers bieden
voldoende ruimte om in te spelen op
initiatieven
- Ondersteunende professionals kunnen op
back-up vanuit organisatie rekenen
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2.4 Voorwaarden voor succes
Zoals in de vorige paragraaf besproken is het van belang dat het bestuur de juiste ondersteuning biedt
aan inwoners die participeren. Naast deze ondersteuning zijn er ook andere kernvoorwaarden
waaraan interactieve beleidsvorming moet voldoen om de kans op slagen zo groot mogelijk te maken
(Pröpper & Steenbeek, 2001). Deze kernvoorwaarden zijn weergegeven in tabel 2.4. Hieronder worden
alle zes de voorwaarden nog verder uitgelegd.
De eerste genoemde voorwaarde is openheid. Dit geldt voor zowel het bestuur als de
participanten. Dit houdt in dat de inhoud van het beleid nog niet vast moet staan. Het bestuur deelt
invloed met participanten. In deze open benadering is er binnen het beleidsproces sprake van
onzekerheid, ambiguïteit, turbulentie en complexiteit. Edelenbos (2000) gaat ook in op het begrip
openheid en onderscheidt drie aspecten. Het eerste aspect is inhoudelijke openheid. Hierbij gaat het
om ruimte voor nieuwe ideeën, plannen en handelingen en de ruimte of af te wijken van oude
voornemens. De agenda van het proces is dus open en kan tijdens het proces worden bepaald. Het
tweede aspect is de openheid van het proces. Het gaat er hierbij om dat deelname aan het interactieve
proces voor iedereen toegankelijk is en lastige participanten niet op voorhand worden geweigerd
(Edelenbos, 1999). Ook is het proces voldoende transparant en hebben de participanten toegang tot
informatiebronnen die van belang zijn. De laatste factor betreft de openheid van actoren. Dit kan
getypeerd worden als de mate van ontvankelijkheid van actoren (Edelenbos, Teisman & Reuding,
2001).
De tweede voorwaarde is duidelijkheid. Zowel de participanten als het bestuur moeten zich
bewust zijn van welke rol ze spelen en waaraan de uitkomsten moeten voldoen. Het bestuur moet in
staan zijn duidelijkheid te bieden over de inhoudelijke beleidsruimte, over het delen van invloed met
participanten en over het proces (Pröpper & Steenbeek, 2001, p. 38). Het bestuur moet weten waaraan
het de uitkomst van interactief beleid toetst. Dit betekent dat het bestuur van tevoren nagedacht heeft
over wat zij belangrijk vinden en welke grenzen gesteld worden. Een voorbeeld hierbij is dat het
essentieel is dat het bestuur duidelijk heeft wat de financiële randvoorwaarden zijn. Ook moet de
rolverdeling tussen het bestuur en de participanten duidelijk zijn. Daarnaast moet voor een
transparant proces het bestuur weten waar het met de participanten aan toe is. Dit betekent dat het
samenspel tussen de verschillende groepen van participanten tot een eenduidig optreden naar buiten
toe moet leiden (Pröpper & Steenbeek, 2001).
De derde voorwaarde voor interactieve beleidsvorming is de meerwaarde van participatie.
Interactief beleid is alleen zinvol als de participatie door burgers, maatschappelijk organisaties,
bedrijven of andere overheden een meerwaarde kan hebben (Pröpper & Steenbeek, 2001). Als de
bijdrage van participanten eruit bestaat dat ze draagvlak aan het beleid verlenen betekent dit ook dat
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ze zich hieraan committeren. Ook moeten de verwachtingen die het bestuur heeft van de participanten
reëel zijn. De participanten moeten in staat zijn om de verwachte bijdrage ook daadwerkelijk te kunnen
leveren (Pröpper & Steenbeek, 2001).
De vierde voorwaarde voor interactieve beleidsvorming is een constructieve relatie. Dit houdt
in dat het bestuur met burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere overheden wil
samenwerken en haar invloed wil delen. Dit kan alleen wanneer het bestuur en de participanten
constructief tegenover elkaar staan (Pröpper & Steenbeek, 2001). Er moet een gezamenlijk besef zijn
dat men er samen uit gaat komen. De betekenis van de constructieve relatie is uitgewerkt aan de hand
van de structurele, culturele en persoonlijke relatie tussen bestuur en de participanten. In structureel
opzicht is de voorwaarde dat het bestuur en de participanten afhankelijk van elkaar zijn om bepaalde
doelstellingen te realiseren en ze al een structuur voor samenwerking hebben. In cultureel opzicht is
de voorwaarde dat het bestuur en de participanten een gemeenschappelijke zin- of betekenisgeving
delen (Pröpper & Steenbeek, 2001). Dit houdt niet in dat men dezelfde opvattingen heeft, wel dat er
een gemeenschappelijke basis is om verschillen te bespreken en er gezamenlijk uit te komen. Ook
moeten voor een constructieve relatie eventuele meningsverschillen beperkt, overbrugbaar of
uitruilbaar zijn. Aan een constructieve relatie kan ook bijdragen dat het bestuur en participanten al
over samenwerkingsverbanden beschikken. De derde voorwaarde voor een constructieve relatie is een
constructieve persoonlijke relatie. De persoonlijke verhoudingen tussen bestuur en participanten zijn
belangrijk. Dit betekent niet dat er vriendschappelijke relaties moeten voorkomen, wel dat de
persoonlijke verhoudingen werkbaar zijn.
De vijfde voorwaarde voor interactieve beleidsvorming is geschikte problematiek . Niet alle
problemen lenen zich voor interactief beleid. Pröpper & Steenbeek (2001) formuleren vijf
subvoorwaarden waar een probleem aan moet voldoen. Als eerst moet de problematiek voldoende
tijd laten om te praten alvorens te handelen. De problematiek is dus niet dermate urgent dat er meteen
een beslissing genomen moet worden. Daarnaast moet de problematiek belangrijk zijn en voldoende
belangstelling hebben. Dit houdt in dat participanten geïnteresseerd zijn in de problematiek en dat het
bestuur voldoende gewicht aan het probleem toekent. Ook moet de problematiek hanteerbaar zijn.
Dit houdt in dat de problematiek de competentie van het bestuur niet te boven gaat, dat het kan
worden afgebakend van andere problemen en het voor participanten niet te technisch is. Als vierde
moet de problematiek nog niet uitgekristalliseerd zijn. De problemen, oorzaken en beleidsaanpak zijn
nog niet uitgeanalyseerd en er bestaat nog onvoldoende overeenstemming in het publieke domein.
Als laatst moet de problematiek zich verdragen met openbare handeling. Dit houdt in dat het niet
noodzakelijk is om de problematiek of belangrijke aspecten daarvan geheim te houden.
De laatste kernvoorwaarde voor interactieve beleidsvorming is dat er voldoende personele
capaciteit en hulpmiddelen aanwezig zijn. Het bestuur heeft voldoende menskracht, geld en andere
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hulpmiddelen beschikbaar. De participanten moeten voldoende menskracht en eventueel geld en
andere hulpmiddelen beschikbaar hebben.
Tabel 2.4: kernvoorwaarden voor interactief beleid

Kernvoorwaarden voor interactief beleid
1. Openheid
2. Duidelijkheid over de rol en inbreng van het bestuur en van de participanten
3. Meerwaarde van participatie
4. Constructieve relatie tussen bestuur en participant(en)
5. Geschikte problematiek
6. Voldoende personele capaciteit en hulpmiddelen

2.5 Motieven om te participeren
In voorgaande is vooral besproken aan wat voor voorwaarden het bestuur en de ondersteuners
moeten voldoen om participatie te laten slagen. Er is echter ook een rol weggelegd voor de burgers.
Het doel van de overheid is om zoveel mogelijk inwoners te laten participeren en motiveren deel te
nemen. Om dit te realiseren is het van belang om inzicht te krijgen in de drijfveren voor participatie.
In het CLEAR-model zijn de motieven voor participatie uiteengezet (Lowndes et al., 2006). Het CLEARmodel staat voor ‘Can do’, ‘Like to’, ‘Enabled to’, ‘Asked to’ en ‘Responded to’. Volgens dit model is
participatie van burgers afhankelijk van de mate waarin ze kunnen participeren, willen participeren, in
staat zijn gesteld om te participeren, gevraagd worden om te participeren en de mate waarin ze ervan
overtuigd zijn dat hun input ertoe doet (Lowndes et al., 2006).
Onderstaand worden de verschillende factoren uit het model uiteengezet.
Kunnen participeren verwijst naar de middelen die individuen hebben om zich te mobiliseren
en te organiseren en een verschil te maken. Dit is ontstaan uit socio-economische argumenten die van
oudsher gebruikt zijn om verklaring in lokale participatiegraden te verklaren (Verba et al., 1995).
Wanneer mensen over de juist vaardigheden en middelen beschikken, zijn ze beter in staat om deel te
nemen. Deze vaardigheden variëren van het zelfvertrouwen om in het openbaar te spreken tot het
vermogen om anderen met een soortgelijke geest te motiveren om ook te participeren. Vaak komen
deze vaardigheden en middelen meer voor bij de beter opgeleide en werkende delen van de bevolking,
die een hogere sociaaleconomische status hebben. Dit is ook de reden waarom de laagste
participatieniveaus zich meestal in achtergestelde gebieden bevinden. Vaardigheden voor participatie
houden niet alleen verband met inkomen of sociale klasse. Het vermogen tot engagement is ook van
groot belang. Publieke, vrijwilligers- of gemeenschapsorganisaties kunnen ingrijpen om
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sociaaleconomische beperkingen te compenseren door burgers vaardigheden en middelen te
verschaffen

om

deel

te

nemen

(Lowndes

et

al.,2006).

Willen participeren verwijst naar het belang van het gemeenschapsgevoel van mensen als
basis voor participatie. Als men het gevoel heeft ergens deel van uit te maken, is men eerder bereid
zich hiervoor in te zetten. Uit onderzoek is gebleken dat mensen die een gevoel van saamhorigheid of
gedeelde betrokkenheid voelen, eerder bereid zijn om deel te nemen (Etzioni, 1995). Deze
beredenering heeft een impuls gekregen door debatten over sociaal kapitaal. Netwerken van formele
– en informele contacten worden gezien als het creëren van normen van vertrouwen, wederkerigheid
en reciprociteit, die mensen in staat stellen om effectiever samen te werken. Hoge niveaus van sociaal
kapitaal gaan gepaard met meer responsieve democratische instellingen (Putnam, 2000). Het gevoel
van gemeenschap kan een sterke motivator voor participatie zijn. Omgekeerd kan het ontbreken van
een identiteit of betrokkenheid participatie in de weg staan.
In staat stellen om te participeren is gebaseerd op de onderzoeksobservatie dat de meeste
participatie wordt gefaciliteerd door groepen en organisaties. Participatie in isolement is moeilijker en
minder duurzaam dan de elkaar wederzijds versterkende betrokkenheid via groepen en netwerken.
Het bestaan van netwerken en groepen die deelname kunnen ondersteunen is van vitaal belang voor
de levendigheid van deelname. Het is dus makkelijker om te participeren wanneer een burger deel uit
maakt van een grotere, georganiseerde groep of netwerk (Lowndes et al., 2006; Verba et al., 1995).
Wanneer burgers gevraagd worden om te participeren is de kans groter dat zij dit ook
daadwerkelijk gaan doen. Het blijkt dat de bereidheid van mensen om deel te nemen vaak afhangt van
het al dan niet benaderd worden en de manier waarop ze benaderd worden (Verba et al., 1995).
Mensen met een groter netwerk zouden eerder gevraagd worden om te participeren. Ook de manier
waarop burgers gevraagd worden om te participeren maakt verschil. Het blijkt dat de vraag het meest
effectief is als deze van een vriend of familielid komt. Ook werkgevers, lokale overheden en religieuze
organisaties zijn doeltreffende vragers (Lowndes et al., 2006).
Reageren op verwoordt het idee dat mensen, om duurzaam te kunnen participeren, moeten
geloven dat hun betrokkenheid het verschil maakt. Als mensen willen deelnemen moeten ze geloven
dat er naar ze geluisterd zal worden en er rekening is gehouden met hun mening (Lowndes et al., 2006).
Ze willen zien dat hun input is meegenomen in de overweging en uiteindelijke beslissing van de
overheid. Burgers hebben het idee dat ze de overheid wel kunnen bereiken, maar ze hebben niet veel
vertrouwen in de stappen die daarna zouden volgen (Lowndes et al., 2001). Vooral vrouwen en
jongeren participeren minder, omdat zij het gevoel hebben dat ze niet serieus genomen worden
(Jones, 2003). Ook moeten burgers leren leven met teleurstellingen. Participatie zal niet altijd
onmiddellijke oplossingen opleveren. Het vertrouwen van burgers in participatieproces kan niet
gebaseerd zijn op hun eigen weg gaan (Lowndes et al., 2006).
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In tabel 2.5 worden de drijfveren uit het CLEAR-model weergeven en uitgelegd en worden
beleidsdoelen aan de verschillende factoren gekoppeld.
Tabel 2.5: drijfveren CLEAR-model samengevat

Factor

Betekenis

Beleidsdoelen

Can do

De individuele hulpbronnen

Capaciteitsopbouw, opleiding

van mensen om zich te

en ondersteuning vrijwilligers,

mobiliseren en organiseren

begeleiding,
leiderschapsontwikkeling

Like to

Mate waarin burger zich

Burgerschap,

identificeren met groep die

gemeenschapsontwikkeling,

centraal staat

goed nabuurschap, sociaal
kapitaal

Enabled to

Mate waarin burgerlijke

Investeren in civiele

infrastructuur kansen of

infrastructuur en

belemmeringen geeft om deel

communautaire netwerken,

te nemen. Wanneer burger

betere kanalen van

deel uit maakt van grotere

communicatie

groep is het makkelijker te
participeren.
Asked to

Mensen mobiliseren om te

Uiteenlopende en reflexieve

participeren door hun inbreng

regelingen voor inspraak van

te vragen kan een groot

het publiek

verschil maken
Responded to

Mate waarin burgers het idee

Overheidssysteem dat in staat

hebben dat er iets met hun

is te reageren, door middel van

input gedaan wordt.

specifieke resultaten,
levenslang leren en feedback
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2.6 Conceptueel model
In het conceptueel model weergegeven in figuur 2.6 zijn de bevindingen uit het theoretisch hoofdstuk
schematisch weergegeven. De afhankelijke variabele in het model is de mate van succes van
burgerparticipatie. Vanuit de theorieën zijn verschillende factoren opgesteld die het succes of falen
van burgerparticipatie kunnen verklaren. Deze factoren zijn opgedeeld in vier groepen. Allereerst is de
bestuursstijl van belang. De gehanteerde bestuursstijl bij een bepaald project moet afgestemd zijn op
de beleidssituatie. Bij een burgerinitiatief is het van belang dat het bestuur dit op een faciliterende
manier begeleid. Bij projecten waarbij gebruik wordt gemaakt van interactieve beleidsvorming is het
van belang dat dit project op een interactieve manier wordt begeleid. Dit kan zowel samenwerkend,
delegerend als participatief zijn, zoals ook beschreven in paragraaf 2.2. Belangrijk is dat de rol van de
participant overeenkomt met de rol die het bestuur voor ogen heeft. Op deze manier worden geen
valse verwachtingen geschept en is voor beide partijen duidelijk wat er met de input van participanten
gedaan wordt.

Succes van
Burgerparticipatie

Match
bestuursstijl en
beleidssituatie

Match
bestuursstijl en rol
participant

Voorwaarden voor
succes

Ondersteuning
bestuur

Bestuursstijl

Animo

Toerusting

Contact

Inbedding

Empathie

Openheid

Duideljkheid

Meerwaarde
participatie

Figuur 2.6: Conceptueel model
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Motieven om te
participeren
burgers

Constructieve
relatie

Can do

Enabled to

Geschikte
problematiek

Like to

Asked to

Voldoende
personele
capaciteit en
hulpmiddelen

Responded to

Daarna zijn vijf factoren opgesteld die aangeven op wat voor manier het bestuur optimale
ondersteuning kan bieden. Deze factoren zijn opgesteld vanuit het ACTIE-model (Denters et al., 2013)
met als doel om burgerinitiatieven beter te kunnen ondersteunen. In dit onderzoek zullen deze
factoren op zowel burgerinitiatieven als interactieve beleidsprojecten worden toegepast. Ook
wanneer participanten mogen meedenken over beleid vergt dit namelijk een bepaalde mate van
ondersteuning vanuit de gemeente.
Er zijn zes succesvoorwaarden voor interactieve beleidsvorming opgesteld. Dit zijn
kernvoorwaarden waaraan interactieve beleidsvorming moet voldoen om de kans op slagen zo groot
mogelijk te maken. Deze succesvoorwaarden zijn ook onderzocht bij burgerinitiatieven. Het zijn
kernvoorwaarden van participatie die dusdanig integraal zijn dat ze op verschillende
participatietrajecten toegespitst kan worden.
Als laatst zijn er motieven van burgers om te participeren opgesteld. Het CLEAR-model
(Lowndes et al., 2006) biedt inzicht in de drijfveren voor participatie van burgers. Deze drijfveren zullen
bij zowel initiatiefnemers van burgerinitiatieven als bij burgers die meedenken over beleid onderzocht
worden.
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3 Methodologisch kader
In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksstrategie verantwoord en verduidelijkt. Allereerst wordt de
onderzoeksstrategie besproken (paragraaf 3.1). Vervolgens komen de methoden van dataverzameling
en selectie van onderzoekseenheden aan bod (paragraaf 3.2 en 3.3). Ook wordt de methode van
analyse van de verkregen data toegelicht. Daarna zullen alle variabelen geoperationaliseerd worden
(paragraaf 3.4). Het hoofdstuk sluit af met de bespreking van de validiteit en betrouwbaarheid van het
onderzoek (paragraaf 3.5)

3.1 Onderzoeksstrategie
De hoofdvraag die centraal staat luidt als volgt: In hoeverre is burgerparticipatie succesvol in de
gemeente Gennep en welke factoren geven hier een verklaring voor?
Om deze vraag te beantwoorden is gekozen voor een kwalitatieve onderzoeksopzet. In het theoretisch
kader is duidelijk gemaakt dat een groot aantal factoren, bezien vanuit verschillende hoeken, een rol
spelen bij het verklaren van burgerparticipatie. Met de kwalitatieve onderzoeksmethode onderzoek je
een verschijnsel in de diepte en kijk je hoe processen verlopen binnen het onderzochte fenomeen
(Vennix, 2010). Hierdoor is het mogelijk om op basis van een gering aantal onderzoekseenheden een
uitspraak te doen (Bleijenbergh, 2013). Doordat dit hoofdstuk zich op één breed concept focust
(burgerparticipatie) is het niet mogelijk dit met louter kwantitatieve data te analyseren. Door middel
van kwalitatief onderzoek wordt het fenomeen in de breedte onderzocht en dit levert diepgaande
informatie op voor de gemeente. Om deze informatie te genereren moet er doorgevraagd worden en
dat is mogelijk aan de hand van interviews. Op deze manier kan het hele concept van burgerparticipatie
gedekt worden. Het type onderzoek waarbij onderzoekseenheden in de natuurlijke context
onderzocht worden, staat in de literatuur bekend als casestudy (Van Thiel, 2007). De casestudy is een
veelgebruikt onderzoeksconcept binnen de bestuurskunde. Bestuurskundige onderwerpen zijn vaak
praktijk gerelateerd en de onderwerpen zijn vaak uniek of komen slechts in geringe aantallen voor
(Van Thiel, 2007). Dit onderzoek wordt ook getypeerd als een meervoudig casestudy onderzoek.
Binnen de gemeente Gennep zijn twee participatietrajecten en drie burgerinitiatieven geanalyseerd.
Er zijn dus meerdere casussen bestudeerd om het concept burgerparticipatie binnen de gemeente te
verklaren.
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3.2 Methoden van dataverzameling en analyse
Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden worden verschillende methoden gebruikt om data
te verzamelen. In deze paragraaf worden de methoden genoemd en verantwoord.
3.2.1. Documentenanalyse
De eerste bron van informatie in dit onderzoek is de wetenschappelijke literatuur over
burgerparticipatie zoals besproken in het vorige hoofdstuk. Uit de literatuur zijn vanuit verschillende
theorieën factoren opgesteld die het succes van burgerparticipatie kunnen verklaren.
3.2.2. Semigestructureerde interviews
Een van de meest gebruikte methoden van dataverzameling binnen kwalitatief onderzoek is het
interview. Bij kwalitatief onderzoek is het belangrijk dat de onderzoeker flexibel in kan spelen op de
onderzoekssituatie en informatie die de respondenten geven. Hierdoor is een volledig gestructureerd
interview niet geschikt als dataverzamelingsmethode voor kwalitatief onderzoek omdat deze niet
flexibel is (Reulink & Lindeman, 2005). Bij een open interview introduceert de interviewer
vragenderwijs gespreksonderwerpen. Op deze manier kan een interviewer snel informatie krijgen over
een bepaald onderwerp en doorvragen als daar aanleiding toe is (Reulink & Lindeman, 2005). Bij dit
soort interviews liggen de vragen en antwoorden niet van tevoren vast, maar de onderwerpen wel
(Van Thiel, 2007). Door middel van doorvragen moet de interviewer ervoor zorgen dat de juiste
informatie verzameld wordt. Er zit een logische volgorde in de te behandelen voorwerpen, maar de
interviewer is vrij om deze volgorde te veranderen als dat het gesprek bevordert (Reulink & Lindeman,
2005). Omdat het doel van dit onderzoek is om een bepaald aantal vooropgestelde factoren te toetsen
is een open interview ook niet geschikt. In dit onderzoek is gebruikt gemaakt van een
semigestructureerd interview. Er zijn van tevoren vragen opgesteld en die worden ook in een bepaalde
volgorde gesteld. Wanneer de interviewer het idee heeft dat er op een bepaald onderwerp dieper
ingegaan moet worden, is daar de ruimte voor. De interviewer kan dan door middel van doorvragen
meer relevante informatie achterhalen.

3.3 Onderzoekseenheden en methode van analyse
Het is belangrijk om te weten over wie of wat je uitspraken wilt doen binnen een onderzoek. Het is dus
belangrijk om de onderzoekseenheid duidelijk te hebben. De onderzoekseenheden zijn namelijk
datgene of diegene waarover een uitspraak wordt gedaan (Vennix, 2002). Om de onderzoeksvraag te
beantwoorden zijn er in totaal vijf verschillende projecten onderzocht. Allereerst is gekozen voor twee
projecten waarbij interactieve beleidsvorming een rol speelt. Het eerste project is het opstellen van
de voorzieningenplannen. De gemeente heeft ervoor gekozen om de vijf verschillende kernen van de
gemeente Gennep een voorzieningenplan op te laten stellen. Op deze manier hebben de kernen dus
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invloed op het gevoerde beleid betreffende voorzieningen in de kern. Het tweede project waarbij
interactieve beleidsvorming een rol speelt is de omgevingsvisie. Vooruitlopend op de nieuwe
omgevingswet maakt elke gemeente een omgevingsvisie. Dit gaat over de toekomst van het
gemeentelijk grondgebied. Burgers uit de gemeente Gennep kunnen meedenken over het de nieuwe
omgevingsvisie

en

hebben

hiermee

dus

invloed

op

het

gevoerde

beleid.

