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Woord vooraf
Voor u ligt mijn scriptie die ik de afgelopen periode heb geschreven aan de Radboud
Universiteit van Nijmegen om hiermee de Master Besturen van Veiligheid af te ronden. In
voorwoorden van scripties volgt vaak een reflectie op het proces van het schrijven en de
worstelingen van de student tijdens dit proces. In veel gevallen wordt er gebruik gemaakt
van een metafoor om dit proces te beschrijven. Een beroemd citaat van Albert Einstein luidt:
“Het leven is als het berijden van een fiets, om je evenwicht te behouden, moet je in
beweging blijven”. In mijn vrije tijd fiets ik graag. Deze bezigheid is voor mij de perfecte
combinatie van in beweging blijven en tegelijkertijd in de gelegenheid worden gesteld om je
gedachte te ordenen en op die manier je hoofd volledig leeg te maken. Deze quote is echter
ook een goede weerspiegeling van het proces dat ik heb doorlopen tijdens het schrijven van
mijn scriptie.
De laatste maanden heb ik het afronden van mijn scriptie gecombineerd met een
voltijdsbaan. Deze baan vroeg veel energie en tijd van mij, waardoor de scriptie al snel naar
het tweede plan schoof. De drempel om na een lange werkdag of werkweek in de
avonduren of in het weekend tijd vrij te maken voor het afronden van mijn scriptie was erg
hoog. Regelmatig was er de verleiding om te stoppen en de fiets maar in de berm te gooien.
Een aantal mensen in mijn directe omgeving hebben me op die momenten op mijn fiets
gehouden en me af en toe het noodzakelijke duwtje in mijn rug gegeven om ondanks de
tegenslag in beweging te blijven. Ze hebben me het besef gegeven dat het wel erg zonde is
om na 2 jaar koersen vlak voor de laatste etappe het bijltje erbij neer te gooien. Terwijl de
finishlijn op de Champs-Élysées al in zicht was. Uiteindelijk ben ik net zo lang op de fiets
blijven zitten tot ik die finish heb bereikt en mijn scriptie in kon leveren. De mensen die
tijdens het schrijven van mijn scriptie hebben gefungeerd als mijn zijwieltjes, verzorgers en
supporters wil ik graag op deze plek bedanken.
Daarnaast wil ik graag de collega’s bedanken van de Gemeente Arnhem en de
Veiligheidsregio Gelderland-Midden, waar ik stage heb gelopen en die me regelmatig
hebben geholpen als ik weer eens was gestrand. Ik kon altijd bij ze terecht voor nieuwe
ideeën en inzichten. Een speciaal woord van dank voor Michel Willems van de Gemeente
Arnhem en Tim Spijkers van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden voor hun begeleiding en
voor Geoffrey Brookman van de Nederlandse Spoorwegen die me met een groot aantal van
de respondenten van mijn onderzoek in contact heeft gebracht. Ik heb me altijd erg welkom
gevoeld tijdens mijn stage en ging met veel plezier elke dag, eerst vanuit Nijmegen en later
vanuit Utrecht, heen en weer naar Arnhem.
Tot slot wil ik graag mijn scriptiebegeleider Stijn van Voorst bedanken voor zijn
inhoudelijke feedback en waardevolle opmerkingen, maar vooral voor zijn flexibiliteit,
geduld en bereidheid om zich aan te passen aan mijn fietstempo. Zonder al deze mensen
was dit resultaat niet mogelijk geweest. Dank!
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1. Inleiding
1.1. Aanleiding
Het nieuwe Station Arnhem Centraal is in 2015 opgeleverd. Dagelijks zijn er ongeveer 40.000
in- en uitstappers van de NS-treinen per dag, wat het station op het gebied van
reizigersaantallen het 14e station van Nederland maakt (Treinreiziger.nl, 2017). Er maken
daarnaast nog een aantal andere spoorwegvervoerders gebruik van de tracés van Station
Arnhem Centraal, waardoor het aantal gebruikers in werkelijkheid nog hoger ligt. Het station
is het belangrijkste knooppunt in Oost-Nederland en heeft een sleutelrol in het spoorverkeer
tussen Zwolle, Utrecht, Tiel, Nijmegen, de Achterhoek en het Duitse Düsseldorf. Daarnaast is
het een groot overstapknooppunt voor verschillend stads- en streekvervoer.
In 2000 is er in samenwerking tussen de gemeente Arnhem en de Veiligheidsregio
Gelderland-Midden een Masterplan brandpreventie Arnhem Centraal (VGGM, 2000)1
ontwikkeld. Het doel van dat Masterplan was om de potentiele risico’s van het gebied in
kaart te brengen. Vervolgens kon er op basis van dit masterplan, in samenwerking tussen de
verschillende betrokken partijen, maatregelen worden genomen en afspraken worden
gemaakt. Deze maatregelen en onderlinge afspraken hadden als doel de risico’s zoveel
mogelijk in te perken of bij voorkeur helemaal weg te nemen.
Mede door de oplevering van het nieuwe station heeft het totale stationsgebied zich
de laatste jaren in hoog tempo doorontwikkeld. Het bestaande masterplan uit 2000 is
daardoor gedateerd. Een tweede reden waarom het masterplan niet voldoet is, omdat in het
masterplan wordt gekeken naar de aanwezigheid en rol van de verschillende actoren in het
gebied, maar er weinig aandacht is voor de onderlinge interactie tussen deze partijen. Dit
terwijl de onderlinge interactie wel bepaalde nieuwe risico’s kan creëren of al bestaande
risico’s kan versterken. Als er bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen over het spoor worden
vervoerd, dan maakt het voor de hoogte van het risico en dus de noodzaak tot maatregelen,
wel degelijk uit of er vlak naast het spoor een groot aantal mensen woont.
Er is door verschillende (externe) partijen al onderzoek gedaan naar de bestaande en
nieuwe risico’s van dit gebied, maar er is nog geen overeenstemming bereikt door de
Brandweer, Gemeente Arnhem en de verschillende gebruikers over de te nemen
maatregelen. Het complexe stationsgebied van Arnhem Centraal vraagt om een nieuw
gedegen masterplan om de veiligheid te kunnen waarborgen. Dit masterplan moet een
resultaat zijn van een structurele samenwerking tussen de verschillende partijen die
betrokken zijn bij het veiligheidsbeleid van het stationsgebied. De partijen die samen tot een
veiligheidsbeleid voor dit gebied moeten komen hebben verschillende belangen wat zorgt
voor een complex besluitvormingsproces.
De gemeente Arnhem heeft een regierol bij het ontwikkelen van het veiligheidsbeleid
omtrent het stationsgebied in de stad, maar werkt daarbij veel samen met andere partijen.
Sommige van deze partijen maken indirect onderdeel uit van de gemeente, maar een aantal

1

Bron afkomstig van het intranet (niet publiekelijk toegankelijk) van VGGM.
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andere partijen staan hier helemaal los van. Vanwege het verantwoordelijkheidsvraagstuk
hebben verschillende partijen baat bij een enigszins disproportioneel veiligheidsbeleid2. Het
verantwoordelijkheidsvraagstuk komt voort uit het feit, dat verschillende partijen die de
gemeente ondersteunen bij het ontwikkelen van het veiligheidsbeleid indirect door de
gemeente verantwoordelijk worden gehouden als achteraf blijkt dat de geadviseerde
maatregelen niet afdoende bleken om een bepaald risico uit de sluiten. Dit komt omdat de
gemeente sommige partijen beschouwt als expert op een bepaald gebied, bijvoorbeeld de
brandweer. Omdat de gemeente zelf in veel gevallen niet beschikt over dergelijke expertise
varen ze vaak blind op de adviezen van dit soort organisaties. Om te voorkomen dat ze
achteraf bij een incident verantwoordelijk worden gehouden zullen dit soort partijen altijd
meer maatregelen adviseren of om meer hulpmiddelen vragen dan in de praktijk
daadwerkelijk nodig zijn. Op die manier ontstaat er een disproportioneel veiligheidsbeleid.
Daar komt nog bij dat fouten in het beleidsproces omtrent veiligheidsbeleid vaak
verstrekkende gevolgen hebben, omdat het de burgers in de meeste gevallen direct raakt en
het veiligheidsdomein actief wordt gevolgd door de verschillende media die elke fout groot
uitmeten. Om tot een proportioneel veiligheidsbeleid te komen in het complexe
stationsgebied van Arnhem Centraal, met een realistische en verantwoorde risicoacceptie, is
het van belang dat alle betrokken partijen goed samenwerken.
1.2. Onderzoeksvraag, deelvragen en doelstelling
Het doel van dit onderzoek is om de onderlinge samenwerking van de verschillende
organisaties die betrokken zijn bij het opstellen van het veiligheidsbeleid met betrekking tot
complexe stationsgebieden te analyseren. Ten einde daarmee handvaten aan te reiken voor
de verantwoordelijke gemeente, met betrekking tot welke factoren nodig zijn voor
toekomstige samenwerkingsverbanden bij vergelijkbare casuïstiek. Deze handvaten moeten
leiden tot een betere samenwerking tussen de verschillende partijen, wat uiteindelijk zorgt
voor een meer proportioneel veiligheidsbeleid omtrent complexe stationsgebieden.
Daarnaast leidt het wellicht ook tot enkele handvaten voor samenwerkingsverbanden
omtrent veiligheidsbeleid voor andere zaken dan complexe stationsgebieden, waarbij de
gemeente een regierol heeft.
Uit deze doelstelling is de volgende hoofdvraag naar voren gekomen:
- Welke factoren verklaren de mate van succes van het samenwerkingsverband tussen
de verschillende partijen, die betrokken zijn bij het veiligheidsbeleid van complexe
stationsgebieden?
Om een volledig antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag is deze opgedeeld in de
volgende drie deelvragen:

2

Veiligheidsbeleid dat uit balans is, omdat er onvoldoende zicht is op, of rekening gehouden met, de
werkelijke kosten en baten van het beleid (Crisislab, z.d.).
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-

Welke factoren die invloed hebben op de mate van succes van een samenwerking
tussen (semi)publieke organisaties, zijn uit de bestaande literatuur te halen?
Hoe zijn de factoren, die invloed hebben op de mate van succes van een
samenwerking tussen (semi)publieke organisaties te meten?
In hoeverre valt de mate van succes van de samenwerking tussen de verschillende
partijen betrokken bij het veiligheidsbeleid van complexe stationsgebieden, te
verklaren met behulp van de factoren voor een succesvolle samenwerking die uit de
literatuur zijn gehaald?