Naast deze twee processen van interactieve beleidsvorming zijn er ook drie burgerinitiatieven
onderzocht. Het eerste project is ‘400 jaar stadhuis’. Gedurende het hele jaar 2017 zijn er allerlei
activiteiten georganiseerd in Gennep om stil te staan bij het 400-jarige bestaan van het stadhuis. Deze
activiteiten zijn geïnitieerd en georganiseerd door burgers uit de gemeente en kunnen dus getypeerd
worden als burgerinitiatieven. Het tweede onderzochte burgerinitiatief is de ‘Pannakooi’. Kinderen en
buurtgenoten hebben dit idee bedacht en samen met een buurtregisseur uiteindelijk kunnen
realiseren in juni 2018. Als laatst is het burgerinitiatief ‘Sport en Speelstraat de Brink’ onderzocht. Dit
is een initiatief dat al een langere tijd geleden gerealiseerd is. Het idee van de Sport en –Speelstraat is
gestart door bewoners en lokale partners.
Van elk van deze projecten zijn de betrokken beleidsmedewerkers geïnterviewd. Om een
volledig beeld te krijgen zijn ook burgers die betrokken waren bij dit project geïnterviewd. Dit kunnen
zowel mensen zijn die hebben meegedacht over het beleid als initiatiefnemers van burgerinitiatieven.
De respondenten zijn geanonimiseerd tot aan hun functie of rol. De naam is dus niet weergegeven,
wel wordt expliciet in het onderzoek genoemd om welk project het gaat. In tabel 3.3 zie je een
overzicht van de geïnterviewde mensen. De interviews zijn allemaal opgenomen en daarna
getranscribeerd. Daarna zijn per project de interviews meerdere keren doorgenomen en zijn relevante
stukken gegroepeerd. Per opgestelde succesfactor zijn de relevante passages samengenomen zodat
duidelijk is hoe er op elke factor gescoord werd.
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Tabel 3.3 Interviewlijst

Project

400 jaar stadhuis

Geïnterviewde

Geïnterviewde

Geïnterviewde

Geïnterviewde

Geïnterviewde

ambtenaar 1

ambtenaar 2

ambtenaar 3

burger

burger

Burger 1

Burger 2

Beleidsadviseur kunst Wethouder
en cultuur

Pannakooi

Beleidsmedewerkster

Wijkondersteuner

leefomgeving
Speelstraat

Beleidsmedewerker

Burger 3

welzijn
Voorzieningenplannen Projectleider

Projectondersteuner

Burger 4

Burger 5

Omgevingsvisie

Beleidsmedewerker

Opdrachtgever

Burger 5

Burger 6

ruimtelijke ordening

project

3.4 Operationalisatie
In het theoretisch raamwerk van dit onderzoek is in kaart gebracht wat verschillende succesfactoren
van burgerparticipatie zijn. In deze paragraaf worden de centrale begrippen die voortvloeien uit het
theoretisch kader meetbaar gemaakt. Deze operationalisatie met indicatoren is een aanzet tot de
vragenlijst voor de interviews, te vinden in bijlages A en B.
Allereerst is de afhankelijke variabele geoperationaliseerd. Deze variabele betreft de ‘mate van
succes van burgerparticipatie’. Burgerparticipatie is een manier van beleidsvoering waarbij burgers de
kans krijgen invloed uit te oefenen op de ontwikkeling, uitvoering en/of evaluatie van beleid (Peeters,
2012, p.5). Burgerparticipatie kan succesvol en minder succesvol zijn. In dit onderzoek is gemeten in
hoeverre burgerparticipatie succesvol was. Dit is gedaan door te bekijken hoe de onderzochte
participatietrajecten beoordeeld worden. Om hierachter te komen is zowel aan de participanten als
aan de geïnterviewde beleidsmedewerkers gevraagd: “in hoeverre was het project succesvol?”. Het
gaat hierbij om hoe succesvol het proces was. Omdat het doel van dit onderzoek is om
burgerparticipatie beter in te richten is vooral op het proces ingezoomd. Op deze manier kan de
gemeente het proces beter begeleiden, wat hoogstwaarschijnlijk ook tot positievere uitkomsten zal
leiden. Ook is gevraagd “wat zou u de volgende keer anders doen?”. Op deze manier zijn zowel
positieve als negatieve kanten van het proces belicht. De besproken variabele, definitie,
operationalisatie en gebruikte interviewvragen zijn opgenomen in tabel 3.4.1.
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Tabel 3.4.1 Operationalisatie van variabele ‘mate van succes van burgerparticipatie’

Variabele

Definitie

Operationalisatie

Methode (hoe)

(wat)
Mate van succes van

Burgers krijgen de kans

Beoordeling van

‘In hoeverre was het

burgerparticipatie

om succesvol invloed uit

participatietrajecten

project succesvol?’

te oefenen op de

(bestuur en burger)

ontwikkeling, uitvoering

‘Wat zou u de volgende

en/of evaluatie van

keer anders

beleid

doen?’(bestuur en
burger)

Vervolgens zijn alle succesfactoren voor burgerparticipatie geoperationaliseerd, te beginnen bij de
verschillende bestuursstijlen. Een bestuursstijl is de manier waarop de overheid omgaat met haar
burgers. Er zijn verschillende stijlen te onderscheiden, van faciliterend tot autoritair. Bij een
faciliterende stijl ligt het initiatief bij burgers en biedt het bestuur alleen ondersteuning. Het andere
uiterste is de gesloten autoritaire stijl. Het bestuur voert dan zelfstandig beleid uit en verschaft
hierover geen informatie. In tabel 3.4.2 is zichtbaar hoe de bestuursstijl gemeten is. Er zijn 7
verschillende bestuursstijlen beschreven in de tabel. Aan de hand van twee interviewvragen is bekeken
welke bestuursstijl gebruikt is bij het bestudeerde project. De eerste vraag is: ‘In hoeverre is het
mogelijk beleid te laten beïnvloeden door burgers?’ De tweede vraag is: ‘In hoeverre is het mogelijk
voor burgers om eigen initiatieven op te starten?’. De antwoorden op deze twee vragen stellen de
onderzoeker in staat om vast te stellen met wat voor bestuursstijl we in dit project te maken hebben.
Als de gemeentemedewerker bijvoorbeeld aangeeft dat burgers mogen meedenken over beleid en
veel inbreng hebben maar het lastig voor ze is om een eigen initiatief op te starten, is het getypeerd
als een participatieve stijl.

Tabel 3.4.2 Operationalisatie van de factor 'Bestuursstijl'

Factor

Definitie

Operationalisatie

Bestuursstijl

Methode:
Interviewvraag

aan

gemeentemedewerkers
Faciliterende stijl

Initiatief ligt bij

Burgers

burgers en bestuur

initiatief en gemeente

biedt ondersteuning

faciliteert dit
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nemen

Samenwerkend

Bestuur werkt

Burgers werken samen

gelijkwaardig samen

met gemeente
“In hoeverre

met participanten
Delegerend

Participatief

Participant binnen

Gemeente stelt kader mogelijk dit beleid te

voorwaarden

en

mogelijkheid

burger

beslissingen te nemen

nemen

Open advies,

Burgers geven advies mogelijk voor burgers

discussie en inbreng

en hebben inbreng

kan laten beïnvloeden door

hierbinnen

beslissingen burgers?”
“In hoeverre

Open Autoritair

Gesloten autoritair

is het

om eigen initiatieven op
te starten?”

participanten
Consultatief

is het

Bestuur raadpleegt

Gemeente raadpleegt

participant met

burger met gesloten

gesloten vraagstelling

vraagstelling

Bestuur voert

Gemeente

zelfstandig beleid uit

zelfstandig beleid uit

en informeert

en informeert haar

doelgroep

burgers

voert

Bestuur voert

Gemeente

voert

zelfstandig beleid uit

zelfstandig beleid uit

en verschaft

en verschaft hierover

hierover geen

geen informatie

informatie
Niet alleen het bestuur kan verschillende stijlen aannemen, ook de participanten kunnen verschillende
stijlen van participatie hebben. De stijl van de participant is de manier waarop de burger omgang met
de overheid ziet. Er zijn zes verschillende stijlen van participanten te onderscheiden. In tabel 3.4.3 zijn
deze zichtbaar. De stijl wordt gemeten door het stellen van twee interviewvragen. De eerste vraagt
luidt: ‘In hoeverre kan u meebeslissen over het beleid?’. De tweede vraag is ‘in hoeverre is het mogelijk
om zelf initiatieven aan te dragen en te laten uitvoeren?’. Deze vragen gaan in op in hoeverre burgers
mogen meebeslissen over beleid en in hoeverre het mogelijk is om burgerinitiatieven op te starten.
Door deze twee antwoorden zal de onderzoeker de stijl van de participant die bij het project past
toewijzen. Als de burger bijvoorbeeld aangeeft dat ze geheel zelfstandig een initiatief uit konden
voeren waarbij de gemeente alleen ondersteuning bood, is de burger getypeerd als initiatiefnemer.

30

Tabel 3.4.3 Operationalisatie van de factor ‘rol participant’

Factor

Definitie

Operationalisatie

Rol participant

Methode (hoe)
Interviewvraag aan
burgers

Initiatiefnemer

Burger neemt

Burger is

“In hoeverre kunt u

initiatief en komt zelf

initiatiefnemer en

meebeslissen over het

met ideeën

komt met ideeën

beleid?”

Burger werkt samen

“In hoeverre is het

met de gemeente

mogelijk om zelf

Samenwerkingspartner Burger werkt
gelijkwaardig samen

initiatieven aan te

met bestuur
Medebeslisser

Participanten mogen

Burger mag beslissing

dragen en te laten

beslissingen nemen

nemen binnen

uitvoeren?”

binnen kaders

gestelde kaders van
de gemeente

Adviseur

Ruimte om ideeën in

Burger kan ideeën en

te brengen en bestuur

open adviezen aan de

voorzien van open

gemeente geven

advies
Consultor

Burger gevraagd om

Burger kan

mee te denken en

meedenken en

voorzien van gesloten

gerichte adviezen

advies

geven

Doelgroep van

Burger wordt

Burger wordt

voorlichting

geïnformeerd of

geïnformeerd of

overtuigd van beleid

overtuigd van beleid
van de gemeente

Vervolgens is gekeken hoe het bestuur de burgerinitiatieven ondersteunt. Er zijn vijf factoren
opgesteld waaraan gemeten kan worden in hoeverre het bestuur de burgerinitiatieven naar behoren
ondersteunt. In onderstaande tabel X zijn deze factoren uiteengezet. De eerste factor is animo. Dit zijn
de drijfveren van burgers om het initiatief een gestalte te laten krijgen. Om dit te bereiken moeten de
procedures duidelijk zijn voor de participanten en moeten de wensen van participanten in acht
genomen worden. Dit wordt gemeten door aan de beleidsmedewerkers te vragen: ‘hoe zorgen jullie
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ervoor dat de procedures duidelijk zijn voor de participanten?’. Ook is gevraagd of er rekening is
gehouden met de wensen van participanten tijdens de procedures. Wanneer dit inderdaad het geval
is, is gevraagd op wat voor manier er rekening gehouden wordt met deze wensen. Op deze manier
wordt duidelijk of er aansluiting is bij de motivatie van deelnemers en of de regelgeving duidelijk is.
De tweede factor is contact. Deze factor gaat over het contact van de initiatiefnemer met
buurgenoten, organisaties en instanties. Het is wenselijk dat de kwaliteit van dit contact zo goed
mogelijk is. Ook is een vast contactpersoon vanuit de gemeente wenselijk. Deze factor is gemeten
door aan de participanten te vragen hoe ze het contact met de gemeente, andere initiatiefnemers en
de buurt hebben ervaren. Het kan voorkomen dat een respondent een heel kort antwoord geeft, zoals
‘goed’. Wanneer dit voorkwam heeft de onderzoeker doorgevraagd hoe dit contact er precies uitzag.
Op deze manier wordt er volledige informatie opgehaald.
Als derde wordt de toerusting gemeten. Toerusting is de mate waarin de groep burgers
beschikt over de juiste middelen, tijd en vaardigheden. Dit houdt in dat ze moeten beschikken over
genoeg financiële, materiële en/of personele ondersteuning. Dit wordt gemeten door aan de
participanten te vragen of ze over de juiste middelen en vaardigheden beschikten voor deelname aan
het project. Ook zal gevraagd worden welke middelen de gemeente beschikbaar heeft gesteld voor
het project.
De vierde factor is inbedding. Dit is de manier waarop organisaties zijn ingericht om
bewonersinitiatieven te ondersteunen. Dit houdt in dat er voldoende werkruimte moet zijn voor de
ondersteuners en er duidelijkheid is over de relevante regelgeving. Ook is het wenselijk dat er een
knelpuntenbenadering gebruikt wordt. Dit betekent dat het traject niet van tevoren al helemaal vast
staat, maar dat tijdens het traject wordt gekeken of er knelpunten zijn waar men tegenaan loopt.
Indien men tegen knelpunten aanloopt, dan kan het traject aangepast worden zodat het knelpunt
wordt opgelost. Dit wordt gemeten door verschillende vragen te stellen aan de beleidsmedewerkers.
Als eerst is gevraagd hoeveel werkruimte de ondersteuners krijgen. Daarna is gevraagd of het
participatietraject van tevoren al in zijn geheel vast stond en of het mogelijk was om aanpassingen te
maken tijdens het traject Op deze manier is gekeken of het mogelijk was om aanpassingen door te
voeren in het traject om het soepeler te laten verlopen. Als laatst is gevraagd of de regelgeving
rondom het voorstel bekend was.
De laatste factor is empathie. Dit is het vermogen van professionals om zich te verplaatsen in
burgers en adequaat in te spelen op hun wensen en verwachtingen. Dit houdt in dat het management
het belang van burgerinitiatieven promoot bij de medewerkers en de medewerkers bevoegdheden
krijgen om in te spelen op initiatieven. Dit betekent dat een beleidsmedewerker de mogelijkheid heeft
om aan de slag te gaan met een burgerinitiatief, en hier ook een bepaalde mate van vrijheid in heeft.
Dit is geoperationaliseerd door allereerst te vragen: ‘In hoeverre promoot het management het belang
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van burgerparticipatie onder medewerkers?’. Daarnaast is nog gevraagd: ‘in hoeverre krijgen
medewerkers bevoegdheden om in te spelen op initiatieven?’.

Tabel 3.4.4 Operationalisatie van de factoren 'ondersteuning burgerinitiatieven'

Factor

Definitie

Operationalisatie

Methode (hoe)

(wat)
Animo

Drijfveren van burgers

Procedures zijn duidelijk

“Hoe zorgen jullie ervoor

om initiatief gestalte te

voor de participanten en

dat de procedures

geven

wensen van

duidelijk zijn voor de

participanten worden in

participanten?”

acht gehouden

(bestuur)
“Houden jullie rekening
met de wensen van
participanten tijdens de
procedure? ”
“zoja, op wat voor
manier?” (bestuur)

Contact

Contact van

Kwaliteit van contacten

“Hoe heeft u het contact

initiatiefnemer met

met initiatiefnemers en

met de gemeente

buurtgenoten,

buurt en vast

ervaren?” (burger)

organisaties en

contactpersoon vanuit

“Was er één vast

instanties

gemeente

contactpersoon vanuit
de gemeente?”(burger)
“Hoe was het contact
met de andere
initiatiefnemers?”
(burger)
“Hoe was het contact
met de buurt?”(burger)

Toerusting

De mate waarin de

Is er voldoende

“Beschikte u over de

groep burgers beschikt

financiële, materiële

juiste middelen en

over middelen, tijd en

en/of personele

vaardigheden om dit

vaardigheden

ondersteuning en

project op te zetten? “

voldoende vaardigheden

(burger)
“Welke middelen heeft
de gemeente
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beschikbaar gesteld? “
(burger)
Inbedding

De manier waarop

Voldoende werkruimte

“Hoeveel werkruimte

organisaties zijn

ondersteuners, geen

krijgen ondersteuners?”

ingericht om

ondersteuningsbeleid

(bestuur)

bewonersinitiatieven te

maar

“Staat het

ondersteunen

knelpuntenbenadering

participatietraject van

en duidelijk over

tevoren al in zijn geheel

regelgeving

vast?” (bestuur)
“Konden er
aanpassingen gedaan
worden tijdens het
traject”? (bestuur)
“Is de regelgeving
rondom het voorstel
bekend? “ (bestuur)

Empathie

Het vermogen van

Management promoot

“In hoeverre promoot

professionals om zich te

belang burgerinitiatieven

het management het

verplaatsen in burgers

en, bevoegdheden

belang van

en adequaat in te spelen

medewerkers in te

burgerinitiatieven en

op hun wensen en

spelen op initiatieven

interactieve

verwachtingen

beleidsvorming onder
medewerkers?”
(bestuur)
“In hoeverre krijgen
medewerkers
bevoegdheden om in te
spelen op initiatieven?”
(bestuur)

Vervolgens is gekeken naar de voorwaarden voor succesvolle burgerparticipatie. Hier zijn zes
succesfactoren vanuit opgesteld. Deze factoren zijn zichtbaar in tabel 3.4.5. In principe zijn deze
voorwaarden opgesteld voor het toetsen van interactieve beleidsvorming. Vanwege de
overeenkomsten tussen de tweede en derde generatie burgerparticipatie zullen deze voorwaarden in
dit onderzoek ook voor burgerinitiatieven getoetst worden.
De eerste voorwaarde is openheid. Dit betekent dat de inhoud van het beleid nog niet vast
staat en het bestuur invloed deelt met participanten. Dit is gemeten door te kijken in hoeverre er
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ruimte is om af te wijken van oude voornemen tijdens het traject, en in hoeverre participanten invloed
hebben tijdens het traject. Er is aan de participanten gevraagd: ‘op wat voor manier heeft jouw
betrokkenheid verschil gemaakt’ en ‘op wat voor manier had u invloed op de uitkomst van het
initiatief?’. Zo is gekeken in hoeverre participanten invloed hebben tijdens het traject. Daarnaast is aan
de beleidsmedewerkers gevraagd: ‘staat het participatietraject van tevoren al in zijn geheel vast?’. Ook
is gevraagd of het mogelijk is om aanpassingen te maken tijdens het traject.
De tweede voorwaarde is duidelijkheid. Het gaat over de duidelijkheid van de rol en inbreng van zowel
het bestuur als de participanten. Zowel participanten als het bestuur moeten bewust zijn welke rol ze
spelen en waaraan de uitkomsten van het proces moeten voldoen. Dit houdt in dat de rolverdeling
duidelijk is, de uitkomsten van het proces duidelijk zijn en de financiële voorwaarden bekend zijn. Aan
het bestuur is gevraagd Waaraan de uitkomsten van het proces moeten voldoen, wat de financiële
randvoorwaarden zijn en hoe de rollen waren verdeeld. Aan de participanten is dit ook allemaal
gevraagd. Zo kan gekeken worden in hoeverre dit met elkaar overeenkomt.
De derde voorwaarde is meerwaarde van participatie. Dit betekent dat de participatie
meerwaarde heeft voor burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven of andere overheden. In dit
onderzoek is dit toegespitst op de burgers en de gemeente. Ook moeten de verwachtingen die het
bestuur van de participanten heeft reëel zijn. De participanten moeten in staat zijn om de verwachte
bijdrage ook daadwerkelijk te kunnen leveren. Op deze manier kan het project ook daadwerkelijk een
meerwaarde hebben. Dit is onderzocht door te vragen aan het bestuur wat de verwachtingen van de
participanten zijn binnen dit project en te vragen wat het project de gemeente oplevert. Ook is aan de
participanten gevraagd wat het project oplevert. Op deze manier is de meerwaarde van de participatie
getoetst.
De vierde opgestelde voorwaarde is een constructieve relatie. Dit is een relatie waarin het
bestuur samen met burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere overheden wil
samenwerken en haar invloed wil delen. In dit onderzoek gaat het om de relatie met de participanten.
Het houdt in dat het bestuur wilt samenwerken, invloed wilt delen, meningsverschillen overbrugbaar
zijn en de persoonlijke verhoudingen goed zijn. Dit is getoetst door zowel aan het bestuur als de
participanten te vragen hoe de relatie was. Indien nodig wordt verder doorgevraagd over de details.
De vijfde voorwaarde is geschikte problematiek. Dit betekent dat de problematiek geschikt is
om door middel van interactieve beleidsvorming aangepakt te worden. Dit houdt in dat de
problematiek niet urgent, belangrijk en hanteerbaar moet zijn. Dit wordt niet gemeten door één
specifieke vraag maar doordat participanten door vraag drie informatie over het project vertellen kan
hieruit opgemaakt worden of de problematiek geschikt of niet is. Ook uit de rest van het interview zal
dit blijken. Uiteindelijk maakt de onderzoeker hier een oordeel over.
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De laatste voorwaarde is voldoende personele capaciteit en hulpmiddelen. Dit betreft de
aanwezigheid van voldoende personeel en andere hulpmiddelen. Dit is onderzocht door te kijken of
zowel het bestuur als de participanten voldoende menskracht, geld en andere hulpmiddelen ter
beschikking hadden. Aan het bestuur is gevraagd of ze voldoende menskracht, voldoende geld, en
andere hulpmiddelen hadden. Ook is gevraagd of zij vonden of de participanten ook over genoeg van
deze middelen beschikten. Ook aan de participanten is gevraagd of ze over genoeg hulpmiddelen
beschikten voor het project.
Tabel 3.4.5 Operationalisatie van de voorwaarden voor interactieve beleidsvoering en bijbehorende factoren
Factor

Definitie

Operationalisatie (wat)

Methode (hoe)

Openheid

De inhoud van het beleid

Ruimte om af te wijken

Interviewvraag 23a, 9a

staat nog niet vast en

van oude voornemens

“Staat het

het bestuur deelt

tijdens het traject en

participatietraject van

invloed met

invloed van

tevoren al in zijn geheel

participanten

participanten

vast? “ (bestuur)

“Konden er
aanpassingen gedaan
worden tijdens het
traject”? (bestuur)
“Op wat voor manier
had u invloed op de
uitkomst van het
beleid/initiatief?”
(burger)
Duidelijkheid rol en

Zowel participanten als

Duidelijke rolverdeling,

Interviewvraag 15, 15a,

inbreng bestuur en

bestuur bewust van

uitkomsten proces

15b, 9b, 9c, 11a

participanten

welke rol ze spelen en

helder, financiële

Waaraan moeten de

waaraan uitkomsten

randvoorwaarden

uitkomsten van het

moeten voldoen

bekend

project voldoen?
(bestuur)
Wat zijn de financiele
randvoorwaarden?
(bestuur)
Hoe waren de rollen
verdeeld? (bestuur)
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Waren de gewenste
uitkomsten van het
project helder? (burger)
Hoe was de
rolverdeling? (burger)
Waren de financiële
randvoorwaarden
duidelijk? (burger en
bestuur)

Meerwaarde participatie

Participatie heeft

Verwachting bestuur van

Interviewvraag 16 en 9d

meerwaarde voor

participanten duidelijk

Wat zijn de

burgers,

en meerwaarde voor

verwachtingen van de

maatschappelijke

participanten en

participanten binnen dit

organisaties, bedrijven

gemeente

project? (bestuur)

of andere overheden

Wat heeft dit project u
opgeleverd? (burger)

Constructieve relatie

Een relatie waarin het

Bestuur wil

Interviewvraag 17 en 10

bestuur samen met

samenwerken en invloed

Hoe is de relatie tussen

burgers,

delen,

deelnemende

maatschappelijke

meningsverschillen

participanten en de

organisaties, bedrijven

overbrugbaar en goede

gemeente? (bestuur)

en andere overheden wil

persoonlijke

Hoe heeft u het contact

samenwerken en haar

verhoudingen

met de gemeente

invloed wil delen
Geschikte problematiek

ervaren? (burger)

De problematiek is

Problematiek niet

Kunt u iets meer

geschikt om door middel

urgent, belangrijk en

vertellen over het

van interactieve

hanteerbaar

project? (burger)

beleidsvorming
aangepakt te worden
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Voldoende personele

De aanwezigheid van

Bestuur voldoende

Heeft de gemeente

capaciteit en

voldoende personeel en

menskracht, geld en

voldoende menskracht,

hulpmiddelen

andere hulpmiddelen

andere hulpmiddelen;

geld en andere

participanten voldoende

hulpmiddelen om het

menskracht, geld en

project te laten slagen?

andere hulpmiddelen

(bestuur)
Hebben de participanten
voldoende menskracht,
geld en andere
hulpmiddelen om het
project te laten slagen?
(bestuur)
Beschikte u over de
juiste middelen en
vaardigheden om dit
project op te zetten?
(burger)
Welke middelen heeft
de gemeente
beschikbaar gesteld?
(burger)

Het laatste concept wat gemeten is, is het CLEAR-model. In dit model worden de verschillende
motieven van participanten om te participeren uiteengezet. In tabel 3.4.6 vind je deze factoren. De
eerste factor is ‘Can do’. Dit betreft de middelen die individuen hebben om zich te mobiliseren en
organiseren. Dit is gemeten door te kijken of de geïnterviewde over de juiste middelen en
vaardigheden beschikt om te participeren. Ook is gekeken worden naar de genoten opleiding om te
kijken of dit een invloed heeft. De volgende vraag is aan de participant gesteld: ‘beschikte u over de
juiste middelen en vaardigheden om dit project op te zetten’?
De tweede factor is ‘Like to’. Dit betreft het belang van gemeenschapsgevoel als basis voor
participatie. Dit is gemeten door te kijken naar de mate van identificatie en hechtheid met de groep.
Door te vragen: ‘voelde je je verbonden met de groep waarmee je het project organiseerde’? en ‘hoe
hecht waren jullie’? is dit achterhaald.
De derde factor is ‘Enabled to’. Dit gaat erover of de participant participeert in groepen en
organisaties. Er is gekeken of de burger uitmaakt van een groter geheel, en of diegene participeert via
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een groep of netwerk. Dit is onderzocht door te vragen ‘bent u het project alleen of met een groep
begonnen?’. Wanneer dit inderdaad het geval was, is gevraagd wat voor groep dit was.
De vierde factor is ‘Asked to’, oftewel zijn de participanten gevraagd om te participeren Dit
wordt gemeten door te vragen of de gemeente deze persoon gevraagd heeft om te participeren, of
dat dit uit diegene zelf kwam.
De laatste factor is ‘Responded to’. Dit houdt in dat de respondent gelooft dat zijn of haar
betrokkenheid verschil maakt en er goed geluisterd wordt. Ook moet er rekening gehouden worden
met hun mening. Dit zal gemeten worden door te vragen: ‘op wat voor manier heeft jouw
betrokkenheid verschil gemaakt’? Ook zal gevraagd worden: ‘op wat voor manier had u invloed op de
uitkomst van het proces’. Hieruit zal ook blijken of er rekening gehouden is met de mening van de
respondent.
Tabel 3.4.6 Operationalisatie van de factoren uit het CLEAR-model

Factor

Definitie

Operationalisatie

Methode (hoe)

(wat)

Interviewvragen aan
burgers

Can do

Like to

De middelen die

Juiste middelen en

Beschikte u over de

individuen hebben o

vaardigheden om te

juiste middelen en

zich te mobiliseren en

participeren;

vaardigheden om dit

organiseren

opleidingsniveau

project op te zetten?

Het belang van

Mate van identificatie

Voelde je je

gemeenschapsgevoel

en hechtheid met

verbonden met de

als basis voor

groep

groep waarmee je het

participatie
Enabled to

Asked to

project organiseerde?

In staat stellen om te

Maakt burger deel uit

Bent u het project

participeren in

van groter geheel;

alleen of met een

groepen en

participatie via groep

groep begonnen?

organisaties

of netwerk

Gevraagd worden om

Gevraagd om te

Heeft de gemeente

te participeren

participeren

jullie/jou gevraagd om
te participeren?

Responded to

Geloven dat

Geluisterd naar

Op wat voor manier

betrokkenheid verschil

deelnemers en

heeft jouw

maakt
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rekening gehouden

betrokkenheid verschil

met hun mening

gemaakt?
Op wat voor manier
had u invloed op de
uitkomst van het
beleid/initiatief?

3.6 Betrouwbaarheid en validiteit
Het is van belang om bij de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek de betrouwbaarheid en
validiteit te waarborgen. In de volgende paragraaf worden deze begrippen uiteengezet en zal blijken
hoe ze in dit onderzoek worden gewaarborgd.
3.6.1 Betrouwbaarheid
Er is sprake van betrouwbaarheid wanneer het onderzoek nauwkeurig is en de meetinstrumenten bij
herhaaldelijke metingen dezelfde resultaten weergeven (Vennix, 2009). Twee kernconcepten van
betrouwbaarheid zijn nauwkeurigheid en herhaalbaarheid. Door het volgen van de opgestelde
interviewguide is de nauwkeurigheid van het onderzoek gewaarborgd. De interviewguide is
transparant gemaakt en opgenomen als bijlage van dit onderzoek. Dit kan eventueel gebruikt worden
voor vervolgonderzoek waardoor het bijdraagt aan de herhaalbaarheid van het onderzoek. Bij
herhaling zouden de resultaten wel iets kunnen verschillen doordat er bijvoorbeeld andere mensen
worden geïnterviewd. Omdat twee projecten ook nog actief waren ten tijde van het onderzoek zou
het ook mogelijk zijn dat bij herhaling van het onderzoek dit voortschrijdende inzichten oplevert.
3.6.2 Validiteit
Het begrip validiteit valt onder te verdelen in interne en externe validiteit. De interne validiteit van een
onderzoek betreft de mate waarin het onderzoek het effect meet dat gemeten moest worden (van
Thiel, 2007). Dit houdt in dat de operationalisatie goed moeten aansluiten bij het theoretisch
construct. In dit onderzoek zijn de theoretische begrippen geoperationaliseerd. Dit is gedaan door van
elke variabele operationalisatie te omschrijven en aan te geven hoe dit gemeten wordt. Dit is gedaan
door middel van het opstellen van gerichte interviewvragen. Ook dragen de semigestructureerde
interviews bij aan de interne validiteit. Doordat bij semigestructureerde interviews ruimte is om door
te vragen kan wanneer nodig bijgestuurd worden. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat het juiste
concept

gemeten

wordt.

De externe validiteit van een onderzoek betreft de mate waarin de onderzoeksresultaten
generaliseerbaar zijn naar andere situaties (van Thiel, 2007). In casestudy onderzoek komt de externe
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validiteit vaak in het geding. Alle casussen zijn namelijk uniek en hierdoor is het lastig om te
generaliseren. De meerwaarde van dit onderzoek ligt vooral in de beschrijving van de specifieke
situatie in de praktijk. Hierdoor is de externe validiteit in dit onderzoek van minder groot belang. Er
wordt namelijk niet naar gestreefd de resultaten te generaliseren naar andere gemeenten. Dat er geen
algemene generalisatie plaatsvindt, bekent niet dat dit onderzoek niet bijdraagt aan kennisverwerving
(Flyvbjerg, 2006).
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4. Analyse
4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de casussen gepresenteerd. De vijf verschillende casussen
zullen een voor een besproken worden. Allereerst is kort uitgelegd om wat voor project het gaat. Per
casus is daarna bekeken wat het resultaat is op de afhankelijke variabele ‘mate van succes van
burgerparticipatie’. Vervolgens is bekeken of er aan de verschillende opgestelde succesfactoren van
burgerparticipatie is voldaan. Eerst zal de bestuursstijl besproken worden, vervolgens de
ondersteuning van het bestuur, daarna de succesvoorwaarden en als laatst de motieven om te
participeren. Als alle factoren besproken zijn zal een eindoordeel van de desbetreffende casus volgen.
Nadat alle vijf de casussen geanalyseerd zijn volgt nog een paragraaf waarin de verschillende casussen
met elkaar vergeleken worden. Hieruit zullen bevindingen per factor voortvloeien die invloed hebben
op het succes van burgerparticipatie in de gemeente.

4.1 Casus project 400 jaar stadhuis
In 2017 is het project 400 jaar stadhuis georganiseerd. Gedurende het jaar 2017 zijn er een reeks
evenementen georganiseerd in Gennep om stil te staan bij het 400-jarige bestaan van het stadhuis. Er
is een regiegroep ontstaan waarin vrijwilligers zaten die verantwoordelijk waren voor de
overkoepelende organisatie van alle evenementen. Allerlei organisaties, verenigingen instellingen die
zich verbonden voelen met Gennep werden uitgenodigd om activiteiten te organiseren die verband
hielden met het thema 400 jaar stadhuis.
De beleidsadviseur kunst en cultuur is geïnterviewd en zal in het stuk aangeduid worden als
‘beleidsadviseur kunst en cultuur’. Daarnaast is de verantwoordelijke wethouder geïnterviewd. Deze
zal aangeduid worden als ‘wethouder’. Ook zijn twee burgers geïnterviewd die in de regiegroep zaten
en dus mee hebben geholpen met het organiseren van evenementen. Deze zullen aangeduid worden
als ‘burger 1’ en ‘burger 2’.
Succes van project
Allereerst is gekeken naar de afhankelijke variabele, oftewel in hoeverre dit burgerinitiatief succesvol
is geweest. Aan zowel de beleidsadviseur en de medewerker als de twee burgers is gevraagd hoe zij
het project hebben ervaren, wat succesvol was en wat volgende keer beter kan. Het algemene beeld
dat hieruit ontstaat is dat het succesvol gelopen is. Zoals een respondent aangaf: ‘het project was zeer
succesvol waarbij de samenwerking als zeer prettig ervaren is’ (beleidsadviseur kunst en cultuur,
Persoonlijke communicatie, 23 augustus 2018). Ook beide burgers zien dit zo. Het volgende citaat
weergeeft goed het enthousiasme dat ontstaat wanneer de respondenten over het project praten.
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‘We waren ervan overtuigd dat we een mooi feest neer zouden zetten dat zijn weerga niet kende en
het enthousiasme heeft ons gebracht tot 47 of 48 activiteiten door het hele jaar heen. Het is een enorm
groot project geworden wat veel tijd en energie heeft gekost maar waar heel veel energie voor terug is
gekomen’ (burger 1, persoonlijke communicatie, 9 juli 2018).
Op de vraag wat voor dingen beter hadden gekund blijkt dat dit voornamelijk minder belangrijke
details zijn. Zo was er bij sommige activiteiten minder animo dan gehoopt (burger 2, persoonlijke
communicatie, 9 juli 2018) en was de planning van de activiteiten niet altijd optimaal. Sommige
activiteiten waren erg versnipperd door het jaar en hadden wellicht geclusterd kunnen worden
(beleidsadviseur kunst en cultuur, persoonlijke communicatie, 23 augustus 2018). Daarnaast geven
beide burgers aan dat de samenwerking met andere maatschappelijke partijen soms niet heel soepel
ging, omdat deze partijen niet altijd even actief waren (burger 2, persoonlijke communicatie, 9 juli
2018). Al met al kan geconcludeerd worden dat het project door zowel de medewerkers bij de
gemeente als de betrokkenen burgers als succesvol is ervaren.
Bestuursstijl
Een belangrijke factor voor het laten slagen van burgerinitiatieven is de bestuursstijl van de gemeente.
Uit de theorie blijkt dat een faciliterende of samenwerkende stijl van belang is om initiatieven goed te
kunnen laten ontplooien. Er is gekeken wat voor bestuursstijl de gemeente hanteerde bij het project
400 jaar stadhuis. De wethouder heeft hierover het volgende gezegd: ‘Het succes van het project is dat
wij het niet hebben overgenomen maar het initiatief hebben laten zijn van de mensen, en wel
gefaciliteerd waar mogelijk’ (wethouder, persoonlijke communicatie, 3 september 2018). Er is geen
eenduidigheid onder de respondenten waar het idee van 400 jaar stadhuis precies vandaan komt. Wel
blijkt dat nadat het idee was geopperd om het stadhuis in het zonnetje te zetten er meteen veel
enthousiasme ontstond bij een groep burgers die hier graag aan de slag mee wilde gaan. De
beleidsadviseur zegt hierover het volgende: ‘De vraag is neergelegd en de burgers hebben het
opgepakt. Eigenlijk meteen het clubje initiatiefnemers die ook grotendeels bij een eerder evenement
van 70 jaar bevrijding betrokken waren’ (beleidsadviseur kunst en cultuur, persoonlijke communicatie,
23 augustus 2018). De gehanteerde bestuursstijl bij dit project bevat kenmerken van zowel de
faciliterende als samenwerkende stijl. De faciliterende component komt naar voren doordat de
evenementen die georganiseerd werden volledig door burgers werden geleid. De gemeente bood
ondersteuning waar nodig. Op sommige vlakken werd echter hechter samengewerkt en fungeerde de
gemeente als samenwerkende partner.
Ook is bekeken wat voor stijl de participanten aannamen. De geïnterviewde burgers zien het
project echt als samenwerkingsproject tussen gemeente en partners. Er heerst het idee dat ze het echt
samen hebben gedaan. ‘Als je het hebt over participatie hebben we gelijkwaardig met elkaar
43

samengewerkt, dus hoog in de participatieladder’ (burger 2, persoonlijke communicatie, 9 juli 2018) .
Ook werd aangegeven dat wanneer ze met een initiatief kwamen dat enthousiast ontvangen werd bij
de gemeente. ‘Burgerinitiatieven zijn zeer belangrijk en vooral als je je gesteund voelt door de
gemeente is het een enorme stimulans om daar door mee te gaan’ (burger 1, persoonlijke
communicatie, 9 juli 2018). De stijl van de participanten kan dus getypeerd worden als zowel
initiatiefnemer en samenwerkingspartner. Ze waren initiatiefnemers doordat ze de kans kregen zelf
initiatieven aan te dragen en uit te voeren, maar tegelijkertijd wordt aangegeven dat er op een
gelijkwaardige manier samengewerkt werd.
Concluderend laat dit zien dat de gemeente niet één duidelijke rol heeft aangenomen maar er
kenmerken van zowel de faciliterende als samenwerkende stijl waren. Ook de rol van de participanten
schipperde tussen initiatiefnemer en samenwerkingspartner. Dit laat zien dat er een match was tussen
de bestuursstijl en rol van de participant.
Ondersteuning
In het theoretisch kader is besproken op wat voor manier burgerinitiatieven ondersteund moeten
worden. Door de vijf elementen van het ACTIE-model af te lopen kunnen professionals nagaan welke
ondersteuning nodig is (Denters et al., 2013). In de volgende paragraaf is bekeken op wat voor manier
bij het project 400 jaar stadhuis de vijf elementen van het ACTIE-model aanwezig waren.
Animo
Animo betreft de mate waarin het bestuur rekening houdt met de wensen van de participanten. Het
bestuur moet aansluiten bij de motivatie van de deelnemers en zorgen dat de procedures helder zijn.
Het blijkt dat de gemeente rekening heeft gehouden met de wensen van de participanten. Dit wordt
duidelijk uit het volgende citaat van de beleidsadviseur: ‘Ik zorgde dat ze de ondersteuning die ze nodig
hebben van de gemeente ook gewoon krijgen. Dan heb je het ook over vergunningen. Dat we echt
persoonlijk met ze aan de tafel gaan en mensen van verschillende afdelingen beschikbaar waren om
mee te denken en mee te helpen, om het allemaal soepel te laten lopen’ (beleidsadviseur kunst en
cultuur, persoonlijke communicatie, 23 augustus 2018). Er is dus rekening mee gehouden om de
burgers tegemoet te komen in hun wensen. Ook waren de procedures voor de burgers duidelijk. Er
was een projectplan waarin dit duidelijk omschreven stond (burger 2, persoonlijke communicatie, 9
juli 2018). Het blijkt dus dat het bestuur rekening heeft gehouden met de wensen van de participanten
en de procedures duidelijk waren.
Contact
Aan de twee burgers is gevraagd hoe ze het contact met de gemeente hebben ervaren. Beiden zijn
hier heel positief over. ‘We hebben veel contact gehad met de beleidsadviseur. Met haar is het
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fantastisch samenwerken. Je kunt eropaan en dat is belangrijk. Als je dingen ontplooit en je hoopt op
medewerking hoop je dat het ook afgewerkt wordt. De relatie was zo goed, dan hoefde je daar geen
zorgen over te maken’ (burger 1, persoonlijke communicatie, 9 juli). Ze konden dus altijd terecht bij
een vast contactpersoon. Ook de andere geïnterviewde burger geeft aan dat het een collegiaal contact
was en ze het echt samen hebben gedaan (burger 2, persoonlijke communicatie, 9 juli 2018). Het
contact met de andere organisatoren van evenementen liep soms wat moeizaam. Hierover wordt het
volgende gezegd: ‘We hadden het gevoel dat we zelf moesten trekken aan dingen. Terwijl je eigenlijk
hoopt dat organisaties die iets organiseren of op de enige andere manier hun naam aan het evenement
verbinden zelf ook actief worden’ (burger 1, persoonlijke communicatie, 9 juli 2018).
Over het contact met de gemeente zijn ze dus beide positief maar contact met de ander
partners die activiteiten organiseerden niet altijd.
Toerusting
Er is gekeken in hoeverre de burgers beschikten over de juiste middelen, tijd en vaardigheden om het
project in goede banen te leiden. Ook is gekeken wat de gemeente hieraan bijgedragen heeft. Aan
beide burgers is gevraagd: “beschikte u over de juiste middelen en vaardigheden om het project op te
zetten?’. De eerste geïnterviewde respondent gaf aan dat dit absoluut het geval was: ‘absoluut ja, en
dat was ook echt nodig. Ook hebben we goede ondersteuning gehad vanuit de gemeente’ (burger 1,
persoonlijke communicatie, 9 juli 2018). Dit betrof zowel geld als mankracht. Ook de tweede
respondent geeft aan dat dit het geval was. ‘Ik denk het wel. Wat nodig is, is aan de ene kant een groot
netwerk, en wij hadden natuurlijk kennis en kunde op het gebied van historie van Gennep in het
platform. Daarnaast moet je een aantal praktische mensen hebben en dit is vanuit summertime goed
geregeld ’ (burger 2, persoonlijke communicatie, 9 juli 2018). Ook heeft de gemeente verschillende
middelen beschikbaar gesteld. De gemeente heeft naast vergunningen en subsidie ook publiciteit
gegeven door berichten in rubrieken van gemeentelijke kanalen. Dat zijn allemaal dingen waar de
gemeente zich praktisch in heeft getoond (burger 2, persoonlijke communicatie, 9 juli 2018).
Concluderend blijkt dus dat beide burgers over specifieke vaardigheden beschikten die nodig
waren om ervoor te zorgen dat het project succesvol was. Ook heeft de gemeente waar nodig
aanvullende middelen beschikbaar gesteld.
Inbedding
Inbedding gaat over de manier waarop een organisatie ingericht is om bewonersinitiatieven te
ondersteunen. Er is gevraagd of de ondersteuners voldoende werkruimte kregen. De beleidsadviseur
geeft aan dat ze haar eigen tijd kon indelen, zoals altijd. Ze heeft genoeg vrijheid gekregen om alles te
doen op haar manier (beleidsadviseur kunst en cultuur, persoonlijke communicatie, 23 augustus
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2018). Ook is gekeken in hoeverre het participatietraject al vast stond. Voor succesvolle participatie is
het van belang dat er een knelpuntenbenadering wordt gebruikt. Het participatietraject is in dit project
in samenspraak met de burgers tot stand gekomen (beleidsadviseur kunst en cultuur, persoonlijke
communicatie, 23 augustus 2018) en kon indien nodig nog aangepast worden. Er is dus gehandeld via
een

knelpuntenbenadering.
Doordat de ondersteuner voldoende werkruimte had en gebruik werd gemaakt van een

knelpuntenbendering kan geconcludeerd worden dat bij de begeleiding van dit initiatief voldoende
inbedding in de organisatie was.