1.3. Definiëring
Met het stationsgebied wordt de directe omgeving van het station bedoeld. In andere
woorden de plek waar het station de stad ontmoet en andersom (Van Hagen & Exel, 2011).
Een stationsgebied wordt in dit onderzoek gedefinieerd als complex, als het naast het
vervoeren van reizigers een belangrijke poortfunctie heeft richting de regio, er ook transport
van gevaarlijke stoffen plaatsvindt en als er een gevarieerd aantal gebruikers in het
stationsgebied aanwezig is met verschillende functies. Voorbeelden hiervan zijn gebouwen
met de functie wonen, een kantoorfunctie, een bijeenkomstfunctie en diverse commerciële
ruimtes.
De literatuur interpreteert het begrip samenwerking op veel verschillende manieren.
Van Dale (2015) definieert samenwerken als ‘het gezamenlijk aan dezelfde taak werken’.
Pröpper (2000, p.109) stelt ‘bij samenwerking is er sprake van een bewuste bundeling van
krachten, waarbij naast eventuele individuele doelen ook altijd een gemeenschappelijk doel
een rol speelt’. In zijn ogen gaat het bij samenwerken om een bewuste coöperatie, waarbij
coördinatie ook een onbewust gevolg kan zijn van een strijd tussen verschillende partijen
(ibid.).
Volgens Schruijer en Vansina (2007) is de belangrijkste reden om een samenwerking
aan te gaan als een partij iets bezit dat van waarde is voor een andere partij, terwijl de
laatste iets te bieden heeft wat de eerstgenoemde partij op haar beurt dan weer waardeert.
Scholtens (2007) maakt binnen het veiligheidsdomein een specifiek onderscheid tussen
samenwerken en samen werken. Op het gebied van veiligheid lijkt coördinatie van de
samenwerking een essentieel onderdeel te zijn geworden, waardoor in haar ogen, ten
onrechte, het beeld is ontstaan dat om effectief samen te werken leiding noodzakelijk is
(ibid.). Visser (1995, p.141) definieert samenwerking als “elkaar in velerlei opzicht weten te
vinden bij het uitvoeren van een opdracht”. Visser (1995) stelt dat in de non-profit sector
samenwerken in principe primair een middel is om een bepaald doel te bereiken.
De kern van deze definities komt allemaal neer op het feit dat er bij een
samenwerkingsverband door middel van het uitwisselen van kennis, informatie en expertise
wordt getracht om een gezamenlijk doel te bereiken. Dat is dan ook de definitie die in dit
onderzoek centraal staat. Er kan worden gesproken van een succesvolle samenwerking als
de vooraf gesteelde doelen (deels) gehaald zijn en de betrokken partijen tevreden zijn over
de invulling van de samenwerking.
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1.4. Relevantie
Het belang van dit onderzoek komt naar voren uit zowel maatschappelijke als
wetenschappelijke relevantie. Er is een groeiende maatschappelijke behoefte aan kennis
over een succesvolle samenwerking in het veiligheidsdomein. Daarnaast bestaat er al diverse
literatuur (Folgers, 2011; Wolbers, Boersma & de heer, 2012) over dit onderwerp, maar kent
deze literatuur wel nog enkele lacunes.
1.4.1. Maatschappelijke relevantie
Veiligheidsbeleid speelt een steeds grotere rol in de besluitvorming van de overheid en
speelt een rol op alle besluitvormingsniveaus (Zijp, 2006). Doordat het belang van veiligheid
steeds groter wordt ingeschaald, worden er ook steeds meer partijen betrokken bij het
beleidsproces. Het is dan ook noodzakelijk dat er goed wordt samengewerkt om tot
verantwoord en proportioneel veiligheidsbeleid te komen. Naar verwachting komen er in de
toekomst veel vergelijkbare situaties waarin meerdere (semi)publieke organisaties moeten
samenwerken om tot een proportioneel veiligheidsbeleid te komen (Zijp, 2006). De overheid
en dan met name de gemeenten met hun regierol, zijn dan ook gebaat bij extra kennis over
hoe ze deze samenwerking zo succesvol mogelijk kunnen laten verlopen. Disproportioneel
veiligheidsbeleid leidt in veel gevallen tot onnodige extra kosten. Een toenemende focus op
het belang van veiligheidsbeleid brengt ook het risico tot een toename in disproportioneel
beleid met zich mee. Als door goed samen te werken een meer proportioneel
veiligheidsbeleid tot stand kan komen dan bespaart dit de gemeente veel publiek geld wat
vervolgens op andere plekken ingezet kan worden. De hele samenleving heeft op deze
manier indirect baat bij een meer proportioneel veiligheidsbeleid.
Daarnaast zijn er in Nederland nog een aantal andere gebieden die vergelijkbaar zijn
met Arnhem Centraal. Het stationsgebied Arnhem Centraal wordt met name gekenmerkt
door de hoge reizigersdichtheid en de aanwezigheid van objecten met verschillende
gebruiksfuncties. In het gebied zijn onder meer gebouwen met een transportfunctie, een
woonfunctie, een kantoorfunctie en een bijeenkomstfunctie te vinden. In combinatie met
het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor veroorzaakt dit een bepaalde mate van
complexiteit die ook op andere plekken in Nederland voorkomt. Veel grote stationsgebieden
worden de komende jaren verder doorontwikkeld (NS Poort, z.d.). De bebouwing in
stedelijke gebieden wordt steeds intensiever. Dat betekent dat de kans aanwezig is dat in
toekomst het vervoer van gevaarlijke stoffen vaker plaats gaat vinden op spoorlijnen die
door een gebied lopen met een hoge mate van gebruikersintensiteit. Dit brengt met zich
mee dat ook het veiligheidsbeleid in deze gebieden zich moet blijven ontwikkelen. Dit
onderzoek kan in de toekomst helpen om vergelijkbare samenwerkingsverbanden rondom
het veiligheidsbeleid in andere complexe stationsgebieden te beoordelen.
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1.4.2. Wetenschappelijke relevantie
Er bestaat veel literatuur over samenwerking tussen (semi)publieke organisaties (Klein &
Van Twist, 2007; Desmidt & Heene, 2005; Van Delden, 2009; Bovens, ’t Hart & Van Twist,
2007) en criteria en/of knelpunten voor een succesvolle samenwerking (Smit & Van Thiel,
2002; Dwyer, 2010; Baretta & Busco, 2011). Daarnaast is er ook al onderzoek gedaan naar
samenwerking specifiek binnen het veiligheidsdomein, maar dan lag de focus vaak op
samenwerking tussen verschillende veiligheidsregio’s (Folgers, 2011; Wolbers, Boersma & de
Heer, 2012), tussen de hulpdiensten onderling (Hooijer, 2010; Helsloot, Groenendaal &
Warners, 2012) of tussen publieke en private organisaties (Backers, Hoogendorn, & van
Loon, 2019). Er is echter nog nauwelijks onderzoek gedaan naar of de criteria voor een
succesvolle samenwerking in het (semi)publieke domein ook gelden in een netwerk met de
focus op veiligheidsbeleid waarin een gemeente de regierol heeft. Dit onderzoek vult dat
bestaande gat in de literatuur op en daarmee wordt de wetenschappelijke relevantie
aangetoond.
1.5. Leeswijzer
In de inleiding is de aanleiding voor het onderzoek toegelicht en zijn de probleemstelling en
onderzoeksvragen geformuleerd. In hoofdstuk twee is het theoretisch kader nader
uiteengezet en zijn de belangrijkste begrippen uit de onderzoeksvragen gedefinieerd. Met
behulp van de criteria voor succesvolle samenwerking die uit de literatuur zijn gehaald is aan
het einde van hoofdstuk twee het conceptuele model opgesteld.
Vervolgens zijn in hoofdstuk drie de methode en de technieken toegelicht die
worden gebruikt om de in het hoofdstuk twee gedefinieerde criteria te meten. In hoofdstuk
vier is de volledige situatie geschetst, om een beeld te geven van welke actoren in welke rol
betrokken zijn bij het opstellen van het veiligheidsbeleid rondom Arnhem Centraal. Met
behulp van de operationalisatie en het opgestelde beoordelingskader uit hoofdstuk drie zijn
daarna in hoofdstuk vijf de samenwerkingsverbanden tussen de verschillende organisaties
die betrokken zijn bij het veiligheidsbeleid van Arnhem Centraal en Station Breda
geëvalueerd.
Tot slot zal er in hoofdstuk 6 worden afgesloten met de conclusies van het
onderzoek, reflectie op het onderzoek en zijn er enkele aanbevelingen gedaan voor
eventueel vervolgonderzoek. Alle (wetenschappelijke) literatuur waar voor dit onderzoek
een beroep op is gedaan is terug te vinden in de literatuurlijst. De interviewguideline is als
extra bijlage toegevoegd onder vermelding van ‘bijlage 1’.
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2. Theoretisch kader
Dit hoofdstuk behandelt de relevante literatuur omtrent samenwerking tussen verschillende
publieke organisaties over een specifiek beleidsonderwerp en de factoren die invloed
hebben op de mate van succes van een dusdanig samenwerkingsverband. Met behulp van
deze literatuur kan antwoord worden gegeven op de theoretische deelvraag: Welke factoren
die invloed hebben op de mate van succes van een samenwerking tussen (semi)publieke
organisaties zijn uit de bestaande literatuur te halen?
Paragraaf 2.1 gaat nader in op de verschillende invalshoeken die er zijn met
betrekking tot het beoordelen van een interorganisationele samenwerking en aan het eind
van deze paraaf wordt een beargumenteerde keuze gemaakt voor een theoretische
invalshoek. Paragraaf 2.2 behandelt de afhankelijke variabele van dit onderzoek en
paragraaf 2.3 behandelt de verschillende onafhankelijke variabelen die invloed hebben op
de mate van succes van een samenwerkingsverband. Dit betreft de variabelen die uit de
bestudeerde literatuur gehaald kunnen worden. Per variabele gaat paragraaf 2.3 in op het
veronderstelde aanwezige mechanisme wat duidelijk maakt op welke manier de
onafhankelijke variabele de afhankelijke variabele beïnvloedt (van Thiel, 2010). Uit elke
variabele vloeit een hypothese voort. Tot slot visualiseert paragraaf 2.4 alle variabelen en de
daaruit voortvloeiende mechanismen in een conceptueel model.
2.1. Interorganisationele samenwerking
Volgens Korsten (2007) is de overheid altijd afhankelijk van andere organisaties, omdat ze
niet zelf alle informatie, bevoegdheden en middelen ter beschikking heeft. De overheid is