Empathie
Empathie wordt in dit onderzoek gemeten door te kijken in hoeverre er binnen de organisatie
empathie is voor de samenwerking met burgers. Er is gevraagd in hoeverre het management het
belang van burgerinitiatieven en burgerparticipatie promoot. De wethouder geeft aan dat dit er
helemaal in gebakken zit, zowel bij het management als gemeentebreed (wethouder, persoonlijke
communicatie, 3 september 2018). De beleidsadviseur geeft een iets ander antwoord. Ze geeft aan dat
ze eigenlijk naar een organisatie toe willen waarbij alles vanuit de samenleving komt en er vooral wordt
ondersteund. Dit is volgens haar echter ook naïef omdat er altijd voorbeelden komen waarin de
gemeente wel meer een regiefunctie moet nemen. Hierdoor moeten er duidelijke kaders worden
gesteld (beleidsadviseur kunst en cultuur, persoonlijke communicatie, 23 augustus). Naast de mate
waarin het management het belang van burgerparticipatie promoot is ook onderzocht in hoeverre
medewerkers bevoegdheden hebben om in te spelen initiatieven. Dit draagt ook bij aan de
slagvaardigheid om in te spelen op burgerinitiatieven. Het blijkt dat medewerkers in principe genoeg
bevoegdheden hebben om in te spelen op initiatieven. Er zijn vaste relaties met het functionele
beleidsveld en de medewerkers in de gemeente. Aanvragen en ideeën komen via de
beleidsmedewerkers binnen (wethouder, persoonlijke communicatie, 3 september 2018).
De empathie binnen de organisatie naar burgerinitiatieven is volgens de wethouder dus meer
dan voldoende. De beleidsadviseur geeft aan dat het belang van burgerinitiatieven steeds meer
ingezien wordt maar er tegelijkertijd ook duidelijke kaders gesteld moeten worden. De medewerkers
hebben genoeg bevoegdheden om in te spelen op initiatieven.
Succesvoorwaarden
Naast de 5 factoren voor ondersteuning van burgerinitiatieven zijn er ook succesvoorwaarden voor het
laten slagen van interactieve beleidsvorming. In dit onderzoek zijn deze succesvoorwaarden toegepast
op alle vormen van burgerparticipatie, dus ook op burgerinitiatieven. Dit betekent dat de
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interviewvragen die zijn opgesteld vanuit de succesvoorwaarden voor interactieve beleidsvorming ook
zijn gesteld aan respondenten betrokken bij burgerinitiatieven, zoals bij het project 400 jaar stadhuis.
Openheid
Openheid betreft de mate waarin de inhoud van het beleid al vast staat en of het bestuur invloed deelt
met participanten. Dit wordt gemeten door te bekijken of er ruimte is om af te wijken van oude
voornemens tijdens het traject en of participanten invloed hebben. Onder de eerder genoemde factor
‘inbedding’ werd al duidelijk dat het participatietraject in samenwerking met burgers tot stand is
gekomen. Dit betekent dat er afgeweken kan worden van oude voornemens. Ook werd aangegeven
dat burgers in dit project de vrije hand hadden om dingen te organiseren zoals ze wilden
(beleidsadviseur kunst en cultuur, persoonlijke communicatie, 23 augustus). Dit betekent ook dat de
burgers veel invloed hadden op de uitkomst van het initiatief. Concluderend blijkt dus dat het beleid
nog niet vast stond van tevoren en er ruimte was om hier tijdens het proces invulling aan te geven.
Duidelijkheid
Om de mate van duidelijkheid te toetsen is er bekeken of er een duidelijke rolverdeling was, of de
uitkomsten van het proces helder waren en of de financiële randvoorwaarden bekend waren. Als eerst
bleek dat de uitkomsten van het proces inderdaad helder waren. Van alle deelactiviteiten was
aangegeven hoe ze pasten in het totale programma. De bedoeling was om enerzijds mensen van buiten
naar Gennep te trekken en anderzijds de eigen bevolking meer te betrekken bij de geschiedenis van
de gemeente (burger 2, persoonlijke communicatie, 9 juli 2018). Dit is ook omschreven in het
projectplan (burger 1, persoonlijke communicatie, 9 juli 2018). Wat betreft rolverdeling was in principe
duidelijk wie wat zou oppakken. Echter liep het in de praktijk soms wat anders, omdat niet iedereen
zich altijd aan de gemaakte afspraken hield (burger 1, persoonlijke communicatie, 9 juli 2018). De
financiële randvoorwaarden waren ook bekend bij alle deelnemende partijen. Er was een projectplan
en begroting opgesteld en subsidie was beschikbaar via de gemeente en provincie (burger 1 en burger
2, persoonlijke communicatie, 9 juli 2018).
Concluderend blijkt dat de uitkomsten van het proces helder waren en ook de financiële
randvoorwaarden bekend waren. De rolverdeling was in principe duidelijk maar in de praktijk werden
rollen soms anders opgepakt.
Meerwaarde participatie
De volgende succesvoorwaarde is de meerwaarde van participatie. Dit betreft de mate waarin het
project iets bijdraagt voor zowel de participanten als de gemeente. De geïnterviewde burger geeft
heel mooi aan waarom dit project meerwaarde voor haar heeft gehad: ‘Het feit dat je zoiets mag
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doen voor de gemeente Gennep en je ziet dat mensen daarvan genieten, dat is bijzonder. En dat
stimuleert. Als mensen naar activiteiten komen en je ziet die gezichten dan denk je, ja daar doen we
het voor’ (burger 1, persoonlijke communicatie, 9 juli 2018). Daarnaast heeft het ook voor de
gemeente meerwaarde omdat door de verschillende evenementen veel mensen naar Gennep zijn
getrokken en de geschiedenis van de gemeente goed belicht is (beleidsadviseur kunst en cultuur,
persoonlijke communicatie, 23 augustus). Het blijkt dus dat zowel de burgers als de gemeente de
meerwaarde van participatie in dit project inzien.
Constructieve relatie
De variabele constructieve relatie betreft de mate waarin het bestuur samen met burgers wil
samenwerken en invloed wil delen. Uit de eerdere variabele ‘contact’ is al gebleken dat de relatie
tussen de deelnemende participanten en de gemeente goed was. Het contact was collegiaal waarin
samenwerking centraal stond. De relatie was goed en wanneer iets beloofd was werd dit ook gedaan
(burger 1 en burger 22, persoonlijke communicatie, 9 juli 2018).
Geschikte problematiek
Problematiek is geschikt om door middel van interactieve beleidsvorming aangepakt te worden
wanneer de problematiek niet urgent, belangrijk en hanteerbaar is. Het project 400 jaar stadhuis
verspreidde zich uit over een jaar en de voorbereidingen waren ruim op tijd begonnen. Hieruit blijkt
dat het niet urgent was. Wel was de problematiek belangrijk, omdat al snel bleek dat er veel animo
was vanuit de bewoners. Op de eerste georganiseerde informatiebijeenkomst kwamen namelijk veel
mensen af (beleidsadviseur kunst en cultuur, persoonlijke communicatie, 23 augustus). Het project
was niet altijd even hanteerbaar. Door de grootschaligheid van het project was de werkdruk soms erg
hoog voor de initiatiefnemers (burger 2, persoonlijke communicatie, 9 juli 2018).
Voldoende personele capaciteit en hulpmiddelen
Vervolgens is bekeken in hoeverre zowel het bestuur als de participanten voldoende menskracht, geld
en andere hulpmiddelen hadden. Dit is ook al besproken onder de factor ‘toerusting’. Hieruit bleek dat
beide burgers het idee hadden dat ze over de juiste middelen en vaardigheden beschikten om het
project op te zetten (burger 1 en burger 2, persoonlijke communicatie, 9 juli 2018). Ook is onderzocht
in hoeverre het bestuur over genoeg hulpmiddelen beschikte. De beleidsadviseur geeft aan dat het
wat geld betreft altijd een beetje gemorrel is omdat dit ook politieke keuzes zijn. Uiteindelijk bleek het
budget van de gemeente aangevuld met provinciale subsidie genoeg te zijn (beleidsadviseur,
persoonlijke communicatie, 23 augustus). Doordat er een grens aan het uit te geven bedrag zat en er
niet teveel zaken uitbesteed kon worden heeft het ervoor gezorgd dat het een Gennepse
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aangelegenheid is gebleven (beleidsadviseur kunst en cultuur, persoonlijke communicatie, 23
augustus). Het blijkt dus dat zowel de participanten als het bestuur over voldoende personele
capaciteit en hulpmiddelen beschikten.
Motieven om te participeren
In het CLEAR-model zijn de verschillende motieven van participanten om te participeren uiteengezet
(Lowndes et al., 2006). In de volgende alinea is bekeken wat de motieven om te participeren waren bij
de geïnterviewde burgers van het project 400 jaar stadhuis.
Can do
Can do verwijst naar de juiste middelen en vaardigheden om te participeren. Beide participanten in
het project gaven aan dat ze dit hadden, zoals al eerder besproken in de analyse. Een respondent gaf
aan dat dit ook echt nodig was voor het project (burger 1, persoonlijke communicatie, 9 juli 2018).
Ook gaven beide respondenten aan dat ze over nuttige vaardigheden beschikten voor specifieke zaken
in het project. De eerste respondent was vanuit haar functie als bibliothecaris verantwoordelijk voor
de lezingencyclus in Gennep. Dit bleek uitstekend van pas bij de organisatie van de lezingen voor 400
jaar stadhuis. Dit leidde er ook toe dat er steeds meer nieuwe ideeën kwamen voor andere activiteiten
(burger 1, persoonlijke communicatie, 9 juli 2018). De andere respondent had veel kennis en kunde op
het gebied van de historie van Gennep (burger 2, persoonlijke communicatie, 9 juli 2018). Beide
burgers beschikten dus over de juiste middelen en vaardigheden om te participeren.
Like to
Like to gaat over het belang van gemeenschapsgevoel als basis voor participatie. Het verwijst naar de
mate van identificatie en hechtheid met de groep. Uit de interviews blijkt dat er een hecht team was
en er goed met elkaar werd samengewerkt. De eerste geïnterviewde respondent geeft aan: ’Het was
gewoon een hecht team. Dat is wat je nodig hebt bij burgerinitiatieven, je moet op elkaar vertrouwen’
(burger 1, persoonlijke communicatie, 9 juli 2018). Ook de andere respondent geeft aan dat binnen de
kerngroep de samenwerking goed was en soepel verliep (burger 2, persoonlijke communicatie, 9 juli
2018). Concluderend kan gesteld worden dat binnen de regiegroep van initiatiefnemers sprake was
van een hecht team.
Enabled to
Deze factor verwijst naar het in staat stellen om te participeren in groepen en organisaties. Er is aan
de burgers gevraagd of ze dit project alleen of met een groep zijn begonnen. Het bleek dat dit project
met verschillende mensen gestart is. De meeste mensen uit de kerngroep die de regie hadden over
het project zaten ook in een andere organisatie, genaamd Summertime (burger 2, persoonlijke
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communicatie, 9 juli 2018). Om het hele project onder te brengen was een rechtspersoon bezittend
lichaam nodig. Er bleek al een slapende stichting te zijn die hier geschikt voor was, genaamd Stichting
Evenementen Gennep. Deze is weer in het leven geroepen en de organisatie van 400 jaar stadhuis
heeft plaats genomen in deze stichting (burger 2, persoonlijke communicatie, 9 juli 2018). Het bleek
dus dat de burgers deel uitmaakten van een grotere groep en via de in het leven geroepen stichting
werden ze in staat gesteld te professionaliseren en subsidie binnen te halen.
Asked to
Asked to stelt de vraag of iemand gevraagd is om te participeren. Het is in dit project onduidelijk waar
de precieze vraag vandaan komt. ‘Ik denk dat het zo in de wandelgangen een keer naar voren is
gekomen’, geeft de respondent aan (burger 1, persoonlijke communicatie, 9 juli 2018). Ook is het
voortgevloeid uit een eerder burgerinitiatief, genaamd 70 jaar bevrijding, waar ze actief bij was. Op
die manier is ze betrokken geraakt bij het project (burger 1, persoonlijke communicatie, 9 juli 2018).
De andere respondent geeft aan dat hij gevraagd is om mee te doen vanwege zijn zitting in het
platform cultuurhistorie (burger 2, persoonlijke communicatie, 9 juli 2018). Beide burgers zijn dus
gevraagd om te participeren.
Responded to
De factor ‘responded to’ houdt in dat de respondent gelooft dat zijn of haar betrokkenheid een verschil
maakt. Het is dus van belang dat er geluisterd wordt naar de deelnemers en rekening gehouden wordt
met hun mening. Beide respondenten geven aan dat hun betrokkenheid van waarde is geweest.
Beiden zijn verantwoordelijk geweest voor de invulling van een paar specifieke evenementen waar
hun inbreng zeer gewaardeerd werd (burger 1 en 2, persoonlijke communicatie, 9 juli 2018). Ook
hebben de geïnterviewde participanten zoveel werk verricht en hadden ze het idee dat ze daardoor
een fundamentele bijdrage hebben geleverd aan het verloop van het project. Het blijkt dus dat de
participanten het idee hebben dat hun betrokkenheid een verschil maakt.
Eindoordeel casus
Het project 400 jaar stadhuis is door alle geïnterviewde respondenten als succesvol ervaren. In dit
eindoordeel is bekeken welke factoren hier positief aan hebben bijgedragen en op welke factoren
verbeterpunten waar te nemen zijn. Wat betreft bestuursstijl blijkt dat er een faciliterende en
samenwerkende stijl aangenomen is. De bal lag bij de burgers en wanneer nodig werd er intensiever
samengewerkt met de gemeente. Wat betreft ondersteuning bleek dat de gemeente goed aansluit bij
de wensen van de participanten en er geluisterd werd naar de ideeën. Ook het contact verliep zeer
goed, hier waren de respondenten erg enthousiast over. Het contact tussen de initiatiefnemers en
andere organisaties was niet altijd heel soepel omdat niet alle toezeggingen na werden gekomen.
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Vanuit de organisatie was voldoende steun voor het project. De initiatiefnemers beschikten over een
groot netwerk en hadden de juiste middelen en vaardigheden om de initiatieven op te zetten. Dit bleek
van essentieel belang voor het project. Er is zelfs een stichting in het leven geroepen zodat subsidies
binnen gehaald konden worden. Er was een groep burgers die samen participeerde en de omgang
binnen deze groep was goed. Ook hebben de vrijwilligers heel veel uren in het project gestoken. Wel
zijn er twijfels over de grootte van het project en of hierdoor de vrijwilligers soms teveel belast werden.

4.2 Casus Pannakooi
In juni 2018 is in Gennep West een pannakooi gerealiseerd. Dit is ontstaan uit een initiatief dat is
ingediend via het beleidsplan ‘spelen en ontmoeten in de openbare ruimte’. Dit beleidsplan maakt het
voor inwoners in een wijk mogelijk om een initiatief in te dienen (gemeente Gennep, 2016). Dit betreft
een initiatief ter realisering van een speel of –ontmoetingsplek in de wijk, of groot onderhoud of
vervanging van een huidige speelplaats. Wanneer bewoners een initiatief willen indienen moet dit
uiterlijk 1 oktober van het betreffende jaar gebeuren. Daarna gaat de gemeente samen met de
indieners kijken in hoeverre het initiatief haalbaar is. Het idee voor de pannakooi kwam van twee
kinderen in de buurt die vaak aan het voetballen waren. Uiteindelijk is dit idee eind september 2016
ingediend via de wijkraad van Gennep-West.
Er zijn twee mensen geïnterviewd. Als eerst de ondersteuner van de wijkraad Gennep-West.
De wijkondersteuner heeft het plan voor de pannakooi formeel ingediend. Ze heeft de twee kinderen
die met het idee kwamen voor de pannakooi begeleid in het proces. Deze persoon zal in de verdere
analyse aangeduid worden als ‘wijkondersteuner’. Daarnaast is een beleidsmedewerker van de
gemeente geïnterviewd die het proces heeft begeleid. Deze zal in de analyse worden aangeduid als
‘beleidsmedewerkster leefomgeving’.
Succes van het project
De afhankelijke variabele van dit onderzoek betreft de mate waarin het participatieproject succesvol
was. Er is aan zowel de beleidsmedewerkster als de wijkondersteuner gevraagd in hoeverre ze het als
succesvol hebben ervaren. De beleidsmedewerkster geeft aan dat ze tevreden is over de verloop van
het proces. Hetgeen waar ze minder positief over is, zijn de klachten die na de realisering van de
pannakooi regelmatig binnenkomen (beleidsmedewerkster leefomgeving, persoonlijke communicatie,
10 juli 2018). Dit zijn met name klachten over geluidsoverlast, omdat de bal constant tegen de
achterkant van de kooi aankomt. Ook komen er af en toe klachten binnen over rommel die ontstaat
maar dat heeft de wijk zelf opgepakt. Er was van tevoren ook afgesproken dat de buurt er zelf voor
zou zorgen dat kinderen aangesproken worden en rommel wordt opgeruimd. De wijkondersteuner is
iets minder positief over het proces. Ze geeft aan dat de individuen waar ze mee gewerkt heeft bij de
gemeente het hartstikke ondersteunen maar ze worstelen met de systemen en procedures waarin ze
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zitten waardoor de neiging ontstaat om het enthousiasme van de burgers weg te halen
(wijkondersteuner, persoonlijke communicatie, 12 juli 2018). Er heerst tevredenheid over wat is
neergezet maar dit is niet zonder slag of stoot gegaan.
Bestuursstijl
Het initiatief voor de pannakooi is ingediend via het beleidsplan ‘spelen en ontmoeten in de openbare
ruimte’ (beleidsmedewerkster leefbaarheid, persoonlijke communicatie, 10 juli 2018). In dit beleid is
omschreven dat bewoners een initiatief kunnen indienen ter realisering van een speel- of
ontmoetingsplek. Dit is ontstaan uit het gedachtegoed dat de buurt zelf het best weet waar behoefte
aan is. Burgers kunnen een plan indienen voor 1 oktober en in de maanden november en oktober gaat
de gemeente in gesprek om samen het plan aan te scherpen. Ook vindt er een interne toets plaats om
te analyseren of het plan haalbaar is (Gemeente Gennep, 2016). Het plan voor de pannakooi is
oorspronkelijk ontstaan doordat kinderen uit de buurt hadden opgemerkt dat er geen geschikte plek
was om te voetballen. De wijkondersteuner had dit opgepikt en is samen met een groepje kinderen en
ouders lang speeltuinen in de wijk gegaan om te kijken wat er nog mist. Uiteindelijk kwam het idee om
een multifunctionele pannakooi neer te zetten waar kinderen kunnen voetballen, volleyballen en
basketballen met een hoog hek eromheen zodat de bal niet over het hek komt. Nadat het plan voor
de pannakooi was ingediend is samen met de gemeente en de initiatiefnemers bekeken of het
gerealiseerd zou kunnen worden. Eigenlijk was er de wens om een grotere pannakooi te realiseren
maar er moest afgeweken worden van dit oorspronkelijke plan omdat hiervoor een
bestemmingsplanwijziging nodig zou moeten zijn (beleidsmedewerkster leefbaarheid, persoonlijke
communicatie, 10 juli 2018).
De gehanteerde bestuursstijl van de gemeente kan dus gedefinieerd worden als een
faciliterende stijl, omdat het initiatief voor de pannakooi volledig bij de burgers lag en het bestuur
ondersteuning bood in de vorm van tijd, geld, kennis en materiële hulpmiddelen. De participanten
waren in dit project duidelijk de initiatiefnemers, omdat zij het plan hebben ingediend. Dit betekent
dat de bestuursstijl en de stijl van de participanten overeenkomen met elkaar.
Ondersteuning
In de volgende paragraaf wordt bekeken op wat voor manier de gemeente ondersteuning heeft
geboden bij het initiatief voor de pannakooi aan de hand van de vijf elementen van het ACTIE-model.
Animo
Animo wordt onderzocht door te kijken in hoeverre de procedures duidelijk zijn voor participanten en
in hoeverre de wensen van participanten in acht worden genomen. Op deze manier wordt bekeken of
het bestuur aansluit bij de drijfveren van burgers om het initiatief een gestalte te geven. Allereerst is
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gevraagd aan de beleidsmedewerkster hoe ervoor gezorgd wordt dat de procedures duidelijk zijn.
Hierop kwam het volgende antwoord: ‘de procedures zijn duidelijk, hier is een heel schema voor
opgesteld en dit staat op de website’ (beleidsmedewerkster leefomgeving, persoonlijke communicatie,
10 juli 2018). Ze denkt dat deze procedures helder genoeg zijn voor de meeste burgers. Mensen die
dit soort initiatieven willen aankaarten weten vaak de weg wel te vinden. Als het niet duidelijk is
kunnen burgers altijd bij de gemeente terecht voor meer informatie en wordt de weg gewezen
(beleidsmedewerkster leefomgeving, persoonlijke communicatie, 10 juli 2018). Ook wordt er rekening
gehouden met de wensen van de participanten tijdens de procedure. ‘Door constant met elkaar in
contact te blijven en te kijken of we nog op dezelfde lijn zitten. Verwachtingen managen dus’
(beleidsmedewerkster leefomgeving, 10 juli, 2018). De wijkondersteuner benadrukt wel dat de huidige
procedures tijdrovend zijn en niet toegankelijk en begrijpelijk voor iedereen. Doordat zij veel ervaring
heeft in het vak kon ze de gewenste ondersteuning bieden maar voor veel burgers zijn de procedures
heel tijdrovend. ‘Als je iets wil moet je van hele goede huize komen wil je al die papieren rompslomp
en die gesprekken die ik gedaan heb doorlopen’ (wijkondersteuner, persoonlijke communicatie, 12 juli
2018).
Hieruit blijkt dat het bestuur goed aansloot bij de drijfveren van de burgers om dit project
gestalte te geven. De wijkondersteuner benadrukt wel dat de huidige procedures tijdrovend zijn en
niet toegankelijk voor iedereen en dat haar betrokkenheid in het proces zeker verschil heeft gemaakt.
Contact
Het contact tussen de initiatiefnemers was heel natuurlijk, doordat er een gezamenlijk belang was
(wijkondersteuner, persoonlijke communicatie, 12 juli 2018). Op een gegeven moment heeft ze wel
gemerkt dat initiatiefnemers het druk hadden en het initiatief dan begrijpelijk niet op de eerste komt,
waardoor haar ondersteuning dan zeker van belang was. Het contact met de buurt was wisselend.
Tijdens het proces zijn de omwonenden geënthousiasmeerd en veel zijn ook erg blij met het initiatief.
Wel bleek dat een enkeling niet vooraf had ingezien wat voor impact het veldje zou hebben waardoor
nu wel eens klachten binnenkomen (beleidsmedewerkster leefomgeving, persoonlijke communicatie,
10 juli 2018). Over het contact tussen de gemeente en initiatiefnemers bestaat een verdeeld beeld. De
beleidsmedewerkster gaf aan dat het er regelmatig contact was via email en telefonisch. De
wijkondersteuner gaf aan dat het contact goed was maar dit niet altijd heel erg vanzelf ging. ‘Je moet
er telkens weer achteraan, nog een mailtje en vragen hoe het ermee staat, je moet er constant dicht
op zitten’ (wijkondersteuner, persoonlijke communicatie, 12 juli 2018). Het contact tussen de
initiatiefnemers onderling is als positief ervaren. Over het contact tussen initiatiefnemers en de buurt
en initiatiefnemers en de gemeente zijn de ervaringen wisselend.
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Toerusting
Er is gekeken in hoeverre de burgers beschikten over de juiste middelen, tijd en vaardigheden om het
project in goede banen te leiden. De wijkondersteuner geeft aan dat de initiatiefnemers over veel
enthousiasme beschikten maar het aan tijd nog wel eens ontbrak. ‘De burgers die aangeven wat ben
ik blij dat jij erbij zit, want we hadden dit anders niet gered. Als je de professional uit de wijk niet hebt
dat heb je het al drie keer opgegeven’ (wijkondersteuner, persoonlijke communicatie, 12 juli 2018). In
dit project was er dus voldoende toerusting bij de participanten maar dit kwam mede door de
ondersteuning van de professional uit de wijk.
Inbedding
Inbedding betreft de manier waarop organisaties zijn ingericht om bewonersinitiatieven te
ondersteunen. Er is gevraagd hoeveel werkruimte de ondersteuners krijgen, in hoeverre er gebruik
wordt gemaakt van een knelpuntenbenadering en in hoeverre de regelgeving duidelijk is. De
beleidsmedewerkster geeft aan dat er werkruimte is. Als er twijfel is over dingen wordt dat besproken
met het afdelingshoofd. Daarnaast staat het participatietraject gedeeltelijk van tevoren vast en wordt
het gedeeltelijk ingevuld naar eigen inzicht (beleidsmedewerkster leefomgeving, persoonlijke
communicatie, 10 juli 2018). Doordat het gedeeltelijk naar eigen inzicht is ingevuld werd er een
knelpuntenbenadering gebruikt. Ook is de regelgeving omtrent het voorstel bekend, dit staat heel
duidelijk omschreven in de procedures (beleidsmedewerkster leefomgeving, persoonlijke
communicatie, 10 juli 2018). Bij dit burgerinitiatief was er dus sprake van voldoende organisatorische
inbedding.
Empathie
Empathie betreft in dit onderzoek de mate waarin het management het belang van burgerinitiatieven
promoot en medewerkers de bevoegdheden krijgen om in te spelen op initiatieven. De
beleidsmedewerkster geeft aan dat dit wel wordt gepromoot, onder andere via intranet en sessies die
gehouden worden. ‘Ik denk nu heel erg vanuit het speelbeleid wat er al ligt en waar dat heel duidelijk
is. Of het in zijn algemeenheid voldoende is, dat durf ik niet te zeggen’ (beleidsmedewerkster
leefomgeving, persoonlijke communicatie, 10 juli 2018). Het blijkt dus dat mede door het beleidsplan
‘spelen en ontmoeten in de openbare ruimte’ er binnen het management draagvlak is voor initiatieven
die via dit beleid ingediend worden.
Succesvoorwaarden
In de volgende paragraaf zijn de vijf succesvoorwaarden voor interactieve beleidsvorming toegepast
op het burgerinitiatief van de pannakooi.
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Openheid
Openheid betreft de mate waarin het beleid nog niet vast staat en het bestuur invloed deelt met
participanten. Zoals al eerder besproken onder de factor ‘inbedding’ stond het traject van dit
burgerinitiatief deels vast en werd het deels naar eigen inzicht ingevuld (beleidsmedewerkster
leefomgeving, persoonlijke communicatie, 10 juli 2018). Ook hadden de participanten invloed op de
uitkomst van het initiatief. Het idee is ten slotte door de participanten zelf geopperd. In overleg is
samen met het bestuur tot een uitkomst gekomen die voor beide partijen aanvaardbaar was. Het is
niet zeker of het beleidsplan ‘Spelen en ontmoeten in de openbare ruimte’ voor alle burgers even
toegankelijk is. Al met al hadden de participanten invloed op de uitkomst van het traject en was er dus
een bepaalde mate van openheid.
Duidelijkheid
Om de mate van duidelijkheid te toetsen is er bekeken of de uitkomsten van het proces helder waren,
er een duidelijke rolverdeling was en of de financiële randvoorwaarden bekend waren. De
belangrijkste eis van het proces was het creëren van draagvlak van de buurt. De buurt moest achter
het plan staan en de gemeente moest kijken of het plan aan de wet en regelgeving voldoet
(beleidsmedewerkster leefomgeving, persoonlijke communicatie, 10 juli 2018). Voor de indieners is
het draagvlak dus het belangrijkst. Ook de financiële randvoorwaarden waren bekend. Er is een
bepaald budget vrijgemaakt in het beleid voor initiatieven ingediend via het beleidsplan ‘spelen en
ontmoeten in de openbare ruimte’. Afhankelijk van het aantal initiatieven wordt het budget hierover
verdeeld. Tot nu toe is het budget verdeeld over alle initiatieven. Stel het beleid bekender wordt en er
meer initiatieven komen dan is dat niet meer mogelijk (beleidsmedewerkster leefomgeving,
persoonlijke communicatie, 10 juli 2018). De wijkondersteuner geeft aan dat toen er een
beleidsmedewerker wegging er bij de overdracht wel wat onduidelijk bestond over het financiële stuk.
Zij heeft toen aangegeven dat ze niet opnieuw gingen discussiëren over hoe alles betaald werd omdat
afgesproken was dat het financiële stuk bij de gemeente lag en de buurt alleen voor draagvlak en
draagkracht zou zorgen (wijkondersteuner, persoonlijke communicatie, 12 juli 2018). De rolverdeling
tussen de initiatiefnemers was duidelijk. Wel geeft de wijkondersteuner aan dat zij het grote
organiseren, verbinden van mensen en het uitzetten van lijntjes heeft gedaan (wijkondersteuner,
persoonlijke communicatie, 12 juli 2018).
In het beleid staat duidelijk waaraan de uitkomsten van het proces moeten voldoen en wat de
financiële randvoorwaarden zijn maar in de praktijk bleek het bij dit proces niet altijd voor iedereen
duidelijk. Wel waren beide partijen zich bewust van de rol die ze hadden.
Meerwaarde participatie
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De meerwaarde van participatie betreft de mate waarin het project iets bijdraagt voor zowel de
participanten als de gemeente en dat de verwachtingen naar elkaar duidelijk zijn. Het bestuur
verwacht van de participanten dat er voor draagvlak wordt gezorgd. Daarnaast moeten ze ook in de
fase na de ontwikkeling verantwoordelijk nemen voor het onderhoud (beleidsmedewerkster
leefomgeving, persoonlijke communicatie, 10 juli 2018). De meerwaarde van participatie voor de
initiatiefnemer is de verwezenlijking van het initiatief. Het blijkt dat er sprake is van meerwaarde van
participatie voor de participanten. Voor het bestuur is de meerwaarde van participatie dat er een
initiatief ontstaat dat gedragen is vanuit de buurt. Hierdoor is er meer draagvlak voor het initiatief.
Constructieve relatie
De beleidsmedewerkster gaf aan dat de relatie tussen de deelnemende participanten en de gemeente
goed was. ‘De lijnen waren kort en als er iets was werd het meteen van beide kanten aangekaart’
(beleidsmedewerkster leefomgeving, persoonlijke communicatie, 10 juli 2018). De wijkondersteuner
geeft aan dat de individuen waarmee ze mee te maken heeft gehad bij de gemeente hele goede
ondersteuning bieden maar ze worstelen met de regels en procedures waardoor er de neiging ontstaat
het enthousiasme bij burgers weg te halen (wijkondersteuner, persoonlijke communicatie, 12 juli
2018). Ook geeft de wijkondersteuner aan dat sommige zaken lang blijven liggen en je er telkens dicht
op moet zitten.
Al concluderend kan gesteld worden dat er sprake was van een constructieve relatie tussen de
gemeente en de participanten, maar het soms moeite kostte om op regelmatige basis contact te
houden.
Geschikte problematiek
Er is gekeken of de problematiek niet urgent, belangrijk en hanteerbaar is. Het initiatief voor de
pannakooi was niet dusdanig urgent dat er meteen een beslissing genomen moest worden. Daarnaast
was het initiatief belangrijk voor de buurt en had het ook veel belangstelling. Ook was het initiatief
hanteerbaar omdat het goed past binnen het beleid. Het initiatief voor de pannakooi was dus geschikt
om aan te pakken via een participatietraject.
Voldoende personele capaciteit en hulpmiddelen
Vervolgens is bekeken in hoeverre zowel de bestuur als de participanten voldoende menskracht, geld
en andere hulpmiddelen hadden om het project te laten slagen. De beleidsmedewerkster geeft aan
dat er voor dit project voldoende geld beschikbaar was. Er waren geen eigen middelen van de
participanten gevraagd, het geldbedrag van de gemeente was voldoende (beleidsmedewerkster
leefomgeving, persoonlijke communicatie, 10 juli 2018). Wel heeft ze het idee dat op dit moment nog
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wordt onderschat hoeveel tijd het kost om met burgers te werken. ‘Voorheen was het opdracht geven,
toestel vervangen en klaar. Nu is het veel meer met elkaar in gesprek gaan en vragen beantwoorden’
(beleidsmedewerkster, persoonlijke communicatie, 10 juli 2018). Nu heerst vooral nog het idee dat de
gemeente zelf minder hoeft te doen want burgers helpen maar zo werkt het in de praktijk niet
(beleidsmedewerkster, persoonlijke communicatie, 10 juli 2018). De participanten hadden mede door
de ondersteuning van de professional genoeg menskracht en hulpmiddelen om het project te laten
slagen. Ze waren met een enthousiaste club mensen die er echt voor wilde gaan. Wel gaven de burgers
aan dat ze blij waren dat de wijkondersteuner erbij was, omdat ze het anders mogelijk niet gered
hadden (wijkondersteuner, persoonlijke communicatie, 12 juli 2018).
Al concluderend blijkt dat bij dit project voldoende personele capaciteit en hulpmiddelen
waren bij de gemeente, maar het vaak nog onderschat wordt hoeveel tijd er in projecten waarin met
burgers samen wordt gewerkt zit. Ook de participanten hadden genoeg menskracht en hulpmiddelen,
mede door de medewerking van de wijkondersteuner.
Motieven om te participeren
In het CLEAR-model zijn de verschillende motieven van participanten om te participeren uiteengezet
(Lowndes et al., 2006). In de volgende alinea is bekeken in hoeverre deze motieven terugkwamen bij
de burgers actief waren bij het initiatief van de pannakooi. Omdat alleen de wijkondersteuner die
betrokken was bij het initiatief is geïnterviewd zal dit geen volledig beeld geven van de motieven van
alle participanten.
Can do
Can do verwijst naar de juiste middelen en vaardigheden om te participeren. Zoals ook al besproken
onder de factor ‘voldoende personele capaciteit en hulpmiddelen’ bleek dat door de ondersteuning
van een professional de initiatiefnemers erin slaagden het initiatief te realiseren. Hieruit blijkt dus dat
de inwoners voldoende middelen hadden om zich te mobiliseren, door ondersteuning van een
professional.
Like to
Like to gaat over het belang van gemeenschapsgevoel als basis voor participatie. Het verwijst naar de
mate van identificatie en hechtheid met de groep. Binnen de groep waarmee het initiatief voor de
pannakooi aangevraagd is heerste een goede sfeer en verliep de samenwerking op natuurlijke wijze
(wijkondersteuner, persoonlijke communicatie, 12 juli 2018).
Enabled to
Deze factor verwijst naar het in staat stellen om te participeren in groepen en organisaties. Het
initiatief voor de pannakooi is een samenwerking tussen de kinderen in de buurt en ouders en het
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wijkplatform is gebruikt om de aanvraag in te dienen (wijkondersteuner, persoonlijke communicatie,
12 juli 2018). Er is dus sprake van participatie binnen een groep.
Asked to
Asked to stelt de vraag of iemand gevraagd is om te participeren. Bij het initiatief van de pannakooi is
dit indirect gebeurt via het beleidsplan ‘spelen en ontmoeten in de openbare ruimte’. Nadat de
gemeenteraad dit beleidsplan heeft vastgesteld heeft de gemeente inwoners opgeroepen om plannen
met betrekking tot speelruimte in te dienen. Indirect zijn de burgers dus gevraagd te participeren, maar
ze hebben zelf het idee geopperd.
Responded to
Responded to stelt de vraag of er iets wordt gedaan met de inbreng van de burgers. De vraag die
centraal staat is of er geluisterd is naar de deelnemers en er rekening gehouden is met hun mening.
Nadat het plan ingediend was is in overleg met de burgers gekeken hoe het gerealiseerd kon worden
(beleidsmedewerkster, persoonlijke communicatie, 10 juli 2018). Wel zijn een paar toezeggingen
uiteindelijk niet gerealiseerd. Zo zou eigenlijk de voorkant aan de achterkant komen in verband met
de veiligheid en zou de ingang ook rolstoeltoegankelijk moeten zijn. Concluderend kan gesteld worden
dat er veel met de inbreng van de burgers is gedaan maar op een paar punten te kort is geschoten.
Eindoordeel casus
Bij deze casus nam de gemeente een faciliterende stijl aan. De burgers waren duidelijk de
initiatiefnemers. Voor dit project was voldoende ondersteuning voor de burgers maar dit is vooral te
wijden aan de rol van de wijkondersteuner. Voor burgers blijken de procedures die op dit moment nog
doorlopen moeten worden om een initiatief in te dienen soms lastig. Door het opgestelde beleid is er
wel voldoende inbedding en draagvlak binnen de gemeente voor initiatieven die dit beleid ingediend
worden. De burgers waren met een enthousiaste en hechte groep mensen die allen gemotiveerd
waren om het initiatief gerealiseerd te zien worden, wat heeft bijgedragen aan het succes.

4.3 Casus Sport en Speelstraat de Brink
Het derde burgerinitiatief dat onderzocht is, is ‘Sport en Speelstraat de Brink’. In de verdere analyse
zal het initiatief benoemd worden als ‘speelstraat’. Dit is een initiatief dat al langere tijd geleden
gerealiseerd is. Het idee voor de speelstraat is opgepakt door bewoners en lokale partners. Het heeft
uiteindelijk bijna 5 jaar geduurd voordat het initiatief volledig gerealiseerd was. Op 30 september 2009
is de sport en speelstraat geopend door Erica Terpstra, destijds voorzitter van de NOC*NSF. De
speelstraat bevindt zich in het kerkdorp Ottersum, één van de dorpen in de gemeente Gennep. Het is
een plek waar jongeren kunnen sporten en spelen. Er bevinden zich speeltoestellen, sportfaciliteiten
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en een podium voor culturele activiteiten. Niet alleen jeugd, maar ook volwassenen en ouderen maken
intensief gebruik van de speelstraat. De speelstraat is een ontmoetingsplaats geworden voor de kern
Ottersum.
Er zijn twee personen geïnterviewd die nauw betrokken waren bij de totstandkoming van het
initiatief. Allereerst een van de twee initiatiefnemers van de speelstraat. Deze zal in de analyse
aangeduid worden als ‘burger 3’. Ook is de betrokken beleidsmedewerker van de gemeente
geïnterviewd. Deze zal in de analyse worden aangeduid als ‘beleidsmedewerker welzijn’.
Succes van het project
De afhankelijke variabele betreft de mate waarin het project als succesvol is ervaren. De
initiatiefnemer geeft aan dat het initiatief van de speelstraat een groot succes is geweest. ‘We zijn door
heel Nederland geweest, uitgenodigd bij congressen, gemeentes zijn komen kijken’ (burger 3,
persoonlijke communicatie, 12 juli 2018). Het was een voorbeeldproject waarbij de gemeenschap zelf
het initiatief heeft bedacht en zelf heeft uitgevoerd. Ook de beleidsmedewerker geeft aan dat deze
aanpak succesvol was. Er kwam veel bekendheid uit het land voor deze aanpak omdat het een relatief
nieuwe manier van werken was (beleidsmedewerker welzijn, persoonlijke communicatie, 31 juli 2018).
Bestuursstijl
Voor burgerinitiatieven is het van belang dat de gehanteerde bestuursstijl en stijl van de participanten
hierop aansluit. Uit het interview met de beleidsmedewerker blijkt dat dit een voorbeeldproject is
waarin de gemeenschap zelf het initiatief heeft bedacht en dit ook zelf uitvoert. ‘Alles wat wij normaal
als gemeente doen, hele traject van plan maken en uitvoering van het plan, dat hebben ze in eigen
regie gedaan’ (beleidsmedewerker welzijn, persoonlijke communicatie, 31 juli 2018). De gemeente
fungeerde als achterwacht om erop in te zien dat alles via de regels verliep (beleidsmedewerker
welzijn, persoonlijke communicatie, 31 juli 2018). Ook de initiatiefnemer geeft aan dat de burgers echt
de initiatiefnemers waren. ‘De gemeente hoefde alleen maar de groep te omarmen, faciliteren en niet
tegenhouden. Uiteindelijk ging dat goed en loopt de gemeente ook weg met dat plan (burger 3,
persoonlijke communicatie, 12 juli 2018).
Hieruit blijkt dat de gemeente duidelijk een faciliterende rol had. Het initiatief lag bij de burgers
en het bestuur bood ondersteuning. De participanten waren de initiatiefnemers, omdat ze zelf alles
hebben uitgedacht en uitgevoerd.
Ondersteuning
In de volgende paragraaf is bekeken op wat voor manier de gemeente ondersteuning heeft geboden
bij het initiatief voor de speelstraat aan de hand van de vijf elementen van het ACTIE-model.
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Animo
Animo wordt onderzocht door te kijken in hoeverre de procedures duidelijk zijn voor participanten en
in hoeverre de wensen van participanten in acht worden genomen. Op deze manier wordt bekeken of
het bestuur aansluit bij de drijfveren van burgers om het initiatief een gestalte te geven. De
beleidsmedewerker geeft aan dat de plannen van de initiatiefnemers kwamen en de gemeente
vervolgens bekeek in hoeverre dit procedureel mogelijk was. Zo is bijvoorbeeld bekeken in hoeverre
het in het bestemmingsplan past en of het in de verkeersbesluiten past. Dit is een taak die de gemeente
overnam omdat de gemeente verantwoordelijkheid draagt voor de openbare ruimte
(beleidsmedewerker welzijn, persoonlijke communicatie, 31 juli 2018). Daarnaast werden er rekening
gehouden met de wensen van de initiatiefnemers. Doordat de bal grotendeels bij de initiatiefnemers
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Contact
Er is bekeken hoe het contact tussen de initiatiefnemers en de gemeente was en hoe het contact
tussen initiatiefnemers en de buurt was. De initiatiefnemer geeft aan dat in het begin het contact met
de gemeente erg moeizaam verliep. Het contact met de initiatiefnemers en de ambtenaar toen
werkzaam was niet goed. Doordat deze ambtenaar vaak niet kwam opdagen en afspraken bleef
verzetten hebben de initiatiefnemers zes maanden vertraging opgelopen (burger 3, persoonlijke
communicatie, 12 juli 2018). Ook de beleidsmedewerker geeft aan dat in het begin het contact niet
goed was, wat ook kwam doordat het in die tijd nog niet gebruikelijk was om zoveel geld vrij te maken
voor leefbaarheidsprojecten vanuit de samenleving. Hierdoor hadden de initiatiefnemers het idee dat
terwijl zij er hard aan trokken het bij de gemeente stillag (beleidsmedewerker welzijn, persoonlijke
communicatie, 31 juli 2018). Daarna kwam er een andere beleidsmedewerker en begon het te lopen
en werd het contact ook steeds beter (burger 3 en beleidsmedewerker welzijn, persoonlijke
communicatie, 12 juli 2018 en 31 juli 2018). Het contact tussen de verschillende initiatiefnemers was
heel goed, hieruit is zelfs een hechte vriendengroep ontstaan (burger 3, persoonlijke communicatie,
12 juli 2018). Ook het contact met de buurt was heel goed. Rondom de speelstraat staan
seniorenwoningen. Voor de realisering van de speelstraat was deze plek onveilig doordat er veel
hangjeugd kwam. De initiatiefnemers hebben veel tijd gestoken in het contact met de senioren bij de
totstandkoming van de speelstraat. De senioren vinden het nu geweldig dat er de hele dag spelende
kinderen zijn en de plek een stuk veiliger is geworden (burger 3, persoonlijke communicatie, 12 juli
2018).
Concluderend blijkt dat de kwaliteit van het contact met de gemeente en initiatiefnemers in
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het begin niet altijd goed was. Later ging dit een stuk beter. Het contact tussen de verschillende
initiatiefnemers was goed en het contact met de buurt was ook overwegend positief.
Toerusting
Toerusting betreft de mate waarin de burgers over de juiste middelen, tijd en vaardigheden
beschikken. De initiatiefnemers hebben mensen bij elkaar gezocht die affiniteit hadden met jeugd en
bewegen. Daarnaast zijn ze ook gericht mensen gaan zoeken die verstand hadden van financiën,
communicatie waardoor een breed palet van mensen ontstond die meededen. Op deze manier
hadden ze veel knowhow, op alle vlakken (burger 3, persoonlijke communicatie, 12 juli 2018). Ook was
er een grote groep mensen betrokken met heel veel draagvlak binnen de wijk, waardoor het project
echt van de gemeenschap was. Daarnaast heeft de gemeente een grote financiële bijdrage gedaan. Dit
was cruciaal voor de initiatiefnemers. Het bedrag wat de gemeente beschikbaar zou stellen zou
namelijk ook het bedrag zijn wat de provincie beschikbaar zou stellen. Ook heeft een medewerker van
de gemeente toezicht gehouden op het werk zelf en de technische kant. (beleidsmedewerker welzijn,
persoonlijke communicatie, 31 juli 2018). Naast de financiële bijdrage heeft de gemeente de grond,
die er al lag, ter beschikking gesteld voor de speelstraat (burger 3, persoonlijke communicatie, 12 juli
2018).
Concluderend blijkt dus dat de initiatiefnemers een gemêleerde groep mensen was met kennis
en vaardigheden op de benodigde vlakken. De gemeente heeft uiteindelijk grote financiële
ondersteuning geboden en de grond ter beschikking gesteld.
Inbedding
Inbedding betreft de manier waarop organisaties en systemen zijn ingericht om bewonersinitiatieven
te ondersteunen. Bij het initiatief van de speelplaats was het project in handen van de initiatiefnemers.
Het participatietraject stond dus ook niet al van tevoren vast maar werd bepaald aan de hand van de
initiatiefnemers (beleidsmedewerker welzijn, persoonlijke communicatie, 31 juli 2018). Daarnaast was
de gemeente in die tijd nog niet goed bekend met het werken met burgerinitiatieven, waardoor vooral
in de beginperiode van het initiatief weinig steun vanuit de organisatie kwam. Bij de realisering van de
speelstraat was de gemeente nog niet ingericht om initiatieven te begeleiden, waardoor ad hoc
bekeken werd hoe het traject begeleid moest worden.
Empathie
Empathie betreft in dit onderzoek de mate waarin het management het belang van burgerinitiatieven
promoot en medewerkers de bevoegdheden krijgen om in te spelen op initiatieven. Ten tijde van het
initiatief van de speelstraat was het management nog niet zover dat ze inzagen dat de speelstraat van
belang was en er geïnvesteerd moest worden (beleidsmedewerker welzijn, persoonlijke
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communicatie, 31 juli 2018). Op dit moment groeit het besef dat de gemeente moet aansluiten bij
burgerinitiatieven.
Succesvoorwaarden
In de volgende paragraaf zijn de vijf succesvoorwaarden voor interactieve beleidsvorming toegepast
op het burgerinitiatief van de speelstraat.
Openheid
Openheid betreft de mate waarin het beleid nog niet vast staat en het bestuur invloed deelt met
participanten. Zoals al eerder besproken onder de factor inbedding was er ruimte om af te wijken van
het beleid, en het initiatief door te voeren. Wel kostte dit aardig veel moeite, omdat er veel geld mee
gemoeid was (beleidsmedewerker welzijn, persoonlijke communicatie, 31 juli 2018). Daarbij hadden
de participanten de volledige invloed op de uitkomst van het initiatief (burger 3, persoonlijke
communicatie, 12 juli 2018). Er was dus sprake van voldoende openheid van het beleid om het project
te laten slagen. Ook werd invloed met bestuur en participanten gedeeld.
Duidelijkheid
Om de mate van duidelijkheid te toetsen is er bekeken of de uitkomsten van het proces helder waren,
er een duidelijke rolverdeling was en of de financiële randvoorwaarden bekend waren. De
initiatiefnemers hadden een duidelijk doelstelling en uitkomst voor ogen. Ze hadden een duidelijke
visie op hoe ze met jongeren omgaan en een duidelijk doel over hoe het terrein in te richten
(beleidsmedewerker welzijn, persoonlijke communicatie, 31 juli 2018). De uitkomsten van het proces
waren dus helder. Ook was er een duidelijke rolverdeling binnen de groep initiatiefnemers. ‘We
hadden een voorzitter, secretaris, penningmeester, iemand die PR deed en nog een aantal
bestuursleden’ (burger 3, persoonlijke communicatie, 12 juli 2018). De financiële randvoorwaarden
waren bekend bij de burgers. Mede doordat ze zelf actief via fondsen en subsidies op zoek zijn gegaan
naar financiering voor het project.
Concluderen kan gesteld worden dat de uitkomsten van het proces duidelijk waren, er een
duidelijke rolverdeling was en de financiële randvoorwaarden bekend waren.

Meerwaarde participatie
De meerwaarde van participatie betreft de mate waarin het project iets bijdraagt voor zowel de
participanten als de gemeente en dat de verwachtingen naar elkaar duidelijk zijn. De geïnterviewde
participant geeft aan dat voor hem de meerwaarde vooral in zijn liefde voor sport zit. ‘Het gaat maar
om één ding en dat is dat de jeugd kan spelen, sporten en elkaar kan ontmoeten. Dat geeft heel veel
rust, veiligheid en geborgenheid in het dorp’ (burger 3, persoonlijke communicatie, 12 juli 2018). De
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verwachtingen waren duidelijk doordat dit duidelijk stond omschreven in het plan. In het begin was
voor de gemeente nog niet meteen duidelijk wat de meerwaarde zal zijn. Later drong bij de gemeente
steeds meer het besef door dat het bijdraagt aan de leefbaarheid in de wijk (beleidsmedewerker
welzijn, persoonlijke communicatie, 31 juli 2018).
Constructieve relatie
Zoals al eerder besproken onder de factor ‘contact’ was in de beginfase van het project de relatie
tussen de participanten en bestuur niet altijd constructief. Dit heeft voor wat frustraties gezorgd
(burger 3, persoonlijke communicatie, 12 juli 2018). Toen een andere medewerker het overnam ging
het project steeds beter lopen en was de relatie tussen gemeente en initiatiefnemers beter.
Geschikte problematiek
Er is gekeken of de problematiek niet urgent, belangrijk en hanteerbaar is. Het project was niet urgent,
er was voldoende tijd beschikbaar alvorens te handelen. Daarnaast was de problematiek gedeeltelijk
belangrijk. De participanten waren zeer geïnteresseerd en hadden veel belangstelling voor de
problematiek. Het bestuur zag in de beginperiode van het project minder in waarom het belangrijk
was.
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De problematiek was dus geschikt om aan te pakken door middel van participatie van burgers,
alhoewel het bestuur in het begin nog wel eens twijfelde aan de mate van belangrijkheid van de
problematiek.
Voldoende personele capaciteit en hulpmiddelen
Vervolgens is bekeken in hoeverre zowel het bestuur als de participanten voldoende menskracht, geld
en andere hulpmiddelen hadden om het project te laten slagen. De beleidsmedewerker geeft aan dat
het bestuur wellicht te weinig menskracht had. ‘We hadden meer moeten investeren en een besluit
nemen door te zeggen we moeten meer ambtelijke uren vrijmaken. Dan had het project misschien
sneller wat efficiënter kunnen lopen’ (beleidsmedewerker welzijn, persoonlijke communicatie, 31 juli
2018). De participanten hadden voldoende menskracht en andere hulpmiddelen. Er was een grote
groep mensen bij betrokken met kennis op verschillende vlakken. Ook hebben ze veel moeite gestopt
om via allerlei wegen de financiering rond te krijgen (beleidsmedewerker welzijn, persoonlijke
communicatie, 31 juli 2018).
Motieven om te participeren
In de volgende alinea is bekeken wat de motieven om te participeren waren bij de geïnterviewde
burgers.
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Can do
Can do verwijst naar de middelen die individuen hebben om zich te mobiliseren en organiseren. De
geïnterviewde burger heeft een sportopleiding gedaan en veel affiniteit met jeugd en bewegen
(persoonlijke communicatie, 12 juli 2018). Zoals al eerder besproken onder de factoren ‘toerusting’ en
‘voldoende personele capaciteit en hulpmiddelen’ waren de participanten met een gemixte groep
mensen met kennis op verschillende vlakken. Ook had de geïnterviewde een groot netwerk binnen het
dorp waardoor gericht gevraagd kon worden of mensen zich aan wilden sluiten. (burger 3, persoonlijke
communicatie, 12 juli 2018). De geïnterviewde geeft aan dat het belangrijk is dat je mensen gericht
vraagt, omdat via een briefje in de supermarkt weinig mensen geënthousiasmeerd raken.
Like to
Like to gaat over het belang van gemeenschapsgevoel als basis voor participatie. Het verwijst naar de
mate van identificatie en hechtheid met de groep. De initiatiefnemer geeft aan dat hier zeker sprake
van was bij de groep mensen die samen hebben gewerkt binnen het project. ‘Er is een hele hechte
vriendengroep ontstaan’ (burger 3, persoonlijke communicatie, 12 juli 2018). Concluderend blijkt dat
er een sterk gemeenschapsgevoel was als basis voor de participatie.
Enabled to
Enabled to verwijst naar het participeren in groepen en organisaties. Bij het project de speelstraat was
er inderdaad een groep mensen die samen het project zijn begonnen. De geïnterviewde burger heeft
een groep mensen bij elkaar gezocht die allen affiniteit hadden met jeugd en bewegen. Deze groep
heeft gedurende het project de kar getrokken (burger 3, persoonlijke communicatie, 12 juli 2018). Er
was dus sprake van participatie binnen een groep.
Asked to
Asked to geeft aan of iemand gevraagd is te participeren. Bij dit project is het idee ontstaan bij de
geïnterviewde burger. Hij was aanwezig bij een vergadering van de gemeente over wonen in de
toekomst (burger 3, persoonlijke communicatie, 12 juli 2018). Hoe vroeg zich of waar de kinderen
moesten spelen, en heeft uiteindelijk het idee van de speelstraat voor het eerst geopperd tijdens een
collegebezoek (beleidsmedewerker welzijn, persoonlijke communicatie, 31 juli 2018). De gemeente
heeft dus geen vraag tot participatie neergelegd maar het idee is ontstaan bij een burger.
Responded to
De factor ‘responded to’ houdt in dat de respondent gelooft dat zijn of haar betrokkenheid van waarde
is en dus een verschil maakt. Wordt er geluisterd naar deelnemers en rekening gehouden met hun
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mening? Bij dit project hadden de respondenten bijna volledige invloed op de uitkomst van het
initiatief. Ze hebben alles zelfstandig opgepakt waren zelf verantwoordelijk voor de uitvoering en de
regie (beleidsmedewerker welzijn, persoonlijke communicatie, 31 juli 2018).
Eindoordeel casus
De speelstraat kan gezien worden als een zeer succesvol project. Ze hebben veel bekendheid vergaard
met de manier van werken omdat het in die tijd nog niet gebruikelijk was dat er op zulke grote schaal
een initiatief vanuit burgers werd ontplooid. Dit project is bij uitstek een voorbeeld van een project
waarin de gemeente echt een faciliterende rol heeft. Het initiatief lag volledig bij de burgers en de
gemeente hoefde alleen maar te faciliteren en omarmen waar nodig. In het begin liep het contact
tussen initiatiefnemers en gemeente niet altijd soepel en dit heeft voor de nodige frustraties gezorgd.
Later is dit verbeterd en was er sprake van een constructieve relatie. Binnen de gemeentelijke
organisatie was op het moment van realisatie nog weinig kennis over het werken met
burgerinitiatieven. Hierdoor was er niet altijd genoeg begrip binnen de gemeente. De initiatiefnemers
hadden veel kennis en de juiste vaardigheden in pacht om het grootschalige project in goede banen te
leiden. Daarnaast was er een groep mensen die meehielpen die kennis en kunde hadden op allerlei
relevante vlakken. Dit heeft bijgedragen aan het succes van het project.