daardoor genoodzaakt om netwerken te creëren. Samenwerking staat centraal in deze
netwerkbenadering. Wanneer er twee of meerdere organisaties samen zijn gebracht in een
samenwerkingsverband om op vrijwillige basis toe te werken naar gemeenschappelijke
doelstellingen dan is er sprake van een interorganisationele samenwerking (Thomas en
Perry, 2006).
Boonstra (2007) heeft verschillende theorieën en inzichten met betrekking tot de
dynamiek die komt kijken bij een interorganisationele samenwerking bijeengebracht.
Vervolgens heeft hij in deze literatuur een onderscheid gemaakt tussen een viertal
perspectieven die geschikt zijn om samenwerkingsverbanden te analyseren. Alle theorieën
en inzichten met betrekking tot interorganisationele samenwerking horen thuis bij een van
deze vier perspectieven.
Boonstra (2007) maakt het onderscheid tussen een organisatiekundig perspectief,
een
bedrijfskundig
perspectief,
een
bestuurskundig
perspectief
en
een
sociaalwetenschappelijk/ psychologisch perspectief. Het organisatiekundig perspectief
benadrukt innovatieprocessen in bestaande netwerken, terwijl het bedrijfskundig
perspectief zich juist weer richt op de vraag hoe van allianties tussen bedrijven een succes
kan worden gemaakt (Boonstra, 2007). Het bestuurskundig perspectief gaat in op
samenwerking tussen publieke en private organisaties en wat voor een meerwaarde een
dergelijke samenwerking kan hebben (ibid.). Het sociaalwetenschappelijk/ psychologisch
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perspectief gaat in op de processen die een rol spelen bij een samenwerking die verder gaat
dan de grenzen van een organisatie en wat een dergelijke samenwerking tot een succes kan
maken (ibid.).
De samenwerkingsverbanden rondom het veiligheidsbeleid van Arnhem Centraal en
Station Breda betreffen een samenwerking tussen verschillende publieke organisaties. In de
huidige samenstelling is niet eerder samengewerkt en er is dan ook geen sprake van een
innovatieproces in een bestaand netwerk. De samenwerking gaat verder dan de grenzen van
een organisatie, maar er is geen sprake van een samenwerking tussen private en publieke
organisaties. De invalshoek die vanwege deze redenen het beste aansluit bij de
samenwerkingsverbanden omtrent het veiligheidsbeleid van Arnhem Centraal en station
Breda is het sociaalwetenschappelijk/ psychologisch perspectief. Deze invalshoek zal dan
ook leidend zijn in het vervolg van dit onderzoek.
Veel van de literatuur over samenwerking tussen verschillende organisaties betreft
onderzoek naar een samenwerkingsverband waaraan publieke en private organisaties
deelnemen (Canoy, Janssen & Vollaard, 2001; Eversdijk & Korsten, 2015; Klijn & Van Twist,
2007; Smit & Van Thiel, 2002). Die literatuur valt voornamelijk binnen het bestuurskundige
perspectief van Boonstra. In de bestudeerde casus betreft het een samenwerking tussen
publieke organisaties en bovenstaande literatuur is dan ook nauwelijks relevant voor dit
onderzoek. De samenwerkingsliteratuur die relevant is voor dit onderzoek komt
voornamelijk voort uit het sociaalwetenschappelijk/ psychologisch perspectief. De focus zal
daarin vooral liggen op onderzoeken die zich richten op een samenwerking tussen meerdere
publieke organisaties (Bergquist et al., 1995; Mattesich & Monsey, 1992; Merril-Sands &
Sheridan, 1996; Van Delden, 2009) en op succesfactoren voor samenwerkingsverbanden in
het algemeen (Bleeke & Ernst, 1991; Kaats et al., 2005; Provan & Kenis, 2008; Thoolen,
2010).
2.2. Afhankelijke variabele
De afhankelijke variabele binnen dit onderzoek is de mate van succes van het
samenwerkingsverband rondom het veiligheidsbeleid van een complex stationsgebied. Uit
de literatuur komen verschillende definities naar voren voor het succes van een
samenwerkingsverband. De definities die het vaakst naar voren komen zijn het bereiken van
de vooraf gestelde (tussen)doelen (Kaats et al., 2005; Mattesich & Monsey, 1992), het
vermijden van conflict (Provan & Kenis, 2008; Visser, 2005) en de tevredenheid van de
deelnemende actoren (Belbin, Snijders & Bast, 1998). De samenwerkingsverbanden rondom
het veiligheidsbeleid van Arnhem Centraal en Station Breda zijn actieve
samenwerkingsverbanden, waardoor het nog niet mogelijk is om te zeggen of alle doelen
gehaald zijn of in de toekomst gehaald gaan worden. Bij dit onderzoek ligt de focus dan ook
op de twee andere definities voor de mate van succes voor het samenwerkingsverband. Dus
in welke mate zijn de deelnemers aan het samenwerkingsverband tevreden over het
functioneren van het samenwerkingsverband en in hoeverre is het samenwerkingsverband
er in geslaagd om conflict tussen de deelnemende partijen te vermijden.
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2.3. Onafhankelijke variabelen
In deze paragraaf volgt een overzicht van de belangrijkste variabelen die de mate van succes
van een samenwerkingsverband in de publieke sector kunnen verklaren. Per variabele zal er
een toelichting volgen op het mechanisme om duidelijk te maken in welke mate een
bepaalde factor invloed heeft op het succes van een samenwerking tussen publieke
organisaties.
Mattesich en Monsey (1992) identificeren uit alle aanwezige literatuur over
succesvolle samenwerking een aantal sleutelfactoren die het succes van een samenwerking
beïnvloeden als het een samenwerking tussen twee of meerdere publieke organisaties
betreft. De factoren die ze onderscheiden zijn samenstelling, doel(stellingen), structuur,
werkwijze, communicatie en hulpbronnen. Een aantal van de sleutelfactoren is op te delen
in meerdere variabelen. De lijst met sleutelfactoren van Mattesich en Monsey (1992) dient
als startpunt. Er is gekozen om deze lijst als startpunt te gebruiken, omdat dit een van de
meest uitgebreide overzichten is die in de bestaande literatuur over samenwerking tussen
publieke organisaties te vinden is. Deze lijst is echter ook gedateerd en er is inmiddels
voortgeborduurd op de theoretische basis van Mattesich en Monsey (1992). De lijst wordt
dan ook aangevuld met enkele variabelen van andere auteurs (Allen & Henn, 2007; Belbin,
Snijders & Bast, 1998; Bergquist et al., 1995; Kaats et al., 2005; Provan & kenis, 2008; Van
Delden, 2009) die voortkomen uit de meer recente literatuur en die dienen als een
aanvulling op die desbetreffende lijst.
2.3.1. Complementariteit deelnemers samenwerkingsverband
Het selecteren van de juiste actoren in de probleem-settingsfase is een essentiële factor
voor succes (Bergquist et al., 1995). In het voorstadium aandacht schenken aan de
samenstelling van het samenwerkingsverband kan in de eindfase op een positieve manier de
mate van succes beïnvloeden (Bergquist et al., 1995). Het is dus belangrijk dat er goed wordt
nagedacht over welke actoren er nodig zijn om een bepaald samenwerkingsverband tot een
succes te maken. De verschillende actoren moeten kennis, vaardigheden en hulpbronnen
meebrengen die complementair zijn aan die van de andere actoren. Complementair
betekend dat deze middelen elkaar aanvullen, omdat een actor over een bepaald middel
beschikt dat een andere actor niet heeft en andersom. Het is wel van belang dat deze
middelen ook daadwerkelijk noodzakelijk zijn om het samenwerkingsverband tot een succes
te maken.
Als er sprake is van weinig complementariteit heeft de samenwerking vooral een
symbolische betekenis, omdat de actoren in dat geval elkaar niet nodig hebben om de
(gemeenschappelijke) doelen te bereiken. Vaak is het motief voor de samenwerking in dat
geval om eenheid uit te stralen en een breed draagvlak voor de besluitvorming te creëren
(Wieberdink, 2006). Als het de doelstelling is van een samenwerkingsverband om eenheid
uit te stralen en een breed draagvlak te creëren dan kan er in een dergelijk geval ook van
een succesvolle samenwerking worden gesproken. Echter in dit geval is de afhankelijke
variabele, de mate van succes van het samenwerkingsverband, gedefinieerd als het
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vermijden van conflict en de tevredenheid van de deelnemende actoren over de
samenwerking.
Van Delden (2009) stelt dat een situatie waarin organisaties die complementair zijn
aan elkaar, omdat ze over verschillende middelen en kennis beschikken twee dingen kan
betekenen. Het kan zijn dat het een noodzaak is tot samenwerking, maar tegelijkertijd kan
het ook een mogelijkheid tot nieuwe kansen betekenen. Als de verschillende actoren te
weinig complementair aan elkaar zijn dan heeft dit effect op de invloed van de verschillende
deelnemers op het samenwerkingsverband (Van Delden, 2009). Bij een lage mate van
complementariteit is er sneller sprake van een duidelijkere hiërarchie binnen het
samenwerkingsverband, terwijl bij een hoge mate van complementariteit er een
gelijkwaardiger netwerk ontstaat (ibid.). Bij een gelijkwaardiger netwerk is de kans op
onderling conflict kleiner.
Hypothese 1: Hoe meer complementair de actoren van het samenwerkingsverband aan
elkaar zijn, des te groter is de kans op succes.
2.3.2. Overeenstemming van doel(stellingen)
Voor een succesvol resultaat van de samenwerking is het van belang dat er een grote mate
van consensus bestaat over de doelstellingen van het samenwerkingsverband. Alle partners
van het samenwerkingsverband moeten deze doelstellingen (in ieder geval voor een groot
deel) delen. Het stellen van duidelijke doelen helpt bij het verduidelijken van de grenzen en
geeft aan wat de schaal en reikwijdte is van het gezamenlijke werk (Bergquist et al., 1995).
Dit verminderd weer de kans op onderling conflict tussen de verschillende deelnemers van
het samenwerkingsverband.
De motieven van de verschillende partijen voor het aangaan van de samenwerking
hebben invloed op de overeenstemming over de doelstellingen van het
samenwerkingsverband. Er zijn verschillende redenen voor organisaties om samen te
werken. Bij een publiek-private samenwerking is het belangrijkste motief bijna altijd het
creëren van financiële meerwaarde (Eversdijk & Korsten, 2015). Echter voor samenwerking
in het algemeen of een samenwerking specifiek in het publieke domein zijn verschillende
andere motieven. Om te beginnen kan het motief voor het aangaan van een samenwerking
zijn om beleid naar een hoger niveau te tillen (Merril-Sands & Sheridan, 1996). Andere
redenen specifiek voor een gemeente om samen te werken zijn onder meer; het verhogen
van de kwaliteit van de werkprocessen, verhogen van de arbeidsproductiviteit,
dienstverlening en uitvoering naar kwalitatief hoger niveau brengen en het mogelijk maken
van specialisatie door het delen van kennis en ervaring (Korsten & Becker, 2006).
Bovenstaande motieven kunnen ook de noodzaak tot een samenwerking betekenen voor
een bepaalde organisaties als ze bijvoorbeeld zelf de kennis of expertise niet in huis hebben.
Organisaties kunnen niet continue externe adviesbureaus in blijven huren vanwege de hoge
kosten die daar aan verbonden zijn en zullen op een gegeven moment de kennis of zelf in
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huis moeten halen of een intensieve samenwerking aan moeten gaan met een andere
(semi)publieke organisatie die deze kennis wel in huis heeft.
Alle partijen kunnen hun eigen overwegingen en beweegredenen hebben om deel te
nemen aan een samenwerkingsverband, maar uiteindelijk is een gemeenschappelijk
uitgangspunt essentieel om tot gezamenlijk resultaten te komen. Als het onduidelijk is wat
het uitgangspunt van het samenwerkingsverband is, dan zullen de deelnemende actoren
minder snel tevreden zijn, omdat ze het gevoel hebben dat het samenwerkingsverband geen
duidelijke toegevoegde waarde heeft. Daarnaast is de kans op onderling conflict ook groter,
omdat zonder duidelijk uitgangspunt de actoren zich minder sterk verbonden zullen voelen
aan het samenwerkingsverband. Kaats, Van Klaveren en Opheij (2006) sluiten zich daarbij
aan door te stellen dat samenwerken nooit een doel op zich mag zijn, maar altijd moet
dienen als instrument om een ander doel te bereiken. Mattesich en Monsey (1992)
beschrijven het mechanisme nog concreter door te stellen dat, hoe breder de consensus
over de doelstelling is, hoe realistischer de kans dat dit doel ook daadwerkelijk bereikt gaat
worden, omdat een brede consensus de kans op onderling conflict minimaliseert.
Het bereiken van overeenstemming over de doelstelling is ook verbonden met de
waarden van de verschillende organisaties. Boonstra (2007) is van mening dat onvoldoende
oog voor mogelijke spanningen die voortkomen uit een verschil in de culturele oriëntatie van
een organisatie een van de grootste faalfactoren is voor een samenwerkingsverband.
Volgens Smit en Van Thiel (2002) zijn het hebben van gedeelde waarden een belangrijk
element voor een succesvolle samenwerking.
Publieke en private organisaties hebben verschillende kernwaarden, waardoor ze
allebei een andere aanpak zullen kiezen. Een overheid die te bedrijfsmatig wil handelen,
terwijl het met andere publieke organisaties moet samenwerken, brengt altijd het risico van
een waardenconflict met zich mee (ibid.). Publieke organisaties kiezen steeds vaker voor een
aanpak met waarden die overeenkomen met het bedrijfsleven door bijvoorbeeld meer de
focus te leggen op efficiëntie en effectiviteit. Dit zorgt ervoor dat er ook bij een
samenwerking tussen verschillende publieke organisaties de waarden ook met elkaar
kunnen conflicteren. Als de organisaties verschillende kernwaarden hanteren, bijvoorbeeld
effectiviteit versus rechtmatigheid, dan is het lastiger om overeenstemming te bereiken over
de doelstellingen.
Hypothese 2: Hoe meer overeenstemming er is over de doelstelling van een
samenwerkingsverband, des te groter is de kans op succes.
2.3.3. Aantal deelnemers
Het formaat van het samenwerkingsverband speelt een belangrijke rol bij de mate van
succes van dat samenwerkingsverband. Belbin, Snijders en Bast (1998) zijn van mening dat
een kleine groep deelnemers een positieve invloed heeft op het succes van een
samenwerking. Ze stellen dat vijf deelnemers het optimale aantal is voor een
samenwerkingsverband, omdat er dan ruimte is voor alle essentiële rollen. Een kleiner
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aantal deelnemers hoeft niet ten koste te gaan van de samenwerking, terwijl dit bij een
groter aantal deelnemers wel veel sneller het geval zal zijn (Belbin, Snijders & Bast, 1998).
Bij een groter aantal deelnemers is de kans op conflict groter (Mattesich & Monsey,
1992). Dit komt voort uit het feit dat het ingewikkelder is om het met meer partijen aan tafel
eens te worden (Mattesich & Monsey, 1992). Alle deelnemers aan het
samenwerkingsverband zijn vaak gefocust op hun eigen belangen. Daardoor worden vaak de
doelen minder expliciet geformuleerd om iedereen aan boord te houden. Als het doel
namelijk te expliciet is, dan is van tevoren al duidelijk dat de belangen van een aantal
organisaties niet gediend is met dit doel. Een minder expliciet geformuleerd doel zorgt er
vervolgens weer voor dat er onduidelijkheid ontstaat over te behalen doelstellingen,
waardoor de kans dat deze bereikt worden ook kleiner is. Daarnaast zorgt een groter aantal
deelnemers ervoor dat het lastiger is om in te schatten wat de belangen van de andere
actoren zijn (ibid.).
Een groter aantal deelnemers zorgt er ook voor dat er meer tijd en energie gaat
zitten in het managen van het proces, waardoor er minder aandacht is voor de output (ibid.).
Er moet vaker onderling overlegd worden om bij elke stap in het proces te zorgen dat alle
actoren hetzelfde beeld hebben bij die stap en hun eigen rol daarin. Het
samenwerkingsverband is veel tijd kwijt om te zorgen dat alle deelnemende organisaties op
een lijn komen (ibid.). Wanneer dit niet gebeurt dan kan het zijn dat de verwachtingen van
de actoren niet worden waargemaakt, wat tot gevolg heeft dat ze sneller ontevreden zijn
over het samenwerkingsverband.
Als het aantal deelnemende partijen aan een samenwerkingsverband lager is dan vijf
dan zullen een aantal partijen noodgedwongen meerdere rollen op zich moeten nemen
(Belbin, Snijders, & Bast, 1998). Een laag aantal deelnemers zorgt er echter voor dat een
samenwerkingsverband weinig tijd kwijt is aan onderlinge afstemming en aan het bereiken
van overeenstemming over de doelstellingen. Daardoor is er meer tijd beschikbaar voor het
daadwerkelijk bereiken van deze doelen. Tot slot zorgt een kleiner samenwerkingsverband
ervoor dat de deelnemers het idee hebben dat hun eigen inbreng meer waard is en dat ze
makkelijker kunnen schakelen met en invloed uit kunnen oefenen op de andere deelnemers.
Dit zorgt ervoor dat ze sneller tevreden zijn over het functioneren van het
samenwerkingsverband. Wanneer de deelnemers tevreden zijn over het functioneren kan
de samenwerking eerder als een succes bestempeld worden (Belbin, Snijders & Bast, 1998).
Hypothese 3: Des te minder deelnemers het samenwerkingsverband telt, des te groter is de
kans op succes.
2.3.4. Diversiteit van samenwerkingsniveaus
Succesvolle samenwerkingsverbanden herkennen de verschillende lagen binnen de
organisaties die van belang zijn en creëren een mechanisme om al deze lagen bij de
besluitvorming te betrekken (Mattessich & Monsey, 1992). Bij het inrichten van het
samenwerkingsverband moet er in een vroeg stadium over na worden gedacht op welke
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manier de verschillende (management)niveaus bij de samenwerking betrokken kunnen
worden (ibid.). Door de organisaties op verschillende lagen met elkaar te verbinden zullen de
banden tussen de organisaties veel sterker worden, wat de kans op succes vergroot (ibid.).
Daarnaast zullen de werknemers van de verschillende lagen, omdat ze er actiever bij
betrokken worden, zelf ook meer interesse hebben in het laten slagen van de samenwerking
(ibid.).
Om de kans op conflict tussen de actoren van het samenwerkingsverband te
verkleinen is het belangrijk dat er tussen meerdere niveaus van de verschillende organisaties
contact is (Bergquist et al., 1995). Op het managementniveau moet worden samengewerkt,
maar het is ook belangrijk dat het technische en operationele personeel met elkaar in
contact staat. Op deze manier blijven de lijnen kort en worden onduidelijkheden en
misverstanden gesignaleerd voordat ze een negatieve invloed hebben op het resultaat
(Bergquist et al., 1995).
Hypothese 4. Hoe hoger de diversiteit van niveaus waarop wordt samengewerkt tussen de
verschillende organisaties, des te groter is de kans op succes.
2.3.5. Openheid communicatie
De mate van de openheid van de communicatie is ook een belangrijke verklaring voor een
succesvolle samenwerking. Als een samenwerking de institutionele grenzen overschrijdt,
wat betekent dat er meerdere organisaties deelnemen aan een samenwerkingsverband, dan
is de kans groot dat de communicatie wordt verstoord en er ruimte is voor verkeerde
interpretaties (Bergquist et al., 1995). Volgens Allen en Henn (2007) is de functie van
communicatie drieledig. Het gaat om coördineren, informeren en inspireren. Coördineren
draait om het afstemmen van de onderlinge processen en op die manier wordt ook
gecontroleerd of alle actoren van het samenwerkingsverband nog steeds hetzelfde doel
nastreven (ibid.). Informeren heeft als functie om te zorgen dat alle actoren op de hoogte
blijven de nieuwste ontwikkelingen. Inspireren moet door mensen uit verschillende
vakgebieden met elkaar in contact brengen zorgen voor nieuwe inzichten, omdat de
creativiteit van deze actoren door de samenwerking wordt gestimuleerd (ibid.).