4.4 Casus voorzieningenplannen
Het vierde project dat onderzocht is, is het opstellen van de voorzieningenplannen. De gemeente
Gennep wilt graag dat voor elke kern een voorzieningenplan komt. Hierin worden de bestaande en
gewenste maatschappelijke voorzieningen voor de komende tien jaar van de kern in beeld gebracht.
Het doel van het opstellen van de voorzieningenplannen is om de vitaliteit in de kernen te borgen. Het
voorzieningenplan moet opgesteld worden met inwoners, verengingen en andere belangstellenden.
De inwoners worden nadrukkelijk betrokken bij het opstellen ervan omdat het om hun leefomgeving
gaat. Op deze manier hebben de inwoners invloed op het uitgevoerde beleid binnen de gemeente. De
opstellers van de voorzieningenplannen zijn ook eigenaar van de plannen. Het project is nog niet
afgerond. Op dit moment van schrijven, oktober 2018, zijn inmiddels in vier van de vijf kernen de
voorzieningenplannen opgesteld. In het laatste kerndorp is een groep inmiddels aan de slag gegaan
met het schrijven van een plan. Een externe organisatie heeft de kernen ondersteund bij het maken
van de plannen. Het is belangrijk om te vermelden dat het project nog niet volledig afgerond is en dat
het zich in meerdere kernen afspeelt. Niet uit elke kern is een medewerker geïnterviewd. Dit betekent
dat er voorzichtig omgegaan moet worden met de conclusies die uit deze case worden getrokken.
De ondersteuner van de externe organisatie is geïnterviewd en zal in het verdere stuk
aangeduid worden als ‘projectondersteuner’. Daarnaast is de projectleider sociaal domein van de
gemeente geïnterviewd, in de verdere analyse aangeduid als ‘projectleider’. Ook zijn twee burgers
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actief in twee verschillende wijkraden geïnterviewd. De wijkraden hebben een actieve rol bij het
opstellen van de voorzieningenplannen. Deze burgers zullen in de verdere analyse worden aangeduid
als burger 4 en burger 5.
Succes van het project
De afhankelijke variabele van dit onderzoek betreft de mate waarin het project als succesvol ervaren
is. Omdat het project ten tijde van schrijven nog niet afgerond is, is gevraagd naar de ervaringen tot
nu toe. Het blijkt dat dit erg verschilt voor de verschillende kernen. De ene kern heeft het aardig snel
opgepakt en daarbij ging het aardig soepel, in de andere ken was er minder animo voor. Een
aandachtspunt dat bij meerdere kernen naar voren komt is het betrekken van verenigingen. Het bleek
moeilijk te zijn om deze allemaal te betrekken. Over de ondersteuning van de projectondersteuner zijn
de geïnterviewde burgers positief.
Bestuursstijl
Er is geanalyseerd wat voor rol de gemeente aan heeft genomen bij het project voorzieningenplannen.
Dit project is een voorbeeld van co-creatie. In dit project betekent dit dat de gemeente zelf inhoudelijk
geen inbreng heeft. ‘We laten inwoners vertegenwoordigers uit de gemeenschap samen bepalen wat
nodig is om in dorpen vitaliteit te garanderen’ (projectleider, persoonlijke communicatie, 17 juli 2018).
Hieruit vloeien de voorzieningenplannen van de kernen. Dit zal voor de gemeente de basis worden van
wat er gehonoreerd wordt. In basis van wat opgehaald wordt gaat de gemeente uiteindelijk keuzes
maken. Hieruit blijkt dat de gemeente de ‘participatieve’ stijl aanneemt. De burgers geven namelijk
open advies, en er is sprake van discussie en inbreng van de participanten. Er is geen sprake van een
faciliterende of samenwerkende stijl omdat niet volledig duidelijk is wat met de inbreng van de burgers
gedaan gaat worden. Ook is het geen delegerende stijl omdat de burgers geen bevoegdheden hebben
om binnen kaders beslissingen te maken. De stijl die de participanten aannemen kan getypeerd
worden als adviseur. Dit houdt in dat de burger ideeën en open adviezen aan de gemeente kan geven.
De wens is dat juist wanneer de voorzieningenplannen zijn opgeleverd de burgers betrokken blijven,
en samen met de gemeente werken aan het uitvoeren van de opgestelde plannen. Het is nu nog te
vroeg om vast te stellen of dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren.
Ondersteuning
In de volgende paragraaf is bekeken op wat voor manier de gemeente ondersteuning heeft geboden
bij het opstellen van de voorzieningenplannen aan de hand van de vijf elementen van het ACTIEmodel.
Animo
Animo betreft de mate waarin het bestuur aansluit bij de drijfveren van burgers om te participeren. In
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dit onderzoek is gekeken in hoeverre de procedures duidelijk zijn voor de participanten en of de
wensen van participanten in acht worden genomen. Bij het opstellen van de voorzieningenplannen
zijn geen duidelijk afspraken gemaakt, maar is wel een duidelijk vraag neergelegd (burger 4,
persoonlijke communicatie, 6 september 2018). De projectleider geeft aan dat op dit moment het
proces nog niet zo ver is dat het duidelijk is voor de participanten wat de procedures zijn. De vragen,
voorstellen en verzoeken van de kernen zijn op papier gezet maar het is nog niet duidelijk wat daar
mee gaat gebeuren (projectleider, persoonlijke communicatie, 17 juli 2018). Voor de rest zijn met de
gemeente alleen afspraken gemaakt over de deadlines (burger 4, persoonlijke communicatie, 6
september 2018).
Contact
Vervolgens is bekeken hoe het contact tussen de participanten en de gemeente was. De
projectmedewerker van de externe organisatie heeft vooral direct contact gehad met de burgers die
actief waren bij de voorzieningenplannen. De gemeente was voornamelijk een onzichtbare partner
voor de burgers (burger 4, persoonlijke communicatie, 6 september 2018). Twee geïnterviewde
burgers geven aan erg blij te zijn met de inbreng van deze projectmedewerker (burger 4 en burger 5,
persoonlijke communicatie, 6 september en 12 juli 2018). De gemeente was meer een onzichtbare
partner voor de burgers. Het contact tussen de gemeente en de externe organisatie liep niet altijd
soepel. Dit komt mede doordat de verwachtingen van beide partijen niet altijd met elkaar
overeenkwamen. Zo geeft de projectondersteuner van de externe organisatie (persoonlijke
communicatie, 24 augustus 2018) aan dat er een verschil zit tussen de systeemwereld en de wereld
waarin de inwoners zitten. Hierdoor was het niet mogelijk om de gestelde deadlines te halen en dit
leverde wat wrijving op. De projectleider van de gemeente geeft ook aan dat samenwerking lastig is
geweest en er ingegrepen moest worden (persoonlijke communicatie, 17 juli 2018). Er moesten
duidelijkere afspraken gemaakt worden en meer regievoering gehanteerd worden. ‘We weten dat het
lastig is om via co-creatie te doen maar er moet wel op een of andere manier voortgang in het proces
zitten’ (projectleider, persoonlijke communicatie, 17 juli 2018).
Al concluderend blijkt dus dat het contact tussen de burgers en de externe organisatie goed
was. Het contact tussen de externe organisatie en de gemeente was niet altijd goed door verschillende
verwachtingen.
Toerusting
Toerusting betreft de mate waarin de burgers over de juiste middelen, tijd en vaardigheden
beschikken. Uit de interviews blijkt dat dit aanzienlijk verschilt tussen de kernen. Zo geeft één van de
geïnterviewde burgers aan dat in het dorp de groep die ermee bezig was genoeg vaardigheden hadden.
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Daar was ook een maatschappelijk gelieerde organisatie en een school betrokken. Alleen de
verengingen zelf niet (burger 4, persoonlijke communicatie, 6 september 2018). Ook had één kern
moeite om het product goed op papier te zetten. In dat geval schoot de projectondersteuner wel eens
te hulp (projectondersteuner, persoonlijke communicatie, 24 augustus 2018). Ook was niet in alle
kernen genoeg menskracht om het plan te ontwikkelen (projectleider, persoonlijke communicatie, 17
juli 2018). Daarom heeft de externe organisatie in sommige kernen meer bij moeten springen,
alhoewel het niet wenselijk is dat de projectondersteuner zelf stukken schrijft. Het moet tenslotte een
plan zijn dat van en voor de kern is (projectondersteuner, persoonlijke communicatie, 24 augustus
2018). Ondersteuning vanuit de gemeente was er in de vorm van de externe organisatie. Die hebben
de opdracht gekregen om op alle niveaus in het proces ondersteuning te bieden (projectleider,
persoonlijke communicatie, 17 juli 2018).
Het blijkt dat er verschil zit in toerusting tussen de verschillende kernen. In sommige kernen
waren wel genoeg middelen om aan de slag te gaan en bij andere kernen minder.
Inbedding
Inbedding betreft de manier waarop de gemeente is ingericht om initiatieven te ondersteunen. In dit
onderzoek wordt gekeken of ondersteuners voldoende werkruimte hebben en of er een
knelpuntenbenadering gebruikt is. In dit proces lag er een duidelijke opdracht. De oorspronkelijke
opdracht was om binnen een termijn van iets meer dan een jaar per kern een voorzieningenplan op te
leveren (projectleider, persoonlijke communicatie, 17 juli 2018). In de praktijk leek dit tijdsplan niet
haalbaar, en is dus afgeweken van dit plan. De projectondersteuner van de organisatie had in principe
vrijheid om samen met burger te zorgen dat er een gedragen inwonersvisie ontwikkeld werd
(projectondersteuner, persoonlijke communicatie, 24 augustus 2018). Uiteindelijk zullen de
voorzieningenplannen de basis zijn voor wat de gemeente gaat doen in de kernen. Op basis van wat
opgehaald is zal er geïnvesteerd worden en keuzes gemaakt worden (projectleider, persoonlijke
communicatie, 17 juli 2018). Al met al blijkt dat er voldoende werkruimte voor de ondersteuners was,
maar er bij aanvang van het project geen knelpuntenbenadering is gehanteerd. Later werd duidelijk
dat het nodig was het participatietraject aan te passen.
Empathie
Empathie betreft in dit onderzoek de mate waarin het management het belang van burgerparticipatie
promoot, en er dus empathie vanuit de organisatie is. De projectleider heeft hier op dit moment
twijfels bij. Hij geeft aan dat er zijn mensen die ideeën hebben over hun eigen wijk die niet sporten
met ideeën die door bestuurder zijn geuit. Er wordt in die fase vaak al direct gereageerd met een soort
interventie. Het is juist van belang om de ruimte te nemen, en als die genomen wordt en het past niet
binnen de kaders van de gemeente dan moet er in gesprek uitgelegd worden waarom iets wel of niet
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kan. ‘Je moet zo min mogelijk belemmeringen zetten op het creatieve proces van burgers’
(projectleider, persoonlijke communicatie, 17 juli 2018). Concluderend blijkt dat er twijfels zijn over de
mate waarin het management het belang van burgerparticipatie promoot.
Succesvoorwaarden
In de volgende paragraaf zijn de vijf succesvoorwaarden voor interactieve beleidsvorming toegepast
op de casus voorzieningenplannen.
Openheid
Openheid betreft de mate waarin het beleid nog niet vast staat en het bestuur invloed deelt met
participanten. Bij dit project hebben de burgers in principe de vrijheid om het voorzieningenplan op te
stellen naar geheel eigen wijs. ‘Het zijn vooral de inwoners die aan het schrijven zijn. Het is hun mening,
hun visie en hun vraag en zij zijn er ook verantwoordelijk voor’ (projectleider, persoonlijke
communicatie, 17 juli 2018). Welke plannen uiteindelijk ook daadwerkelijk doorgevoerd gaan worden
is nog niet zeker. Er kunnen bijvoorbeeld niet in alle kernen nieuwe dorpshuizen gebouwd worden,
daar moeten keuzes in gemaakt worden. Dit houdt in dat niet alle plannen die burgers opschrijven ook
daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden. Het is belangrijk dat de burger betrokken blijven en de
afwegingen die de gemeente maakt gedeeld worden. Op dit moment is de gemeente nog zoekende
hoe in de fase na de besluitvorming ook co-creatie en betrokkenheid van de burgers ontstaat
(projectleider, persoonlijke communicatie, 17 juli 2018). Concluderend blijkt dat de inwoners volledige
vrijheid hebben wat betreft het opstellen van het voorzieningenplan. Het is alleen nog niet duidelijk
wat voor invloed dit daadwerkelijk gaat hebben op het beleid van de gemeente.
Duidelijkheid
De projectleider gaf aan dat er een duidelijk opdrachtomschrijving lag. Enerzijds was er de opdracht
van de gemeente aan de externe partner om de burgers te begeleiden bij het opstellen van de
voorzieningenplannen. Anderzijds was er de opdracht aan de externe partner om de burgers hierbij te
ondersteunen. Die opdracht aan de burger is minder maakbaar en afdwingbaar omdat de burgers op
vrijwillige basis participeren (projectleider, persoonlijke communicatie, 17 juli 2018). De burgers geven
aan dat in principe de opdrachtomschrijving duidelijk was, namelijk om te formuleren wat de kern
nodig heeft. Wel hebben ze in een kern het hele proces omgedraaid. ‘We moeten eerst samen een
andere visie formuleren om te weten wat je nodig hebt. Dus niet zozeer uitkomsten bouwen, dat was
de insteek van de gemeente, maar kijken wat het dorp belangrijk vindt’ (burger 4, persoonlijke
communicatie, 6 september 2018). De financiële randvoorwaarden waren niet heel relevant. ‘Er zijn
geen financiële randvoorwaarden gesteld, in principe mag alles, burgers mogen roepen wat ze willen’
(projectleider, persoonlijke communicatie, 17 juli 2018). De projectondersteuner van de externe
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organisatie is betaald door de gemeente. Concluderend blijkt dus dat de uitkomsten van het proces
helder waren en de financiële randvoorwaarden bekend waardoor er sprake was van duidelijkheid.
Meerwaarde participatie
De meerwaarde van participatie betreft de mate waarin het project iets bijdraagt voor zowel de
participanten als de gemeente en dat de verwachtingen naar elkaar duidelijk zijn. De verwachtingen
naar de burgers toe is dat ze aangeven waar ze behoefte denken, en dat ze ook nadenken wat reëel is
om te vragen. Daarnaast moeten ze ook bereid zijn een bijdrage te leveren aan het realiseren wat ze
willen (projectleider, persoonlijke communicatie, 17 juli 2018). De burgers die meegeholpen hebben
bij de voorzieningenplannen geven aan dat ze dit vooral doen omdat ze iets willen betekenen voor de
gemeenschap waarin ze wonen (burger 5, persoonlijke communicatie, 12 juli 2018). Wel blijkt dat niet
voor iedereen sprake is van urgentiebesef. Zo geeft een ander burger aan dat niet alle verengingen
betrokken waren terwijl dat wel gewenst is. ‘Verenigingen hebben toch prioriteiten op ander punten
gelegd en niet op dit’ (burger 4, persoonlijke communicatie, 6 september 2018). Ook veel mensen in
het dorp zien het urgentiebesef niet en vinden alles wel prima (burger 4, persoonlijke communicatie,
6 september 2018). De meerwaarde van participatie was voor de betrokken partijen duidelijk. De
wijkraden wilden graag ook meer andere maatschappelijke partijen en burgers betrekken bij het
project. Dit is niet gelukt omdat zij niet genoeg urgentiebesef hadden en dus niet de meerwaarde van
participatie inzagen.
Constructieve relatie
Zoals al eerder besproken onder de factor contact, ging het contact tussen burgers en gemeente vooral
via de externe organisatie. In het begin verliep dit contact tussen gemeente en de externe medewerker
soms stroef. Van beide kanten waren verschillende verwachtingen over het proces. Toen deze
verwachtingen eenmaal uitgesproken waren werd de relatie weer een stuk constructiever. De burgers
geven aan dat ze de begeleiding van de externe projectondersteuner als zeer prettig hebben ervaren.
Al concluderend kan gesteld worden dat relatie tussen de gemeente en de externe organisatie niet
altijd goed was doordat er verschillende verwachtingen waren. De relatie tussen de burgers en de
projectondersteuner was wel goed.

Geschikte problematiek
Er is gekeken of de problematiek niet urgent, belangrijk en hanteerbaar is. De problematiek is in dit
geval niet dusdanig urgent dat er gelijk een beslissing genomen moet worden. Alhoewel dit een
voorwaarde is voor het aanpakken van problemen via interactieve beleidsvorming ligt hier ook gelijk
de valkuil. Door het ontbreken van urgentie zien niet alle burgers de belangrijkheid van het project.
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Voor het aanpakken van problemen via interactieve beleidsvorming moet de problematiek namelijk
ook belangrijk zijn. Alhoewel een deel van de kernen enthousiast aan de slag is gegaan was niet bij
iedereen veel interesse. De problematiek was wel hanteerbaar. Doordat het zich specifiek richt op de
voorzieningen in de bepaalde kernen is het herkenbaar voor participanten en kunnen ze goed aan de
slag. Concluderend blijkt dat de problematiek geschikt is om aan te pakken via interactieve
beleidsvorming, echter heerst de vraag of er genoeg interesse is en het dus als belangrijk genoeg wordt
gezien.

Voldoende personele capaciteit en hulpmiddelen
Vervolgens is bekeken in hoeverre zowel het bestuur als de participanten voldoende menskracht, geld
en andere hulpmiddelen hadden om het project te laten slagen. Bij de gemeente was dat in dit project
het geval (projectleider, persoonlijke communicatie, 17 juli 2018). Ook geven de individuele burgers
betrokken bij het opstellen van de voorzieningenplannen aan dat ze over voldoende vaardigheden
beschikten (burger 4 en burger 5, persoonlijke communicatie, 6 september en 12 juli 2018). Wel was
niet in alle kernen voldoende menskracht aanwezig. Door de gemeente en de externe organisatie
waren er voldoende personele en andere hulpmiddelen beschikbaar. De burgers die meegeholpen
hebben met het schrijven van de plannen beschikten ook over voldoende vaardigheden maar er was
niet in alle kernen voldoende menskracht.
Motieven om te participeren
In de volgende paragraaf is geanalyseerd in hoeverre de motieven om te participeren vanuit het
CLEAR-model (Lowndes et al., 2006) voorkwamen waren bij de burgers.
Can do
Can do verwijst naar de middelen die individuen hebben om zich te mobiliseren en organiseren. Zoals
eerder besproken in de analyse bleek dat de geïnterviewde burgers inderdaad voldoende
vaardigheden hadden om mee te helpen bij het opstellen van de voorzieningenplannen. Wel uitten de
geïnterviewde burgers twijfels over het aantal mensen en verenigingen beschikbaar om mee te helpen
bij het opstellen van de plannen.
Like to
Like to verwijst naar de mate van identificatie en hechtheid met de groep waarmee dingen
georganiseerd worden. Een geïnterviewde burger geeft aan dat in de groep iedereen zich positief
kritisch heeft uitgelaten. Er waren voor en tegenstanders van bepaalde ontwikkelingen maar er is goed
naar elkaar geluisterd (burger 4, persoonlijke communicatie, 6 september 2018).
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Enabled to
Enabled to verwijst naar de participatie binnen groepen. Het belang van de voorzieningenplannen is
dat het een product is dat binnen de kernen breed gedragen wordt. Hierdoor is het van belang dat
verschillende burgers, organisaties en verengingen er samen aan werken. Het verschilt heel erg per
kern in hoeverre dit ook gebeurd is. Uiteindelijk is er wel naar gestreefd om ervoor te zorgen dat het
plan draagvlak heeft binnen de kern. Hier heeft de projectondersteuner de inwoners bij geholpen
(projectondersteuner, persoonlijke communicatie, 24 augustus 2018). Een geïnterviewde burger geeft
aan dat het moeilijk was om een groep bij elkaar te vinden die mee wilde helpen (burger 5, persoonlijke
communicatie, 12 juli 2018). Er is dus gestreefd om via groepen te participeren maar de animo was
niet altijd groot genoeg.
Asked to
Asked to geeft aan of iemand gevraagd is om te participeren. Bij het project voorzieningenplannen is
dit inderdaad het geval geweest. De gemeente wilde een visie ontwikkelen met inwoners over het
voorzieningenniveau. Daarom is de vraag neergelegd bij de externe organisatie om de inwoners hierbij
te ondersteunen (projectondersteuner, persoonlijke communicatie, 24 augustus 2018).
Responded to
De factor ‘responded to’ houdt in dat de respondent gelooft dat zijn of haar betrokkenheid een verschil
maakt. Er is gekeken of er geluisterd wordt naar de deelnemers en of er rekening gehouden wordt met
hun mening. In dit proces waren de burgers vrij in het opstellen van het plan. Wat voor verschil dit
uiteindelijk in het beleid gaat maken is op dit moment nog niet duidelijk.
Eindoordeel casus
Op dit moment zitten de voorzieningenplannen nog in de afrondende fase. De burgers hebben tot nu
toe voornamelijk een adviserende rol. Dit past binnen de participatieve stijl die de gemeente
aanneemt. Wel is de vraag wat uiteindelijk met de uitkomsten van de voorzieningenplannen gaat
gebeuren. Het is van belang dat dit goed gecommuniceerd wordt naar de burgers om ze ook na het
opstellen van de plannen op de hoogte te houden. Dan begint namelijk eigenlijk pas het echte
proces, namelijk dat er iets met de gewenste plannen wordt gedaan. Het project heeft de enige
vertraging opgelopen. Dit weerspiegelt goed de moeilijkheden die gepaard gaan met het werken via
co-creatie. In dit project waren de verwachtingen tussen wat het bestuur wilde en de manier waarop
de externe organisatie te werk ging anders. Het is moeilijk omdat het tempo van werken van burgers
anders ligt dan binnen de gemeente. Ook is het lastig om burgers en verengingen bewust te maken
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van het urgentiebesef. Veel bewoners en verenigingen zien dit namelijk niet in en dit weerhoudt ze
ervan te participeren.