Voor een goede open communicatie is het belangrijk dat er aan het begin van de
samenwerking een duidelijk systeem van communicatie wordt opgezet en dat er duidelijk is
wie er per organisatie verantwoordelijk zijn voor de communicatie (Mattesich & Monsey,
1992). Het moet ook duidelijk zijn voor alle partijen dat er via het opgezette systeem voor de
communicatie wordt gecommuniceerd en dat hier geen andere kanalen en wegen voor
gebruikt worden (ibid.). Het is daarnaast van belang dat er open wordt gecommuniceerd
over alle zaken die het samenwerkingsverband en het eventuele succes daarvan,
beïnvloeden. Dit betekent dat het ook onderdeel is van een open communicatiebeleid, dat
een actor tijdig aangeeft wanneer hij ontevreden is over de samenwerking en wanneer er
mogelijk een conflict aan zit te komen (ibid.). Door open te blijven communiceren verklein je
de kans op onderling conflict, omdat er in het stadium voor het daadwerkelijke conflict
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ingegrepen kan worden. Als onvrede in een vroeg stadium wordt geconstateerd dan kan er
vaak door een kleine aanpassing in het samenwerkingsverband iets aan worden gedaan. Als
de onvrede kan worden weggehaald dan wordt een conflict voorkomen en hier zijn vaak alle
partijen bij gebaat. Het vermijden van conflict is een van de onderdelen van een succesvolle
samenwerking (Provan & Kenis, 2008; Visser, 2005). Vanwege dit algemene belang zijn
deelnemende partijen dan ook vaak wel bereidt om mee te gaan in kleine aanpassingen aan
het samenwerkingsverband om een andere deelnemende partij tevreden te houden
(Mattesisch & Monsey, 1992).
Gerritsen en Nauta (2008) bevestigen het beeld dat een goede open communicatie
essentieel is voor het succes van een samenwerkingsverband. Ze identificeren bij
samenwerkingen binnen de zorg twee verschillende manieren van vertrouwen. Dit zijn
knowledge-based trust, waarmee wordt bedoeld dat je vertrouwen hebt in het werk en de
capaciteiten van de ander, en identification-based trust (Gerritsen & Nauta, 2008). Bij die
laatste variant draait het erom dat als je weet hoe iemand communiceert je die persoon ook
makkelijker kunt vertrouwen (ibid.). Vertrouwen moet groeien en dit gebeurt alleen door op
reguliere basis en in volledige openheid met elkaar te communiceren. Als de actoren elkaar
meer vertrouwen dan verkleint dit ook de kans op onderling conflict, wat betekent dat er
een grotere kans is op succes van het samenwerkingsverband.
Hypothese 5: Hoe meer er open wordt gecommuniceerd binnen het samenwerkingsverband,
des te groter is de kans op succes.
2.3.6. De hoeveelheid hulpbronnen
Merril-Sands en Sheridan (1996) stellen dat organisaties elkaars hulpbronnen nodig hebben
om beter te kunnen presteren. Samenwerking levert toegang op tot expertise, kennis,
vaardigheden, technologie of hulpbronnen waar je eerst nog geen toegang tot had.
Hulpbronnen kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën: geld, tijd en capaciteiten.
Naast de toegang tot nieuwe hulpbronnen die het aangaan van een
samenwerkingsverband kan opleveren zijn er ook middelen nodig om het
samenwerkingsverband op te kunnen starten en te kunnen onderhouden. De kosten voor de
opstartfase worden vaak onderschat, waarmee de verdere ontwikkeling van het
samenwerkingsverband in veel gevallen in gevaar wordt gebracht (Mattessich & Monsey,
1992). In de opstartfase zijn dan alle middelen die de deelnemende partijen hadden
geoormerkt voor het functioneren van het volledige samenwerkingsverband in veel gevallen
al verbruikt (ibid.). Een samenwerking brengt meerdere kosten met zich mee. Er zijn de
directe kosten waaronder de faciliteiten die beschikbaar gesteld moeten worden om met
elkaar te communiceren en bijvoorbeeld het reizen om elkaar te kunnen ontmoeten
(Thoolen, 2010). Daarnaast kost een samenwerking ook veel tijd. Overal waar er wordt
samengewerkt vinden extra activiteiten plaats om die samenwerking te coördineren en
onderling te communiceren (ibid.). Al deze activiteiten kosten tijd, omdat de deelnemers aan
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het samenwerkingsverband hier uren van werknemers voor vrij moeten maken. Indirect
kosten al deze activiteiten dus ook geld.
Dit betekent dat er altijd een bepaalde hoeveelheid hulpbronnen nodig is om een
samenwerkingsverband op te kunnen starten. Als deze hulpbronnen niet evenredig
beschikbaar zijn dan kan dit direct de oorzaak zijn voor een conflict tussen de verschillende
actoren (Visser, 1995). Visser (1995) stelt dan ook dat een belangrijk criterium voor een
succesvolle samenwerking is, om het snel eens te worden over de verdeling van de
hulpbronnen en de wederzijdse ondersteuning. De kracht van een samenwerkingsverband is
in zijn ogen afhankelijk van de zwakste schakel in het geheel (Visser, 1995). In de praktijk
blijkt dat bij samenwerkingsverbanden in de publieke sector de evenredige verdeling van de
hulpbronnen minder invloed heeft op het succes, omdat er vaker partijen van een
verschillend kaliber op gelijkwaardige basis met elkaar samenwerken. Ondanks dat de
onderlinge verdeling binnen de publieke sector niet veel uit maakt, moeten de hulpbronnen
zelf wel beschikbaar zijn. Als de noodzakelijke hulpbronnen die nodig zijn om de
samenwerking tot een succes te maken niet aanwezig zijn dan heeft het weinig zin om het
samenwerkingsverband aan te gaan. Als er meer hulpbronnen aanwezig zijn dan kan er nog
intensiever worden samengewerkt. Als de samenwerking intensiever is dan kunnen de
verwachtingen en uitgangspunten beter worden beheerst en op elkaar worden afgestemd.
Betere onderlinge afstemming verkleint de kans op potentiele conflicten en dit maakt de
kans op een succesvolle uitkomst van het samenwerkingsverband groter. Echter als er te
weinig hulpbronnen zijn dan zal dit juist ten koste gaan van het onderhouden van de
samenwerking, waardoor er onduidelijkheid ontstaat over de te bereiken doelen en de
onderlinge verwachtingen. Dit zorgt ervoor dat de kans op conflict ook weer toe kan nemen.
Hypothese 6: Hoe meer hulpbronnen er beschikbaar zijn binnen het samenwerkingsverband,
des te groter is de kans op succes.
2.3.7. Kracht van het bestuur
De sturing van het samenwerkingsverband heeft ook grote invloed op het succes van de
samenwerking (Bergquist, 1995). Boonstra (2007) stelt ook dat de wijze waarop een alliantie
door het management wordt aangestuurd van invloed is op het succes van de
samenwerking. Bekkers (2013) definieert sturing als een vorm van gerichte beïnvloeding in
een bepaalde context. Tegenwoordig wordt bij de moderne overheid bij ieder proces met
betrekking tot een samenwerkingsverband gevraagd naar de sturing en verantwoording
(Visser et al., 2008). Om een effectief proces van samenwerking te ontwerpen en vervolgens
ook te managen zijn goede managementvaardigheden van groot belang (Mattesich &
Monsey, 1992).
Van Loo is van mening dat “in een samenwerkingsproces de onzekerheid die
autonomie met zich meebrengt, kan conflicteren met de angst om autonomie te verliezen”
(Boonstra, 2017, p.18). Binnen een samenwerkingsverband speelt macht een grote rol en
daaruit voortvloeiend ook de angst om van een ander afhankelijk te worden (Boonstra,
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2017). Een sterk bestuur kan ervoor zorgen dat de verhoudingen voor iedereen duidelijk zijn
en dat iedereen zijn plaatst kent binnen het samenwerkingsverband, waardoor de kans op
conflict veel kleiner is.
Volgens Provan en Kenis (2008) heeft de managementstijl veel invloed op de
effectiviteit van de samenwerking. De gewenste managementstijl verschilt echter weer per
samenwerkingsverband. Uit een studie van Bleeke en Ernst (1991) kwam naar voren dat
succesvolle samenwerkingsverbanden vaak gekenmerkt worden door een sterk bestuur. Net
als bij de doelstellingen en de werkwijze geldt ook voor de sturing dat er vooral sprake van
duidelijkheid en overeenstemming moet zijn. Als alle partijen zich kunnen vinden in de
manier waarop een samenwerkingsverband wordt aangestuurd, dan is de kans op succes bij
voorbaat al veel groter. De belangrijkste kracht van een sterk bestuur is het scheppen van
duidelijkheid en het feit dat dit door het grootste deel van de deelnemers van het
samenwerkingsverband ook als dusdanig wordt geaccepteerd (Bleeke & Ernst, 1991)
Daarnaast kan een sterk bestuur ook ingrijpen als er onvrede is bij de deelnemers van
het samenwerkingsverband en daardoor een mogelijk conflict dreigt. Er kunnen dan
bepaalde nuances anders worden gelegd of soms rigoureuzere aanpassingen aan de
samenwerking worden gaan (Provan & Kenis 2008). Als er sprake is van een sterk bestuur
dan worden deze wijzigingen in het samenwerkingsverband veel sneller geaccepteerd door
de andere deelnemers, omdat ze er vertrouwen in hebben dat het bestuur de juiste
beslissing neemt. Als dit vertrouwen ontbreekt, dan zorgt een wijziging aan het
samenwerkingsverband al snel tot een conflict. Dat conflict verkleint de kans op succes van
het samenwerkingsverband.
Hypothese 7: Hoe sterker het bestuur van het samenwerkingsverband, des te groter is de
kans op succes.
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2.4. Conceptueel model
Er zijn verschillende elementen geïdentificeerd als factoren die van invloed kunnen zijn op
het succes van een samenwerkingsverband. Een aantal van deze factoren is omgezet naar
een concrete variabele. Er is gekozen voor variabelen die bij verschillende auteurs naar
voren kwamen uit de literatuur. Daarnaast is het een vereiste dat de variabelen getoetst
kunnen worden op de twee geanalyseerde casussen. Met behulp van deze variabelen zijn
uiteindelijk zeven verschillende hypotheses geformuleerd. Deze hypotheses en de
mechanismen die ze impliceren zijn gevisualiseerd in het volgende conceptueel model:

Complementariteit deelnemers
samenwerkingsverband

Overeenstemming van
doel(stellingen)

Aantal deelnemers

Diversiteit van
samenwerkingsniveaus

Mate van succes van het
samenwerkingsverband

Mate van open
communicatie

Hoeveelheid hulpbronnen

Kracht van het bestuur

Figuur 1: Conceptueel model
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3. Methoden en Technieken
In dit hoofdstuk staat de methodologische deelvraag centraal: ‘Hoe zijn de factoren die
invloed hebben op de mate van succes van een samenwerking tussen (semi)publieke
organisaties te meten?’ In paragraaf 3.1 volgt een toelichting op de vraag voor welke
onderzoekstrategie is gekozen om tot een antwoord te komen op de hoofdvraag. Paragraaf
3.2 geeft meer inzicht in de wijze waarop de data is verzameld en paragraaf 3.3 gaat
vervolgens in op de manier waarop de verzamelde date is geanalyseerd. Paragraaf 3.4
operationaliseert de verschillende variabelen en tot slot gaat paragraaf 3.5 nader in op de
betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek.
3.1. Onderzoeksstrategie
Dit onderzoek is kwalitatief van aard. Kwalitatief onderzoek is een bepaalde vorm van
empirisch onderzoek die meer beschrijvend van aard is en zich meestal richt op
interpretaties ervaringen en betekenissen (Reulink & Lindeman, 2005). Gegevens van een
kwalitatieve aard zijn meestal weergegeven in woorden, terwijl als er sprake is van
kwantitatief onderzoek de feiten vaak worden uitgedrukt in cijfers (ibid.). Het belangrijkste
doel van kwalitatief onderzoek is om onderzoeksproblemen in of van bepaalde situaties,
gebeurtenissen en eventueel personen te beschrijven en te interpreteren (ibid.).
Van Thiel (2010) is van mening dat kwalitatief onderzoek het meest geschikt is voor
het analyseren van data die niet van numerieke aard zijn. Dit is ook het soort data waar in dit
onderzoek de focus op ligt. Voor dit onderzoek zijn interviews afgenomen en is een
inhoudsanalyse gedaan van een aantal documenten. De data die hieruit is gekomen betreft
uitspraken van personen en fragmenten uit documenten, waardoor de data
ongestructureerd is en moeilijk af te bakenen. Er is voor deze data gekozen, omdat daarmee
op een meer inhoudelijke manier ingegaan kan worden op de in het theoretisch kader
veronderstelden aanwezige mechanismen. Een mechanisme geeft het verband weer tussen
verschillende fenomenen die plaatsvinden en laat in wetenschappelijk onderzoek zien hoe
een onafhankelijke variabele een afhankelijke variabele beïnvloedt (Baarda et al., 2018).
Kwalitatief onderzoek is meer geschikt om deze mechanisme bloot te leggen dan
kwantitatief onderzoek, omdat er bij een groot aandeel van de variabelen die gebruikt zijn in
dit onderzoek, bijvoorbeeld de mate waarin er overeenstemming is over de doelstelling of
hoe de kracht van het bestuur wordt ingeschaald, sprake is van gevoel en perceptie.
Bij verklarend onderzoek probeert de auteur vast te stellen of een bepaald fenomeen
een goede verklaring is voor een bepaalde verandering. Er is in dit geval sprake van een
verklarend onderzoek, omdat de oorzaken van een bepaald fenomeen, het succes van een
samenwerkingsverband omtrent het veiligheidsbeleid van een complex stationsgebied,
worden gezocht en worden onderzocht (Baarda et al., 2018).
De onderzoeksmethode waarvoor is gekozen is een gevalstudie (case study). Een
gevalstudie is een vorm van kwalitatief onderzoek waarbij een of enkele weergave(n) van
een bepaald fenomeen diepgaand worden bestudeerd in haar/hun natuurlijke omgeving
(ibid.). Er is gekozen voor een gevalstudie, omdat er slechts een klein aantal (enigszins)
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vergelijkbare gevallen is dat kan worden onderzocht. Alle treinstations in Nederland en hun
omgeving verschillen sterk van elkaar. Arnhem Centraal is een van de vijf sleutelstations en
van de vier andere stations is alleen Breda Centraal qua complexiteit enigszins vergelijkbaar.
(NS Groep NV, 2019). De complexiteit van deze stationsgebieden komt voort uit het feit dat
in het stationsgebied in ieder geval op grote schaal de gebruiksfuncties wonen, kantoor en
bijeenkomstfunctie aanwezig zijn en dat er daarnaast ook het vervoer van gevaarlijke stoffen
over het spoor plaatsvindt (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2016). Tot slot betreft
het met de totstandkoming van het veiligheidsbeleid rondom complexe stationsgebieden
een fenomeen waarbij een geval van het onderzoeksonderwerp in haar natuurlijke situatie
moet worden bestudeerd. Vanwege de complexiteit en de vele interne en externe
contextuele factoren die het fenomeen kunnen beïnvloeden is het namelijk niet mogelijk om
de situatie na te bootsen.
Er is gekozen voor een vergelijkende gevalstudie. Het bestuderen van twee casussen
heeft als doel de betrouwbaarheid van het onderzoek te verhogen (van Thiel, 2010). Er is
gekozen om voor de tweede casus de keuze te laten vallen op een casus die zoveel mogelijk
lijkt op de eerste, om de generaliseerbaarheid van het onderzoek te verhogen (Seawright &
Gerring, 2008). De eerste casus is geselecteerd in opdracht van de Gemeente Arnhem en de
Veiligheidsregio Gelderland-Midden. Dit betreft het samenwerkingsverband dat is opgezet
rondom het veiligheidsbeleid met betrekking tot het stationsgebied van Arnhem Centraal.
Deze casus beschikt vanwege de aanwezigheid van de grote hoeveelheid actoren en de
complexiteit van het gebied over een hoge mate van uniciteit. Er zijn vier andere
treinstations die een vergelijkbare sleutelfunctie hebben binnen het sporennet in Nederland
en die qua complexiteit enigszins overeenkomen met het stationsgebied van Arnhem
Centraal. Dit zijn station Den Haag Centraal, station Utrecht Centraal, station Rotterdam
Centraal en station Breda. Dit zijn niet per se ook de stations met de meeste treinreizigers,
maar wel de stations die een essentiële positie in het sporennetwerk innemen (NS Groep
NV, 2019).
Station Breda is geselecteerd als tweede casus voor de vergelijkende gevalstudie. Van
de vijf stations met een sleutelfunctie in Nederland heeft het stationsgebied van station
Breda de meeste overeenkomsten met het stationsgebied van Station Arnhem Centraal. De
stations vervullen een vergelijkbare rol voor de regio, omdat ze allebei een belangrijk
overstappunt zijn voor verschillende regionale vervoerders en daarnaast fungeren als
belangrijke doorvoerroute voor goederen naar het buitenland. Waar Arnhem Centraal een
belangrijk knooppunt is voor de doorstroom naar Duitsland heeft Station Breda deze rol voor
het goederenvervoer richting België. Omdat ze een vergelijkbare rol vervullen voor de regio
zijn er ook grotendeels dezelfde actoren betrokken bij het opstellen van het
veiligheidsbeleid. Daarnaast komt de complexiteit van station Breda het meeste overeen
met die van Arnhem Centraal. In Breda zijn er tegen het station aan, en zelfs op het station,
net als bij het station Arnhem Centraal verschillende kavels met een grootschalige
woonfunctie. Grootschalig duidt op het feit dat het voornamelijk flats,
appartementencomplexen en andere hoogbouw met een hoog aantal woningen per
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vierkante meters betreft. Tot slot heeft Breda dezelfde doorvoerfunctie voor het transport
van goederen over het spoor en dus ook voor het eventueel vervoer van gevaarlijke stoffen.
3.2. Dataverzameling
De onderzoeksmethode is de manier waarop de gegevens worden verzameld (van Thiel,
2010). In het geval van een gevalstudie behoren er meerdere onderzoeksmethodes tot de
mogelijkheden. Zo kan de date worden verzameld met behulp van interviews, observaties,
vragenlijsten en een inhoudsanalyse (ibid.).
Er is in dit onderzoek gebruik gemaakt van twee verschillende onderzoeksmethodes,
namelijk interviews en een inhoudsanalyse. Het gebruiken van meerdere
onderzoeksmethodes komt ten goede aan de betrouwbaarheid van het onderzoek (van
Thiel, 2010). Deze twee onderzoeksmethodes zijn gebruikt in de verschillende fases van het
onderzoek. De inhoudsanalyse is vooral gebruikt in de explorerende fase en de interviews
zijn gebruikt voor de onderzoeksfase.
Inhoudsanalyse
Een inhoudsanalyse draait om het bestuderen van de inhoud van bestaand materiaal. In de
explorerende fase zijn er een aantal beleidsstukken omtrent het veiligheidsbeleid van het
station Arnhem Centraal geanalyseerd. De inhoudsanalyse heeft plaatsgevonden in de
explorerende fase, omdat die met name is gebruikt voor het identificeren van de
verschillende actoren. Daarnaast is met de data van de inhoudsanalyse ook deels de
variabele ‘aantal deelnemers’ gemeten. De beleidstukken die zijn geanalyseerd zijn het
Masterplan Brandpreventie Arnhem Centraal (VGGM, 2000), het rapport
‘mogelijkhedenheden van rampenbestrijding voor het project Arnhem Centraal
(Hulpverlening Gelderland Midden 2002) en de laatste twee verslagen van het
stakeholdersoverleg stationsgebied (Gemeente Arnhem, persoonlijke communicatie, 2019).
De beleidstukken die als startpunt zijn gebruikt voor de inhoudsanalyse zijn aangereikt door
de Gemeente Arnhem en de Veiligheidsregio Gelderland-Midden. Deze beleidsstukken zijn
samen met een verslag van een table-top oefening die op 14 februari 2019 heeft
plaatsgevonden gebruikt om de belangrijkste actoren van het samenwerkingsverband te
identificeren. Een table-top oefening is een interactieve manier van oefenen waarbij op een
kaart met behulp van bijvoorbeeld lego of andere middelen verschillende situaties en de te
nemen stappen worden nagebootst (Veiligheidsregio Utrecht, z.d.). Deze manier van
oefenen wordt vaak gebruikt voor situaties waarbij het veel overlast en (financiële) schade
oplevert als er een daadwerklelijke oefening plaats vindt (ibid.).
Het samenwerkingsverband rondom het veiligheidsbeleid van Arnhem Centraal is in
grote mate fluïde, omdat voor bepaalde onderdelen andere organisaties aansluiten bij de
verschillende overleggelegenheden. Met behulp van de inhoudsanalyse is een prioritering
gemaakt in de betrokken actoren om te kijken welke organisatie als vast onderdeel van het
samenwerkingsverband beschouwd kan worden. Dit is als richtlijn gebruikt om de
respondenten voor de interviews te selecteren. Actoren werden beschouwd als deelnemer
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van het samenwerkingsverband als ze bij minimaal de helft van de bestudeerde
beleidstukken betrokken zijn geweest of expliciet als actor werden genoemd.
De inhoudsanalyse is alleen gedaan voor de casus rondom Arnhem Centraal. Met de
lijst van actoren die hieruit naar voren is gekomen is vervolgens contact gezocht met de
Gemeente Breda en de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant om te kijken in hoeverre
er bij het samenwerkingsverband rondom station Breda sprake was van een vergelijkbaar
deelnemersveld. Het deelnemersveld in Breda was vergelijkbaar met dat van Arnhem
Centraal. Connexxion was echter niet actief in Breda en er was ook geen vergelijkbare partij.
Dit komt voort uit het feit dat de concessie in Breda over meerdere kleine partijen was
verdeeld, waardoor er niet een hoofdpartij die verantwoordelijk was voor het streekvervoer
aan tafel zat. In Breda is het streekvervoer dan ook niet meegenomen als deelnemende
actor aan het samenwerkingsverband.
Interviews
Het houden van interviews met de betrokken actoren is de belangrijkste manier van
dataverzameling voor dit onderzoek. Bij een interview wordt er informatie verzameld door
het stellen van open of gesloten vragen aan personen (van Thiel, 2010). De belangrijkste
reden waarom er is gekozen voor interviews, is omdat een groot aantal van de variabelen
niet te meten is door bijvoorbeeld observaties. De variabelen het ‘aantal deelnemers’ en
‘hoeveelheid hulpbronnen’ zijn wel te meten met behulp van observaties. Maar bij andere
variabelen als ‘mate van open communicatie’ en ‘kracht van het bestuur’ draait het ook om
gevoel en perceptie van de actoren. Het is bij een observatie niet mogelijk om in het hoofd
van de actoren te kijken en daarom is het afnemen van interviews in dit geval de meest
geschikte manier om de data te verzamelen.
Er zijn verschillende varianten mogelijk bij het afnemen van een interview. De meeste
gebruikte varianten zijn een open interview, een semigestructureerd interview en een
gestructureerd interview (van Thiel, 2010). Er is bij dit onderzoek gekozen voor een
semigestructureerd interview. Er is gekozen voor deze methode, omdat het op die manier
zeker is dat alle variabelen worden gemeten, maar het toch mogelijk is om door te vragen
als daar aanleiding voor is. Voorafgaand is er een interview schema gemaakt met algemene
vragen die gekoppeld zijn aan de verschillende variabelen die in het theoretisch kader zijn
geïdentificeerd. Dit interviewschema is terug te vinden in bijlage 1. Een semigestructureerd
interview geeft de mogelijkheid om van dit schema af te wijken als de situatie hier om
vraagt, omdat de respondent bijvoorbeeld iets interessants zegt waarvan het een
toegevoegde waarde kan zijn om daar dieper op in te zoomen.
De respondenten voor de interviews zijn geselecteerd met behulp van de
inhoudsanalyse. De respondenten zijn geselecteerd op basis van het feit dat ze namens een
bepaalde organisatie betrokken waren bij het samenwerkingsverband omtrent het
veiligheidsbeleid rondom Arnhem Centraal en station Breda. Niet bij elke organisaties is
veiligheid op hetzelfde niveau belegd. Als gevolg hiervan zijn sommige van de respondenten
binnen hun organisatie actief op strategisch niveau, terwijl andere respondenten en rol
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hebben op operationeel niveau. In tabel 1 is een overzicht te vinden van de respondenten
die per casus zijn geïnterviewd.
Tabel 1: Overzicht respondenten interviews