4.5 Casus omgevingsvisie
Het laatste project dat onderzocht is, is de omgevingsvisie. De omgevingsvisie is een visie die het Rijk,
de provincies en gemeenten verplicht moeten opstellen doordat er een nieuwe omgevingswet komt.
De omgevingswet treedt in 2021 in werking en zorgt voor vereenvoudiging en samenvoeging van de
huidige regels binnen het ruimtelijk domein (Gemeente Gennep, 2018). Er zijn verschillende voordelen
aan de omgevingswet. Op dit moment bestaat het omgevingsrecht nog uit tientallen wetten en
honderd regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu en water. Dit wordt getransformeerd
naar één wet. Ook komt er in plaats van verschillende bestemmingsplannen nog maar één
omgevingsplan. De wet biedt daardoor meer ruimte voor particuliere ideeën omdat er minder
algemene regels gelden (rijksoverheid, z.d.). De omgevingsvisie is het richtinggevende
beleidsinstrument van de nieuwe omgevingswet. Het benoemt ambities en opgaven voor de fysieke
leefomgeving als geheel. In de gemeente Gennep is in november 2017 een aftrapbijeenkomst
georganiseerd waar 120 belangstellenden aanwezig waren om met elkaar in gesprek te gaan over de
toekomst van woon-, werk- en leefomgeving. Ook zijn in het afgelopen jaar medewerkers van de
gemeente de straat op gegaan om input bij bewoners op te halen voor de omgevingsvisie. In
september 2018 is een wereldcafé Omgevingsvisie georganiseerd waarbij gereflecteerd werd op de
vergaarde informatie van de afgelopen tijd. Er werd gediscussieerd over de identiteit en de kwaliteiten
van de gemeente. Met deze inbreng gaat de gemeente nu aan de slag om een concept-omgevingsvisie
op te stellen (Gemeente Gennep, 2018).
De beleidsmedewerker ruimtelijke ordening begeleid dit project. Deze persoon is geïnterviewd
en zal aangeduid als ‘beleidsmedewerker ruimtelijke ordening’. Ook is de opdrachtgever van de
gemeente geïnterviewd. Deze zal worden aangeduid als ‘opdrachtgever project’. Daarnaast zijn twee
burgers, actief in twee verschillende wijkraden, geïnterviewd. Deze zullen worden aangeduid als
‘burger 5’ en ‘burger 6’.
Succes van het project
Op het moment van schrijven is het nog te vroeg om vast te stellen in hoeverre het project van de
omgevingsvisie succesvol is geweest. Ten tijde van de interviews met de beleidsmedewerker en
burgers zat het proces nog in de beginfase. De beleidsmedewerker en opdrachtgever van het project
spreken wel overwegend positief over het proces. Bij de geïnterviewde burgers leeft de omgevingsvisie
nog niet heel erg.
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Bestuursstijl
Er is geanalyseerd wat voor soort bestuursstijl de gemeente aan heeft genomen bij dit project. Bij het
opstellen van de omgevingsvisie staat co-creatie centraal bij de gemeente. Een stedendeskundig
bureau begeleidt de gemeente bij het opstellen van de omgevingsvisie. In het offertetraject was een
belangrijke eis dat er veel nadruk moest liggen op burgerparticipatie en co-creatie (beleidsmedewerker
ruimtelijke omgeving, persoonlijke communicatie, 13 juli 2018). ‘Het is een visie die in samenwerking
met de samenleving is opgesteld en wij pakken daarin de signalen op die ons bereiken’
(beleidsmedewerker ruimtelijke ordening, persoonlijke communicatie, 13 juli 2018). Hieruit blijkt dat
de burgers als het ware ideeën en adviezen aan de gemeente kunnen geven waardoor de participant
de rol van adviseur aanneemt. De gehanteerde bestuursstijl is de participatieve stijl. De burgers
hebben namelijk geen bevoegdheid om beslissingen te nemen maar kunnen wel meepraten en ideeën
opperen.
Ondersteuning
In de volgende paragraaf is bekeken op wat voor manier de gemeente ondersteuning heeft geboden
bij het opstellen van de voorzieningenplannen aan de hand van de vijf elementen van het ACTIEmodel.
Animo
Animo wordt onderzocht door te kijken in hoeverre de procedures duidelijk zijn voor participanten en
in hoeverre het bestuur aansluit bij de wensen van de participanten. Op deze manier wordt gekeken
in hoeverre het bestuur aansluit bij de drijfveren van participanten om een initiatief gestalte te geven.
Het bleek dat dit in deze case niet relevant was. In het contact met participanten heeft de gemeente
vooral geïnventariseerd wat inwoners belangrijk vinden in hun leefomgeving. Het initiatief lag dus niet
bij de burgers, maar bij de gemeente. Wat uiteindelijk met de wensen van de participanten gedaan
wordt is niet geheel duidelijk.
Contact
Er is bekeken hoe het contact tussen de participanten en de gemeente is bij het opstellen van de
omgevingsvisie. Eén geïnterviewde burger geeft aan dat er nog niet veel direct contact met de
gemeente is geweest over de omgevingsvisie (burger 6, persoonlijke communicatie, 27 augustus
2018). De gemeente probeert door verschillende activiteiten in contact te komen met inwoners. De
gemeente heeft speciaal voor de omgevingsvisie een kaart opgesteld en is met deze kaart en een
ooievaarsnest naar verschillende dorps- en stadspleinen gegaan. Het ooievaarsnest staat als symbool
voor de nieuwe omgevingsvisie. Verschillende medewerkers van de gemeente zijn gaan praten met
burgers over zaken die verbeterd kunnen worden in de omgeving. In eerste instantie over dingen in de
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fysieke leefomgeving maar mensen konden zelf aangeven over welke onderwerpen ze iets kwijt
wilden. Daarnaast zijn de zeven bassischolen in de gemeente benaderd en is aan de hand van de
speciaal opgestelde kaart met de kinderen besproken hoe ze de gemeente over twintig jaar zien
(beleidsmedewerker ruimtelijke ordening, persoonlijke communicatie, 13 juli 2018). Over de kwaliteit
van het contact is moeilijk een oordeel te vellen maar er is door de gemeente wel gepoogd met
verschillende mensen in contact te komen om verschillende meningen te horen.
Toerusting
Toerusting betreft de mate waarin burgers over de juiste middelen en vaardigheden beschikken om te
participeren. Bij de omgevingsvisie is het de bedoeling dat de participanten meedenken over de
nieuwe visie. Hier zijn in principe geen vereiste middelen of vaardigheden voor nodig. Wel blijkt dat
het niet voor alle bewoners duidelijk is wat de nieuwe omgevingswet precies inhoudt (burger 5,
persoonlijke communicatie, 19 juli 2018). De geïnterviewde burger begreep wel hoe de nieuwe
omgevingswet werkt maar hij gaf aan dat het een complexe verandering is.
Inbedding
Inbedding betreft de mate waarop de organisatie is ingericht om participatietrajecten te
ondersteunen. Er is gekeken of het participatietraject al van tevoren vast stond of niet. Voor
succesvolle participatie is namelijk van belang dit niet zo is en juist een knelpuntenbenadering wordt
gebruikt. De beleidsmedewerker geeft aan dat ze zich laten leiden door het proces. ‘Dit betekent dat
we als organisatie in het diepe zijn gesprongen’ (beleidsmedewerker ruimtelijke ordening, persoonlijke
communicatie, 13 juli 2018). Er was dus inderdaad sprake van een open participatietraject.
Empathie
Empathie verwijst in dit onderzoek naar de mate waarin het management het belang van
burgerparticipatie promoot. De beleidsmedewerker heeft het idee dat het management het belang
van werken met burgers promoot maar de gevolgen ervan nog niet altijd doorvoelt. ‘Bij participatieve
beleidsvorming moet de gemeente een stap terugnemen en luisteren naar wat in de burgerij leeft. Dit
betekent dat je de eigen sectorale houvasten soms loslaten’ (beleidsmedewerker ruimtelijke ordening,
persoonlijke communicatie, 13 juli 2018). Dit kost ook meer tijd en een andere manier van werken
vanuit gemeentemedewerkers. De geïnterviewde medewerker twijfelt dus over de mate waarin het
management de consequenties van werken met burgers voldoende doorziet.
Succesvoorwaarden
Openheid
Openheid betreft de mate waarin beleid nog niet vast staat en bestuur invloed deelt met participanten.
Wat betreft de omgevingsvisie ligt het beleid nog open. De gemeente laat zich leiden door het proces.
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‘Als organisatie zijn we hierdoor in het diepe gesprongen’ (beleidsmedewerker ruimtelijke ordening,
persoonlijke communicatie, 13 juli 2018). Het bestuur deelt invloed met participanten doordat er
externe bijeenkomsten zijn georganiseerd om signalen uit de omgeving van inwoners op te pakken.
Deze signalen dienen als input voor de uitwerking van de omgevingsvisie. Uiteindelijk is het de
gemeenteraad die de omgevingsvisie gaat vaststellen. Het opstellen van de visie gebeurt dus aan de
hand van co-creatie maar uiteindelijk heeft de gemeenteraad het bevoegd gezag (beleidsmedewerker
ruimtelijke ordening, persoonlijke communicatie, 13 juli 2018).
Duidelijkheid
Om de mate van duidelijkheid te toetsen is bekeken of er een duidelijke rolverdeling was, of de
uitkomsten van het proces helder waren en of de financiële randvoorwaarden bekend waren. Er zijn
verschillende partijen betrokken bij het opstellen van de omgevingsvisie. Dit zijn de gemeenteraad,
het college, beleidsmedewerkers binnen de gemeente, het externe bureau dat het proces begeleidt
en het Gelders Genootschap (beleidsmedewerker ruimtelijke ordening, persoonlijke communicatie, 13
juli 2018). Daarnaast worden externe bijeenkomsten georganiseerd waarin ook burgers aan het woord
kunnen komen. Er is dus niet één duidelijke rolverdeling maar in samenspraak met verschillende
partijen komt de visie tot stand. Ook is gevraagd wat de uitkomsten van het proces moeten zijn. De
projectleider (persoonlijke communicatie, 11 september 2018) geeft aan dat er een visie op Gennep
moet komen met een verdere horizon die het liefst bottom-up is opgesteld. De geïnterviewde burger
geeft aan dat als lid van de wijkraad voor hem de uitkomsten van het proces helder zijn maar het voor
veel inwoners moeilijk te begrijpen is wat de omgevingsvisie precies inhoudt (burger 5, persoonlijke
communicatie, 19 juli 2018). Hij geeft aan: ‘Ja ik heb door wat de achtergrond ervan is. Maar bij veel
bewoners is dit minder. Ook bij mijn eigen kinderen, die toch een redelijke opleiding hebben en
mogelijk last hebben van veranderende omgeving, heb ik het geprobeerd uit te leggen en dat valt niet
mee’. Voor de burgers zijn er geen relevante financiële randvoorwaarden aan het project verbonden
(burger 5, persoonlijke communicatie, 19 juli 2018). De afspraken met de gemeente zijn dus duidelijk
maar de uitkomsten van het proces zijn niet voor alle burgers helder.
Meerwaarde participatie
De meerwaarde van participatie betreft de mate waarin het project iets bijdraagt voor zowel de
participanten als de gemeente. De geïnterviewde burger geeft aan dat hij een bijdrage levert omdat
hij graag iets voor de samenleving wil betekenen (burger 6, persoonlijke communicatie, 27 augustus
2018). De geïnterviewde burgers geven aan dat het voor een groot deel van de burgers onduidelijk is
dat de omgevingswet de huidige bestemmingsplannen gaan vervangen. Hierdoor zien ze niet altijd
de meerwaarde van participatie in, omdat het niet duidelijk is wat het effect van de veranderingen
zal zijn. De gemeente wilt graag een visie die deels door burgers uit de gemeente is opgesteld omdat
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het om de leefomgeving van de burgers gaat (beleidsmedewerker ruimtelijke ordening, persoonlijke
communicatie, 12 juli 2018). De meerwaarde voor de gemeente is dus dat het een breed gedragen
visie is.
Constructieve relatie
Een voorwaarde voor een constructieve relatie tussen bestuur en participanten is door te participeren
via een samenwerkingsstructuur. Doordat de wijkraden benaderd zijn om mee te denken over de
omgevingsvisie gebeurt dit inderdaad via een samenwerkingsstructuur. Omdat de gemeente vooral
ideeën ophaalt is er geen sprake van persoonlijke relaties tussen participanten en
gemeentemedewerkers bij het opstellen van de omgevingsvisie. Het is dus moeilijk om een oordeel te
vellen over deze factor.
Geschikte problematiek
Er is gekeken of de problematiek niet urgent, belangrijk en hanteerbaar is. Hieruit kan opgemaakt
worden of het een geschikt onderwerp is om doormiddel van interactieve beleidsvorming aan te
pakken. Omdat de gemeente geruime tijd heeft genomen om met de omgevingsvisie aan de slag te
gaan is het niet urgent (beleidsmedewerker ruimtelijke ordening, persoonlijke communicatie, 12 juli
2018). Een geïnterviewde burger geeft aan dat bij veel burgers niet doorgedrongen is dat de
omgevingsvisie de huidige bestemmingsplannen vervangen (burger 5, persoonlijke communicatie, 19
juli 2018). Hij merkt dat het lastig uit te leggen is aan burgers wat de veranderingen inhouden. Hieruit
blijkt dat de problematiek wellicht niet hanteerbaar is voor burgers. Door onbegrip over de nieuwe
omgevingswet wordt daarom ook niet ingezien dat het een belangrijke transformatie betreft.
Voldoende personele capaciteit en hulpmiddelen
Er is bekeken of de gemeente voldoende menskracht heeft om het project te laten slagen. De
beleidsmedewerker geeft aan dat er veel enthousiasme aanwezig is bij medewerkers om met burgers
te werken. Verschillende medewerkers hebben pitches gehouden en zijn de straat op gegaan om met
mensen in gesprek te gaan over de omgevingsvisie. De beleidsmedewerker merkt wel dat het werken
met burgers veel tijd kost en dat deze tijd ergens vandaan gehaald moet worden. Daar is op dit moment
nog niet altijd tijd voor. (beleidsmedewerker ruimtelijke ordening, persoonlijke communicatie, 12 juli
2018). Voor dit project is voldoende personele capaciteit maar de uren die voor de interactie met
burgers zijn vrijgemaakt zijn aan de krappe kant.
Motieven om te participeren
In de volgende paragraaf is geanalyseerd in hoeverre de motieven om te participeren vanuit het
CLEAR-model (Lowndes et al., 2006) voorkwamen waren bij de burgers.
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Can do
Can do verwijst naar de juiste middelen en vaardigheden van burgers om te participeren. Zoals eerder
benoemd onder de factor ‘toerusting’ blijkt dat iedereen in principe een bijdrage kan leveren aan het
meedenken over de omgevingsvisie. Hier zijn geen bepaalde middelen of vaardigheden voor nodig.
Wel blijkt dat het voor een groot deel van de burgers moeilijk te begrijpen is wat de nieuwe
omgevingswet precies inhoudt (burger 6, persoonlijke communicatie, 19 juli 2018).

Like to
Like to verwijst naar de hechtheid van de groep mensen die met elkaar participeerden. Binnen de
omgevingsvisie is er geen duidelijke groep burgers die met elkaar participeert. Er zijn enkele losse
individuen van wijkraden die participeren, maar ook voorbijgangers op straat en kinderen op scholen
konden inbreng aanleveren. Hierdoor is er geen duidelijke groep die met elkaar participeert en is deze
factor niet aanwezig.

Enabled to
Enabled to verwijst naar participeren binnen groepen. De bewoners die mee hebben gedacht over de
omgevingsvisie komen veelal uit de wijkraden. Zij zijn uitgenodigd om mee te denken in werkgroepen
(beleidsmedewerker ruimtelijke ordening, persoonlijke communicatie, 12 juli 2018).
Asked to
Asked to geeft aan of iemand gevraagd is om te participeren. De gemeente heeft in dit project de
wijkraden gevraagd om mee te denken over de omgevingsvisie. Ook zijn verschillende mensen op
straat om hun mening gevraagd, en zijn verschillende scholen bezocht om kinderen ook te laten
spreken. Daarnaast is ook via de website een oproep gedaan aan alle burgers om langs te komen bij
de startbijeenkomst (beleidsmedewerker ruimtelijke ordening, persoonlijke communicatie, 12 juli
2018). Dit laat zien dat de gemeente mensen gevraagd heeft om te participeren.

Responded to
Responded to geeft aan of er geluisterd is naar deelnemers en er rekening is gehouden met hun
mening. Bij het opstellen van de omgevingsvisie zijn meerdere bijeenkomsten georganiseerd. In het
wereldcafé presenteert de gemeente wat er tot dusver is opgehaald en kunnen de bewoners aangeven
of ze zich herkennen in de geformuleerde opgaves (beleidsmedewerker ruimtelijke ordening,
persoonlijke communicatie, 12 juli 2018). Op deze manier wordt er dus geluisterd naar de deelnemers.
Het moet nog blijken in hoeverre de visie van de participanten ook terugkomt in de op te stellen
omgevingsvisie.
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Eindoordeel casus
Op dit moment is de gemeente bezig met het opstellen van de omgevingsvisie. Hierbij proberen ze
zoveel mogelijk input bij burgers op te halen over de op te stellen visie. Omdat het project nog niet
afgerond is kan nog geen oordeel geveld worden over de mate van succes. Het blijkt dat de gemeente
een participatieve bestuursstijl aanneemt, waarbij burgers als adviseur worden gezien. De gemeente
heeft dus vooral input opgehaald waardoor ze niet veel ondersteuning hebben geboden aan
participanten. Het contact vond vooral plaats via de gebruikelijke communicatiekanalen van de
gemeente. Er is aan verschillende succesvoorwaarden voor interactieve beleidsvorming voldaan. Zo is
het beleid nog open en staat het participatiepraject nog niet vast. Er zijn twijfels over de mate van
duidelijkheid van het project voor de participanten. Veel burgers begrijpen niet goed wat de
omgevingsvisie precies inhoudt. Hierdoor is ook de meerwaarde van participatie voor sommige
burgers onduidelijk. Er is gepoogd in contact te komen met zoveel mogelijk burgers door als gemeente
de straat op te gaan en langs te gaan bij basisscholen. In hoeverre deze input van de burgers terug te
zien is in de omgevingsvisie moet nog blijken.

4.6 Vergelijking casussen
In de analyse is per casus besproken in hoeverre de opgestelde succesfactoren voor burgerparticipatie
zich in de praktijk voordoen. In onderstaand schema is weergegeven wat het resultaat is op alle
factoren voor de vijf verschillende projecten. Er zijn verschillende scores aan de variabelen gegeven.
De score ++ houdt een zeer positief oordeel in. De score + is een positief oordeel. De score +- is een
neutraal oordeel. De score – is een negatief oordeel en de score - - is een zeer negatief oordeel. De
score X is gebruikt wanneer de variabele niet van toepassing was. De scores zijn toegekend door de
onderzoeker en zijn een inschatting op basis van de bevindingen. Per factor zal besproken worden wat
opvallende resultaten zijn.
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Tabel 4.6: Samenvatting van de resultaten op alle factoren

Naam project

400 jaar stadhuis

Pannakooi

Speelstraat

Voorzieningenplannen

Omgevingsvisie

Soort project
Mate van Succes

Burgerinitiatief
++

Burgerinitiatief
+

Burgerinitiatief
++

Interactieve beleidsvorming
+-

Interactieve beleidsvorming
?

Bestuursstijl

Faciliterend en
samenwerkend
Initiatiefnemer en
samenwerkingspartner

Faciliterend

Faciliterend

Participatief

Participatief

Initiatiefnemer

Initiatiefnemer

Adviseur

Adviseur

Animo
Contact
Toerusting
Inbedding
Empathie

++
++
++
+
+

+
++++
+

+
++
-

++++-

+X
++
-

Openheid
Duidelijkheid
Meerwaarde participatie
Constructieve relatie
Geschikte problematiek
Voldoende personele
capaciteit en hulpmiddelen

+
+
++
++
+
++

+
++
+
++
+

++
++
+/
+
++

+
++
+++
+-

+
X
+
+-

Can do
Like to
Enabled to
Asked to
Responded to
1
Beginperiode / Latere periode

++
+
+
++

+
+
+
+
-

+
++
++
-+

++
++
+

+
++
+

Rol participant
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/ +

1

+1

Bestuursstijl en rol participant
De verschillende bestuursstijlen passen allen bij de aard van het project. Bij de drie onderzochte
burgerinitiatieven (speelstraat, 400 jaar stadhuis en pannakooi) hanteerde de gemeente de
faciliterende bestuursstijl en acteerde de burger als initiatiefnemer. De bestuursstijl was dus goed
afgestemd op de beleidssituatie. Ook was er een match tussen de rol van de participanten en de
gehanteerde bestuursstijl.
Ondersteuning
In onderstaande zullen de opgestelde factoren met betrekking tot de ondersteuning van
burgerinitiatieven besproken worden.
Animo
Animo betreft de mate waarin het bestuur aansluit bij de drijfveren van burgers om te participeren. Er
is gekeken in hoeverre procedures duidelijk zijn voor participanten en of de wensen van participanten
in acht worden genomen. Bij de drie burgerinitiatieven is hierop goed gescoord. Bij deze initiatieven
hadden de participanten een duidelijke visie waardoor de gemeente eenvoudig kon aansluiten bij de
wensen van de participanten. Over het algemeen zijn de procedures duidelijk voor de participanten.
Bij de voorzieningenplannen en de omgevingsvisie zijn de procedures niet altijd duidelijk. Er wordt wel
geluisterd naar de wensen van de participanten maar het is niet duidelijk wat hiermee gedaan wordt
en of deze wensen dus ook daadwerkelijk in acht worden genomen.
Contact
In de verschillende cases is ‘contact’ een belangrijke factor gebleken. Bij de ‘Speelstraat’ was het
contact tussen medewerker van de gemeente en de initiatiefnemers dusdanig negatief dat dit het
proces vertraagd heeft. Toen dit contact verbeterde kwam er ook een nieuwe positieve impuls aan
het project waardoor zaken gingen lopen. Bij het project ‘400 jaar stadhuis’ was het contact tussen
gemeente en initiatiefnemers heel goed wat ervoor heeft gezorgd dat zaken makkelijk afgestemd
konden worden. Bij de omgevingsvisie is nog niet veel direct contact geweest tussen burgers en de
gemeente.
Toerusting
In hoeverre beschikten de burgers over de juiste middelen, tijd en vaardigheden, en wat heeft de
gemeente hieraan bijgedragen? Bij zowel het project ‘400 jaar stadhuis’ als de ‘speelstraat’ waren de
initiatiefnemers mensen met veel relevante kennis voor de projecten. Er was dus sprake van voldoende
toerusting. Bij het project ‘de pannakooi’ bleek de begeleiding van de wijkondersteuner zeer gewenst,
omdat de burgers niet genoeg tijd hadden om het hele proces met de gemeente te doorlopen. Bij de
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voorzieningenplannen verschilt het per kern heel erg in hoeverre de burgers vaardig waren in het
opstellen van de plannen. Waar nodig hebben ze daar ondersteuning bij gekregen.
Inbedding
Bij de projecten waar er voldoende organisatorische inbedding was kwam dit doordat er beleid voor
opgesteld was of doordat er nauw samengewerkt werd de gemeente en hieruit samen een
knelpuntenbenadering ontstond. Bij het project voorzieningenplannen stond van tevoren het
participatietraject al vast en het bleek dat hier niet aan voldaan kon worden. Dit laat zien dat het van
belang is dat op grote lijnen vastgesteld is hoe initiatieven ingediend kunnen worden en mensen
kunnen participeren, maar de precieze indeling aan de hand van een knelpuntenbenadering moet
worden uitgevoerd.
Empathie
Empathie betreft in dit onderzoek de mate waarin het management het belang van burgerinitiatieven
promoot en medewerkers de bevoegdheden krijgen om in te spelen op initiatieven. Het blijkt dat bij
verschillende casussen twijfels bestaan over de mate waarin het management de gevolgen van werken
met burgers inziet. Het is een zeer kostbaar proces en er is de neiging om te vroeg interventies te
plegen, terwijl het op zijn beloop laten van zaken juist de creativiteit van burgers kan bevorderen.
Succesvoorwaarden
In onderstaande zullen de resultaten op de opgestelde succesvoorwaarden voor participatie worden
besproken.
Openheid
Openheid betreft de mate waarin de inhoud van het beleid al vast staat en of het bestuur invloed
deelt met participanten. In alle projecten bleek het beleid nog open te liggen en deelde het bestuur
inderdaad invloed met de burgers.
Duidelijkheid
Niet bij alle cases was er genoeg duidelijkheid over het proces, de rolverdeling en de financiële
randvoorwaarden. Bij het initiatief van de pannakooi heerste soms wat onduidelijkheid over de
afspraken die gemaakt waren. Bij de omgevingsvisie was het soms onduidelijk bij de burgers wat de
uitkomsten van het proces moesten zijn. Er heerst veel onduidelijkheid bij de burgers over wat de
uitkomsten van het proces moeten zijn.
Meerwaarde participatie
Bij het project 400 jaar stadhuis en de omgevingsvisie was voor zowel de participanten als de gemeente
de meerwaarde van participatie duidelijk. Bij de speelstraat zag de gemeente in het begin de
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meerwaarde nog niet in. Later is dat veranderd en zagen ze juist wel in hoe het burgerinitiatief
bijdraagt aan een vitale leefomgeving. Bij de omgevingsvisie zien niet alle burgers de meerwaarde van
de participatie in omdat niet voor iedereen duidelijk is wat de visie inhoudt. Door onduidelijkheid over
wat de omgevingsvisie precies inhoudt zien niet alle burgers de meerwaarde van participatie in. Bij de
voorzieningenplannen is niet bij iedereen genoeg urgentiebesef.

Constructieve relatie
In de meeste casussen was sprake van een constructieve relatie tussen bestuur en participanten.
Alleen bij de casus speelstraat was in het begin de relatie niet heel constructief maar naarmate het
project vorderde werd de relatie beter.
Geschikte problematiek
De geanalyseerde burgerinitiatieven waren geschikt om door middel van co-creatie uit te voeren. De
projecten waarbij met interactieve beleidsvorming is gewerkt voldoen niet aan alle opgestelde eisen
om het tot geschikte problematiek te beoordelen. Bij de omgevingsvisie en de voorzieningenplannen
zijn namelijk twijfels over of de problematiek door burgers als belangrijk wordt gezien. Doordat dit niet
altijd het geval is ontbreekt er een stukje urgentiebesef en dit heeft een negatieve invloed op de
participatiegraad. Ook blijkt dat de materie van de omgevingsvisie soms te complex is.

Voldoende personele capaciteit en hulpmiddelen
Bij de meeste geanalyseerde projecten was genoeg personele capaciteit en hulpmiddelen aanwezig.
Bij de voorzieningenplannen waren alleen niet altijd genoeg maatschappelijke organisaties betrokken
bij het meeschrijven aan het plan.
Motieven om te participeren
In onderstaande zullen de opgestelde motieven om te participeren van burgers worden besproken.
Can do
Bij alle bestudeerde burgerinitiatieven (speelstraat, 400 jaar stadhuis en pannakooi) hadden de
geïnterviewde burgers voldoende relevante middelen en vaardigheden. Bij de ‘voorzieningenplannen’
en de ‘pannakooi’ hebben burgers ondersteuning gekregen van een professional, met specifieke
kennis over het project. Dit bleek een belangrijke meerwaarde te zijn. Participanten hebben zelf
namelijk niet altijd genoeg tijd om zich maximaal te kunnen inzetten.
Like to
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Like to verwijst naar de mate van hechtheid en identificatie van de groep mensen die het
burgerinitiatief hebben gestart. Bij het project ‘de speelstraat’ was de groep mensen die het
organiseerde heel hecht met elkaar en dit bleek van grote toegevoegde waarde op het proces. Ook bij
de andere bestudeerde burgerinitiatieven was het contact tussen de organisatoren goed. Bij de
voorzieningenplannen en de omgevingsvisie was niet één groep organisatoren, waardoor deze
variabele niet relevant is.
Enabled to
Enabled to gaat over de participatie binnen een groep. Zoals ook al duidelijk is geworden bij bespreking
van de vorige factor was bij alle drie de burgerinitiatieven inderdaad sprake van participatie binnen
een groep. Het opstellen van de voorzieningenplannen gaat voornamelijk via de wijkraden en hier is
dus ook sprake van een groep mensen. Bij de omgevingsvisie werd ook input gevraagd vanuit
wijkraden, maar werden ook veel mensen juist op individueel niveau gevraagd om mee te denken.
Asked to
Bij alle bestudeerde projecten zijn de burgers gestimuleerd om te participeren, behalve bij de
speelstraat. Dit is niet direct negatief omdat het juist laat zien dat ook wanneer de gemeente geen
beleidsplannen heeft liggen burgers de mogelijkheid krijgen om zelf een initiatief te ontplooien.
Responded to
Bij de meeste projecten is er rekening gehouden met de wensen van de burgers en hebben ze het
idee dat hun deelname verschil maakt. Bij het project de speelstraat was dit in het begin niet altijd
zo, omdat de participanten het idee hadden dat de gemeente niet open stond voor alle plannen.
Later werd dit beter en kregen ze juist de ruimte om de dingen uit te voeren op de gewenste manier.
In dit analysehoofdstuk zijn voor elk afzonderlijk project de resultaten geanalyseerd. Er is beschreven
wat het resultaat was op de opgestelde succesfactoren. Vervolgens is het hoofdstuk afgesloten door
de verschillende projecten met elkaar te vergelijken in een vergelijkende analyse. In het volgende
hoofdstuk zal een korte terugblik volgen op het uitgevoerde onderzoek en wordt vervolgens
antwoord gegeven op de hoofdvraag.
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5. Conclusie en Discussie
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het literatuuronderzoek en de analyse van de
verschillende casussen gecombineerd om tot een beantwoording van de centrale vraag van dit
onderzoek te komen. In paragraaf 5.1 wordt de opgestelde hoofdvraag beantwoord. In paragraaf 5.2
worden aanbevelingen geformuleerd voor de gemeente Gennep voor de inrichting van trajecten met
burgerparticipatie. In paragraaf 5.3 wordt gereflecteerd op het theoretisch kader en het uitgevoerde
onderzoek.

5.1 Conclusie
De burger krijgt een steeds belangrijkere rol binnen het lokale bestuur. Door verschillende
transformaties in het openbaar bestuur is er meer ruimte gekomen voor eigen initiatieven van
bewoners en wordt ook daadwerkelijk verwacht dat burgers zelf meer initiatief gaan nemen. Ook wil
de gemeente burgers meer betrekken bij het maken van beleid teneinde een interactief
besluitvormingsproces te realiseren. Om te kijken welke factoren bijdragen aan succesvolle
participatietrajecten in de gemeente Gennep is in dit onderzoek gezocht naar een antwoord op de
vraag:
“In hoeverre is burgerparticipatie succesvol in de gemeente Gennep en welke factoren geven hier een
verklaring voor?’
Het uitganspunt van het literatuuronderzoek was om succesfactoren van burgerparticipatie op te
sporen. Voordat deze factoren opgesteld konden worden is eerst bekeken hoe burgerparticipatie zich
binnen Nederland heeft ontwikkeld. In het begin van de jaren ‘90 van de vorige eeuw kreeg de
nationale overheid en lokale overheden steeds meer moeite om het beleid te legitimeren. Als reactie
hierop ontstond een beweging om burgers meer te betrekken bij het opstellen van beleid, onder de
noemer interactieve beleidsvorming. Het betrekken van burgers bij beleidsvorming heeft drie
voorwaarden: creëren van draagvlak, kwaliteitsverbetering van beleid en verbetering van
democratisering (Edelenbos & Monnikhof, 1998). Interactieve beleidsvorming valt onder de tweedegeneratie burgerparticipatie. Hierop volgend ontstond de derde-generatie burgerparticipatie. Burgers
kunnen ook zelf met ideeën komen en deze uitvoeren. De verantwoordelijkheid van burgers wordt
gestimuleerd en de overheid heeft hierbij een faciliterende rol (Lenos, Sturm & Vis, 2006). Vanuit zowel
de theorie over interactieve beleidsvorming en burgerinitiatieven zijn verschillende factoren afgeleid
die het succes van burgerparticipatie kunnen verklaren. Deze zijn zichtbaar in het conceptueel model
in figuur 2.6 op pagina 22. Allereerst is de bestuursstijl van de gemeente en de rol van de participant
van belang. Daarnaast moet de gemeente op adequate manier ondersteuning bieden. Ook zijn er
succesvoorwaarden voor interactieve beleidsvorming waar het bestuur aan moet voldoen. Als laatst
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zijn er factoren opgesteld die verklaren waarom burgers wel of niet participeren.

Om te kijken in

hoeverre burgerparticipatie succesvol is in de gemeente Gennep en welke factoren hier een verklaring
voor geven zijn vijf verschillende projecten bestudeerd. Dit is gedaan door middel van een kwalitatieve
onderzoeksopzet. Bij deze projecten zijn verschillende burgers en ambtenaren geïnterviewd in de vorm
van een semigestructureerd interview.
In de analyse is allereerst bekeken in hoeverre de projecten als positief zijn beoordeeld door
de geïnterviewde respondenten. Het bleek dat alle drie de burgerinitiatieven als positief of zeer
positief werden beoordeeld. Bij de twee interactieve beleidsvormingsprojecten waren de meningen
verdeeld en niet unaniem positief. Daarbij is het bij het interactieve project ‘de omgevingsvisie’ nog te
vroeg om tot een eindoordeel te komen omdat het project nog volop bezig was ten tijde van het
onderzoek. Het is niet realistisch om tot een algemeen oordeel te komen over het succes van
burgerparticipatie binnen de gemeente. Wel kan geconcludeerd worden dat de succesvol beoordeelde
projecten een aantal factoren gemeen hebben die bijdragen aan dit succes. Deze factoren zullen in
onderstaande besproken worden. Ook zijn er een aantal factoren waaraan meerdere projecten niet
voldaan hebben. Doordat er niet voldaan is aan de opgestelde factor heeft dit een negatief effect op
het verloop van het project. Eerst zullen in deze conclusie de positieve factoren besproken worden en
vervolgens de factoren die niet voorkwamen of een negatieve invloed op het proces hadden. Deze
uitkomsten zijn gebaseerd op de gepresenteerde bevindingen in tabel 4.6 in de vergelijkende analyse.
Het eerste wat de succesvolle projecten gemeen hebben is dat de gemeente de juiste
bestuursstijl hanteert bij de participatietrajecten. Bij de onderzochte burgerinitiatieven is het duidelijk
dat de gemeente fungeert als facilitator. Het initiatief ligt bij de burgers en het bestuur biedt hierbij
ondersteuning. De rol van de participant is bij deze projecten dus ook de rol van initiatiefnemer. De
burger neemt namelijk het initiatief en komt zelf met ideeën. Hieruit kan geconcludeerd worden dat
het uitgangspunt voor werken met burgers een goede basis heeft binnen de gemeente. De gemeente
hanteert namelijk de juiste bestuursstijl en is zich bewust van de juiste plek op de participatieladder.
Een andere factor van positieve invloed is goed contact en een constructieve relatie. Wanneer
het direct contact tussen participanten en gemeentemedewerkers goed is draagt dit bij aan het succes
van het project. Bij de succesvolle projecten waren alle respondenten positief over het directe contact.
Bij het initiatief de ‘speelstraat’ waren de participanten in het begin niet blij met het contact. Naarmate
het project vorderde en er een nieuwe beleidsmedewerker op werd gezet veranderde dit. Het contact
werd beter en dit heeft bijgedragen aan het versnellen en verbeteren van het proces.
Een andere positieve factor is de ondersteuning via beleid. Op sommige terreinen is het beleid
vastgesteld met betrekking tot het indienen van burgerinitiatieven, bijvoorbeeld via het beleidsplan
‘Spelen en ontmoeten in de openbare ruimte’. Het is goed dat op grote lijnen is vastgesteld hoe
initiatieven ingediend kunnen worden omdat dit voor een vergroting van draagvlak binnen de
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organisatie zorgt. Het is echter ook van belang dat wanneer nodig van beleid afgeweken kan worden,
en er dus met een knelpuntenbenadering gewerkt wordt. De mate van openheid van het beleid blijkt
namelijk ook een factor te zijn die van invloed is op het succesvol voltooien van projecten. Het beleid
of plan moet niet helemaal vastliggen van tevoren en er moet ruimte zijn om de bijdrage en input van
participanten mee te nemen. Het blijkt namelijk dat wanneer burgers het idee hebben dat er iets met
de

inspraak

gedaan

wordt

dit

bijdraagt

aan

het

succes

van

het

project.

Vanuit het CLEAR-model is gekeken wat de motieven van burgers zijn om te participeren. Dit
is vooral onderzocht op individueel niveau. Er zijn een aantal zaken die bijdragen aan succesvolle
participatie. Het blijkt dat wanneer burgers die participeren met meerdere zijn en deze groep mensen
over uiteenlopende vaardigheden beschikt dit bijdraagt aan het succes van het project. Participatie in
een groep blijkt dus inderdaad succesvol, maar dit betekent niet dat het onmogelijk is om als individu
een initiatief te beginnen. Burgers kunnen ook in hun eentje starten en vanuit daar verbinding leggen
en aansluiting zoeken met inwoners. De gemeente kan hierin een faciliterende rol hebben door
inwoners met elkaar in contact te brengen. Ook blijkt uit de analyse dat de geïnterviewde
respondenten participeren omdat ze graag een verschil willen maken en willen bijdrage aan een fijne
leefomgeving. Hierdoor heeft de participatie meerwaarde voor de respondenten.
Er zijn ook een aantal factoren die niet voorkwamen bij de projecten of die een negatieve invloed
hebben op het participatieproces van het project. Deze factoren zullen nu besproken worden. Ten
eerste blijkt dat wanneer het contact tussen participanten en gemeentemedewerkers slecht is dit van
grote negatieve invloed kan zijn op het proces. Uit de analyse is gebleken dat het voor vertraging kan
zorgen en dit uit zich in frustraties bij de participanten. Slecht contact kan dus leiden tot het ontbreken
van een constructieve relatie waardoor het verloop van het proces geremd wordt.
Een ander opvallend resultaat is dat de mate van inbedding en empathie binnen de organisatie
bij de begeleiding van initiatieven niet altijd goed is. Dit houdt in dat de organisatie van de gemeente
nog niet optimaal is ingericht om bewonersinitiatieven te ondersteunen. Het is niet altijd duidelijk wat
de precieze wensen van de participanten zijn waardoor de verwachtingen tussen bestuur en
participanten soms niet helder zijn. Een aantal geïnterviewde ambtenaren hebben het vermoeden dat
alhoewel het management het belang van burgerparticipatie wel promoot, er nog niet wordt ingezien
wat voor gevolgen dit met zich meebrengt. Het tempo van werken met burgers verschilt namelijk met
het tempo van werken binnen de gemeentelijke organisatie.
Een andere factor is het aantal inwoners dat wil participeren bij interactieve
beleidsvormingsprojecten. Het blijkt moeilijk om hier veel burgers bij te betrekken. Ook zijn het vaak
dezelfde mensen die participeren binnen verschillende projecten. Op deze manier is het moeilijk om
bij beleidsvorming geluiden te horen van de bewoners die representatief zijn voor de hele
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gemeentelijke bevolking. Omdat burgers op vrijwillige basis participeren is dit ook niet afdwingbaar.
De gemeente is wel al op zoek naar methoden om meerdere burgers te betrekken, door bijvoorbeeld
bij de omgevingsvisie actief bewoners op straat te benaderen en om input te vragen. Het ontbreken
van participanten bij interactieve beleidsvormingsprojecten komt ook doordat niet alle burgers de
meerwaarde van participatie inzien. Ook zijn niet alle burgers goed toegerust om te participeren. Dit
heeft vooral betrekking op het ontbreken van vrije tijd, of de wil om vrije tijd in te zetten voor de
gemeenschap.

5.2 Aanbevelingen
In de conclusie is besproken welke factoren bijdragen aan het succes of falen van burgerparticipatie
binnen de gemeente. Hierop aansluitend zullen nu aanbevelingen volgen om projecten rondom
burgerparticipatie beter te kunnen begeleiden als gemeente.
A. Faciliterende houding: Het is belangrijk dat de gemeente een faciliterende houding
aanneemt bij bewonersinitiatieven. Wanneer een bewoner een initiatief aankaart is het eerst
belangrijk om de behoefte en vraag in kaart te brengen. Vervolgens moet gekeken worden
wie daarvoor iets kan betekenen. Soms kan dit binnen de gemeente worden opgepakt en
moet de vraag naar de juiste persoon worden doorgestuurd. Wanneer het niet binnen de
gemeente kan is het van belang dat het netwerk wordt gebruikt om een initiatief te koppelen
aan een partij die hulp kan bieden. Op deze manier fungeert de gemeente dan als netwerker,
doordat geholpen wordt verbindingen te zoeken met andere maatschappelijke partijen.
B. Burgers vroegtijdig betrekken: Om burgers ook daadwerkelijk invloed te laten hebben is het
van belang dat ze vroegtijdig in het proces worden betrokken. Op deze manier ligt het beleid
nog open en kan de invloed van burgers ook daadwerkelijk van waarde zijn. Ook bij de
begeleiding van burgerinitiatieven is het van belang dat de burger meteen de weg naar de
gemeente weet te vinden, zodat ze weten waar ze met welke vragen terecht kunnen.
C. Goed contact is de basis: De kwaliteit van contact tussen ambtenaren en participanten blijkt
van groot belang voor het succes van burgerparticipatie. Het is dus ook aan te raden te
investeren in de relatie tussen burgers en ambtenaren. Dit is ook een belangrijke manier om
de kloof tussen burgers en gemeente te verkleinen. Het is belangrijk dat afspraken worden
nagekomen en dat gemeenteambtenaren en wethouders toegankelijk, betrouwbaar, open
en betrokken zijn. Ook is het belangrijk dat er duidelijk gecommuniceerd wordt over de
verschillende communicatiekanalen.
D. Verwachtingen duidelijk: Zorg dat de verwachtingen en wensen van de burgers duidelijk zijn
zodat hierop geanticipeerd kan worden. Vraag expliciet naar wat de verwachtingen van de
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burgers zijn met betrekking tot de ondersteuning en wees ook eerlijk wanneer dit niet
geboden kan worden.
E. Flexibele toepassing regels en procedures: Zorg dat er ruimte wordt gecreëerd binnen de
regels. Dit houdt in dat de regels op een flexibele manier toegepast moeten worden. Het is
vooral belangrijk dat burgers wegwijs gemaakt worden binnen de procedures om een
initiatief te starten. Het blijkt namelijk dat sommige burgers er moeite mee hebben zich
wegwijs te maken en zich verliezen in alle verschillende regels. Zorg voor eenvoudige
regelgeving en voorkom administratieve rompslomp, dat is namelijk een van de grootste
ergernissen bij burgers.
F. Participatieloket: Om eigen initiatieven van burger te stimuleren is het belangrijk dat er een
plek is waar initiatiefnemers terecht kunnen. Op dit moment is dit nog niet terug te vinden
op de website van de gemeente Gennep. Het is wenselijk dat er een apart kopje op de
website komt waar bewoners alle informatie kunnen vinden over het indienen van
initiatieven. Het is van belang dat hier in duidelijke taal en via begrijpelijke richtlijnen wordt
gecommuniceerd. Dit zorgt voor een verlaging van de drempel om als burger een initiatief in
te dienen.
G. Reflecteer: Bij interactieve beleidsprojecten is het belangrijk dat de gemeente reflecteert
over wat er met de input van burgers gedaan wordt. De geïnterviewden burgers geven aan
dat het vaak nog te onduidelijk is wat er met de concrete input gedaan wordt. Om burgers te
motiveren mee te denken over beleid is het van belang om te reflecteren over wat er met de
input gedaan wordt. Zelfs als er andere beslissingen worden genomen dan sommige
participanten voor ogen hadden, is het van belang dat dit gedeeld wordt. Een transparant
proces bevordert het vertrouwen van de participanten.

5.3 Reflectie
In deze paragraaf wordt gereflecteerd op de gemaakte keuzes binnen dit onderzoek. Allereerst zal
gereflecteerd worden op de gebruikte theorieën en vervolgens op de gemaakte methodologische
keuzes.

Het bleek dat het opgestelde conceptueel model over het algemeen goed toetsbaar was in de praktijk.
Wel zijn er een aantal punten waarbij moeilijkheden zijn ervaren. Bij het achterhalen van de
bestuursstijl van de gemeente en de rol van de participant was het moeilijk om een onderscheid te
maken tussen de algemene bestuursstijl en de gehanteerde stijl binnen het onderzochte project. Het
bleek voor de respondenten lastig om dit los van elkaar te zien. De geïnterviewde burgers zijn vaak op
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meerdere manieren actief binnen de gemeente en zien zichzelf niet binnen één rol van een bepaald
project. Doormiddel van doorvragen is ervoor gezorgd dat er alsnog een goed beeld ontstond van de
gehanteerde stijl binnen het specifieke project.
Bij het onderzoeken van de interactieve beleidsvormingsprojecten (voorzieningenplannen en
omgevingsvisie) bleken sommige vragen moeilijk te beantwoorden voor de participanten. Zo waren er
vaak geen afspraken gemaakt met de gemeente en was het voor de burgers niet relevant binnen welke
regelgeving het initiatief plaatsvond. Sommige opgestelde vragen vanuit het conceptueel model
bleken alleen toepasbaar op burgerinitiatieven en niet op interactieve beleidsprojecten. Door hierop
in te spelen en in het interview door te vragen en soms net iets van insteek te veranderen konden de
vragen wel beantwoord worden. Ook is er bij de interactieve beleidsvormingsprojecten geen
homogene groep aan participanten. Dit maakte het lastiger om de vragen over groepsdynamiek en
contact te kunnen beantwoorden. Wanneer er geen eenduidige groep van participanten is kan niet
onderzocht worden in hoeverre het participeren in groepen heeft bijgedragen aan het succes van
participatie.

Alhoewel er waardevolle conclusies en aanbevelingen geformuleerd zijn kent het onderzoek ook
enkele methodologische beperkingen. Wat betreft de casusselectie zijn er alleen burgerinitiatieven
bestudeerd die ook daadwerkelijk gerealiseerd zijn. Doordat deze casussen afgerond zijn zegt dit
automatisch ook iets over de mate van succes. Blijkbaar voldeden deze projecten aan een bepaald
aantal voorwaarden waardoor ze uiteindelijk gerealiseerd zijn. Hierdoor zou het voor
vervolgonderzoek interessant zijn om ook ideeën te bestuderen die uiteindelijk niet gerealiseerd
konden worden. Ook zijn alleen burgers ondervraagd die ook daadwerkelijk geparticipeerd hebben.
Hierdoor ontstaat wellicht een eenzijdig beeld over de motieven om te participeren. Deze burgers
hebben wel vermoedens uitgesproken over de redenen van non-participatie bij andere burgers maar
dit zijn enkel vermoedens.
Het streven was om van elke project vier respondenten te interviewen. Dit bleek niet haalbaar
doordat bij sommige projecten dit aantal participanten simpelweg ontbrak en bij een ander project
het niet haalbaar was om een interview in te plannen met een participant. Ook was het lastig om
burgers te bereiken die een bijdrage hebben geleverd aan de omgevingsvisie of de
voorzieningenplannen. Omdat de wijkraden hier een actieve rol in hebben zijn bestuursleden van de
verschillende wijkraden benaderd en geïnterviewd. Deze bestuursleden praten onbewust toch vanuit
een bepaalde functie die ze hebben en hebben hierdoor mogelijk een bepaalde bias. Vaak waren deze
leden namelijk betrokken in meerdere projecten en hadden ze daardoor soms de neiging om
antwoorden te geven die betrekking hadden op meerdere ervaringen. Ondanks deze methodologische
beperkingen is er een helder beeld ontstaan van de factoren die van invloed zijn op de samenwerking
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met burgers in de gemeente. Als de aanbevelingen die hieruit gevloeid zijn in acht worden genomen
kan dit ook zeker bijdragen aan het verbeteren van de participatieprocessen binnen de gemeente.
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Bijlagen
Bijlage A: Interviewhandleiding Participanten
Algemene introductie
- Achtergrond van het onderzoek
- Opbouw van het interview
- Verslaglegging (anonimiteit (naam anoniem, functie en project niet) , exemplaar, opnemen)
1.
a.
b.
c.

Algemeen
Wat is uw leeftijd?
In welke wijk woont u?
Welke opleiding heeft u gedaan?

Vragen over project:
2.
-

Kunt u iets over het project vertellen?
Waar vond het plaats?
Hoeveel mensen waren hierbij betrokken?
In hoeverre was het project succesvol?
Wat zou u de volgende keer anders doen?

3. a. In hoeverre kan u meebeslissen over het beleid?
b. In hoeverre is het mogelijk om zelf initiatieven aan te dragen en te laten uitvoeren?
4. Hoe bent u erbij gekomen om dit project op te starten/te participeren?
5. Beschikte u over de juiste middelen en vaardigheden om te participeren?
a. Welke middelen heeft de gemeente beschikbaar gesteld?
6. Bent u het project alleen of met een groep begonnen?
a. zoja, wat voor groep?
7. Zoja, Voelde je je verbonden met de groep waarmee je het project organiseerde?
a. hoe hecht waren jullie?
8. Heeft de gemeente jullie/jou gevraagd om te participeren?
9. Op wat voor manier heeft jouw betrokkenheid verschil gemaakt?
a. Op wat voor manier had u invloed op de uitkomst van het beleid/initiatief?
b. Waren de gewenste uitkomsten van het project helder?
c. Hoe was de rolverdeling?
d. Wat heeft dit project u opgeleverd?

95

10. Hoe heeft u het contact met de gemeente ervaren? Was er 1 vast contactpersoon?
a. Had u contact met andere initiatiefnemers?
b. Hoe was het contact met de buurt?
11. Wat voor ondersteuning heeft u van de gemeente gekregen?
a. Waren de financiële randvoorwaarden duidelijk?
12. Wat voor afspraken heb je gemaakt met de gemeente?
a. Was het duidelijk binnen welke regelgeving het initiatief plaats moest vinden?

Bijlage B: Interviewhandleiding Bestuur
Algemene introductie
- Achtergrond van het onderzoek
- Opbouw van het interview
- Verslaglegging (anonimiteit (naam anoniem, functie niet), exemplaar, opnemen)
13. Kunt u iets meer vertellen over het project?
a. Wat houdt het project in?
b. Wie waren er betrokken bij het project?
c. In hoeverre was het project succesvol?
d. Wat zou u de volgende keer anders doen?
14. Hoe betrekken jullie burgers bij het beleid?
a. In hoeverre is het mogelijk dit beleid te laten beïnvloeden door burgers?
b. In hoeverre is het mogelijk voor burgers om eigen initiatieven op te starten?
15. Waaraan moeten de uitkomsten van het project voldoen?
a. Wat zijn de financiële randvoorwaarden?
b. Hoe waren de rollen verdeeld?
16. Wat zijn de verwachtingen van de participanten binnen dit project?
a. Wat levert het project de gemeente op?
17. Hoe is de relatie tussen deelnemende participanten en de gemeente?
18. Heeft de gemeente voldoende menskracht, geld en andere hulpmiddelen om het project te
laten slagen?
19. Hebben de participanten voldoende menskracht, geld en andere hulpmiddelen om het
project te laten slagen?
20. Hoe houdt de gemeente contact met de participanten?
21. Hoe ondersteunen jullie participanten?
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22. Hoe zorgen jullie ervoor dat de procedures duidelijk zijn voor de participanten?
b. Houden jullie de wensen van de participanten tijdens de procedure in acht?
23. Hoeveel werkruimte krijgen de ondersteuners?
a. Staat het participatietraject van tevoren al in zijn geheel vast?
b. Is de regelgeving rondom het voorstel bekend?
24. In hoeverre promoot het management het belang van burgerinitiatieven/interactieve
beleidsvorming?
a. In hoeverre krijgen medewerkers bevoegdheden om in te spelen op initiatieven?
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