Casus Station Arnhem Centraal
Respondent
Resp. 1

Functie/afdeling
Teamleider risicobeheersing

Organisatie
Brandweer

Resp. 2
Resp. 3

Medewerker risicobeheersing
Stationsmanager station
Arnhem Centraal
Projectmanager infrastructuur

Brandweer
Nederlandse Spoorwegen (NS)

Gemeente Arnhem

Resp. 6

Medewerker
vastgoedmanagement
Beleidsmedewerker milieu

Resp. 7
Resp. 8
Resp. 9

Bedrijfsleider/ beheerder
Beheer openbare ruimte
Projectontwikkeling

Pathé
Gemeente Arnhem
Gemeente Arnhem

Resp. 4
Resp. 5

Connexxion

Gemeente Arnhem

Casus Station Breda
Respondent
Resp. 10
Resp. 11
Resp. 12

Functie/afdeling
Stationsmanager Station
Breda
Medewerker
vastgoedmanagement
Wijkagent

Organisatie
Nederlandse Spoorwegen (NS)
Gemeente Breda
Politie

3.3. Data-analyse
De methode van analyse duidt de manier aan hoe de gegevens worden geanalyseerd (van
Thiel, 2010). Onderdeel van het analyseren van data zijn het ordenen, structureren en
interpreteren van alle verzamelde data (Marshall & Rossman, 1999). Marshall en Rossman
(1999) onderscheiden een aantal fases in het traject van data-analyse. De inhoudsanalyse is
alleen gebruikt in de explorerende fase van het onderzoek en doorloopt dan ook niet het
volledig traject van de data-analyse. Bij het analyseren van de data die uit de interviews zijn
gehaald zijn wel de fases van dat traject doorlopen.
Interviews
Bij alle respondenten is een face-to-face interview afgenomen. Met toestemming van de
respondent is het interview opgenomen met opnameapparatuur. Deze opnames zijn
gebruikt om de interviews te transcriberen waarbij ze volledig zijn uitgewerkt om zo een
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letterlijke weergave van het interview te maken. Dit transcript is de meeste accurate en
volledige weergave van een interview die mogelijk is (van Thiel, 2010).
De data-analyse van de interviews is in een aantal fases verdeeld. Om te beginnen
zijn alle met de interviews verzamelde data geordend. Alle interviewvragen waren
gekoppeld aan een bepaalde variabelen en hebben op basis daarvan een label gekregen.
Nadat alle interviews zijn afgenomen zijn deze geordend op basis van deze labels, zodat er
per thema een overzicht is van hoe de verschillende respondenten hierover denken. In de
tweede fase is er gekeken of er bepaalde patronen vielen te identificeren in de
gecategoriseerde data. In de derde fase is gekeken in welke mate de data de eerder uit de
literatuur gehaalde veronderstelde mechanismes ondersteund. Dit is gedaan door te kijken
tot in welke mate de indicatoren zoals die in de operationalisatie per variabele worden
geïdentificeerd worden bevestigd door de antwoorden van de respondent. In de vierde fase
is er vervolgens gekeken of er mogelijk andere verklaringen zijn die de gevonden patronen
kunnen verklaren. In alle fases zijn de verzamelde data van de twee verschillende casussen
gezamenlijk geanalyseerd, waardoor er sprake is van een cross-case analyse (Marshall &
Rossman, 1999). Op die manier worden de twee casussen steeds met elkaar vergeleken om
te kijken in hoeverre ze overeenkomen met elkaar.
3.4. Operationalisatie
Deze paragraaf geeft inzicht in hoe de verschillende variabelen gemeten zijn. De variabelen
zoals die in hoofdstuk twee uit de literatuur zijn gehaald zullen ieder individueel behandeld
worden. Per variabele volgt een toelichting op de indicatoren aan de hand waarvan deze
variabele gemeten kan worden. Per indicator is vervolgens een vraag geformuleerd om deze
indicator te kunnen meten. Alle indicatoren zijn terug te vinden in tabel 2 in paragraaf 3.4.9
en alle interviewvragen die gebruikt zijn om de indicatoren te meten staan in de interview
guide in bijlage 1.
3.4.1. Mate van succes van het samenwerkingsverband
Bij de mate van succes van het samenwerkingsverband draait het erom in welke mate de
deelnemende actoren tevreden zijn met het samenwerkingsverband (Belbin, Snijders & Bast,
1998) en of de deelnemers er in slagen om conflict zoveel mogelijk te vermijden. De twee
indicatoren die hieruit af zijn te leiden en waarmee de afhankelijke variabele is
geoperationaliseerd zijn ‘tevredenheid over samenwerkingsverband’ en ‘mate van onderling
conflict’. De eerste indicator meet of de deelnemende actoren van het
samenwerkingsverband zelf ook tevreden zijn over het samenwerkingsverband. De tweede
indicator meet over er sprake is (geweest) van veel onderling conflict tussen de verschillende
deelnemende organisaties van het samenwerkingsverband. Elke van deze indicatoren is met
behulp van een interviewvraag geoperationaliseerd.
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3.4.2. Complementariteit deelnemers samenwerkingsverband
Complementariteit draait om het hebben van kennis, vaardigheden en hulpbronnen
waarover andere deelnemende actoren aan het samenwerkingsverband niet beschikken.
Om complementair aan elkaar te zijn moeten twee of meerdere organisaties beschikken
over bepaalde middelen die de andere organisatie niet heeft en die wel van belang zijn voor
het succes van het samenwerkingsverband. Hierbij is de perceptie van belang tot in welke
mate de aan-, of afwezigheid van deze middelen het succes van het samenwerkingsverband
kan beïnvloeden. De eerste indicator ‘perceptie eigen organisatie’ meet hoe de respondent
de aanwezigheid van kennis, vaardigheden en hulpbronnen binnen de eigen organisatie
inschat. De tweede indicator ‘perceptie van overige deelnemers samenwerkingsverband’
meet hoe de respondent de kennis, vaardigheden en hulpbronnen van de overige
deelnemers van het samenwerkingsverband inschaalt. Elk van deze indicatoren is met
behulp van een interviewvraag geoperationaliseerd.
3.4.3. Overeenstemming van doel(stellingen)
Overeenstemming van doel(stellingen) geeft aan in welke mate de doelstellingen van het
samenwerkingsverband aansluiten bij de doelstellingen van de deelnemende organisaties.
De variabele overeenstemming doel(stellingen) bestaat uit een indicator. De indicator ‘mate
van overstemming doelstellingen samenwerkingsverband en deelnemende organisaties’.
Voor het operationaliseren van deze indicator is gebruik gemaakt van twee interviewvragen.
Met de eerste vraag kan worden gecontroleerd of alle organisaties hetzelfde doel van
het samenwerkingsverband voor ogen hebben. Als de antwoorden op de eerste vragen bij
de verschillende respondenten uiteenlopend zijn dan kun je daaruit concluderen dat de
doelstelling van het samenwerkingsverband niet duidelijk genoeg is. Voor het slagen van een
samenwerkingsverband is het echter ook noodzakelijk dat er een duidelijke gezamenlijke
doelstelling is.
Met behulp van de tweede vraag kan worden gemeten tot in welke mate deze
doelstelling aansluit bij de doelstellingen van de organisatie van de respondent. Het is
mogelijk dat verschillende organisaties vanuit verschillende motieven en subdoelen
deelnemen aan het samenwerkingsverband. Ondanks het feit dat de doelstellingen
onderling kunnen verschillen is het voor het slagen van het samenwerkingsverband wel van
belang dat de gezamenlijke doelstelling wel in grote lijnen aansluit bij die doelstellingen per
organisatie.
3.4.4. Aantal deelnemers
Het aantal deelnemers geeft aan hoeveel verschillende organisaties (of onderdelen van
organisaties) deelnemen aan het samenwerkingsverband. Samenwerkingsverbanden zijn
vaak fluïde, met verschillende deelnemende actoren op verschillende deelonderwerpen en
in de verschillende fases van het beleidsproces. De indicator ‘aantal deelnemende actoren’
meet hoeveel actoren er deelnemen aan het samenwerkingsverband.
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Door alleen naar een concreet getal te vragen is het onduidelijk op welke organisaties
de respondent doelt. Om uiteenlopende getallen te voorkomen, omdat verschillende
respondenten een ander beeld hebben van welke organisaties actief deelnemen aan het
samenwerkingsverband, is dit begrip dan ook geoperationaliseerd met een interviewvraag
waarin aan de respondent wordt gevraagd welke actoren in zijn of haar ogen deelnemen aan
het samenwerkingsverband. Vervolgens kunnen dan per respondent het aantal
deelnemende actoren worden geteld en worden in het aantal ook alleen de actoren
meegenomen die ook uit de inhoudsanalyse naar voren zijn gekomen of die door meer dan
de helft van de respondenten zijn genoemd als deelnemend actor. Sommige organisaties
werken op bepaalde terreinen namelijk ook nog samen met verschillende andere partijen
waarvan het mogelijk is dat ze in hun ogen ook deelnemen aan het samenwerkingsverband,
terwijl de overige actoren dit wellicht anders ervaren. Door alleen de actoren mee te nemen
die ook uit de inhoudsanalyse naar voor zijn gekomen of door een meerderheid van de
andere respondenten worden genoemd wordt er zoveel mogelijk geprobeerd om
disconsensus over de deelnemers van het samenwerkingsverband te voorkomen.
3.4.5. Diversiteit van samenwerkingsniveaus
Diversiteit van samenwerkingsniveaus geeft aan op welke verschillende lagen binnen de
organisaties er wordt samengewerkt binnen het samenwerkingsverband. Bij de
operationalisatie van deze variabele is het vooral belang wat wordt gezien als verschillende
niveaus. Volgens Bergquist et al. (1995) is vooral het onderscheid tussen samenwerking op
managementniveau en samenwerking op operationeel niveau van belang om te kunnen
spreken van voldoende diversiteit. Vanwege het verschillende formaat van de organisaties
die met elkaar aan tafel zitten in het samenwerkingsverband is dit onderscheid vaak nog
lastiger te maken. Het is mogelijk dat van een organisatie iemand van het
managementniveau aan tafel zit en van een andere organisatie iemand van het operationeel
niveau, terwijl ze wel samen beleidslijnen uit moeten zetten. Daarom is er het onderscheid
gemaakt tussen de strategisch en de uitvoerende laag van een organisatie.
Op het strategisch niveau worden alle lange termijnplannen voor de organisatie
geformuleerd en worden alle vraagstukken besproken waarbij de positie van het belang in
het geding is (Daft, Boissevain & Bannink, 1998). Onder het uitvoerende niveau vallen allen
taken die in het kader van de dagelijkse bedrijfsvoering worden uitgevoerd (ibid.). In
tegenstelling tot management en operationeel is het onderscheid bij strategisch en
uitvoerend nog scherper. Op strategisch niveau wordt het beleid uitgezet en op operationeel
niveau wordt het beleid uitgevoerd. Het is namelijk denkbaar dat iemand die bij een
organisatie op het operationele niveau actief is binnen het samenwerkingsverband wel mee
het beleid uitzet. Dat betekent dat er twee verschillende indicatoren zijn. Het is dus van
belang om te weten of de organisaties op allebei die niveaus samenwerken. De eerste
indicator ‘samenwerking op strategisch niveau’ meet in welke mate de verschillende
organisaties met elkaar samenwerking op het managementniveau. De tweede indicator
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‘samenwerking op uitvoerend niveau’ meet in welke mate de organisaties met elkaar
samenwerken op operationeel niveau.
3.4.6. Mate van open communicatie
De mate waarmee er binnen een samenwerkingsverband sprake is van een open
communicatie heeft betrekking op in welke mate de deelnemers zich vrij voelen om alles
wat ze vinden en denken te zeggen tegen de andere deelnemers. Er moet open worden
gecommuniceerd over alle zaken die het die het samenwerkingsverband, inclusief het
eventuele succes daarvan, beïnvloeden. Als er een bepaalde drempel is waardoor dit niet
gebeurt, bijvoorbeeld gebrek aan vertrouwen in de andere deelnemers, dan heeft dat een
negatief effect op het succes van het samenwerkingsverband. Deze variabele wordt
geoperationaliseerd met de indicator ‘mate van vrij voelen om alles te zeggen’. Deze
indicator meet tot in welke mate de deelnemers aan het samenwerkingsverband zich vrij
voelen om alles wat ze willen, en wat het samenwerkingsverband kan beïnvloeden, te
zeggen tegen de andere deelnemende organisaties.
3.4.7. Hoeveelheid hulpbronnen
Bij de hoeveelheid hulpbronnen is het vooral van belang of er binnen het
samenwerkingsverband
voldoende
hulpbronnen
aanwezig
zijn
om
het
samenwerkingsverband op te starten en draaiende te houden. Voor het opstarten en in
stand houden van een samenwerkingsverband zijn vooral financiële middelen en een aantal
praktische zaken noodzakelijk. Praktische zaken zijn bijvoorbeeld middelen als het
beschikken over voldoende tijd om met elkaar te vergaderen en ruimtes waar de actoren bij
elkaar kunnen komen. De indicator ‘aanwezigheid financiële middelen’ meet of er in de ogen
van de respondent voldoende hulpbronnen aanwezig zijn binnen het
samenwerkingsverband om de samenwerking op te starten en actief in stand te houden. De
indicator ‘beschikking over voldoende tijd en vergaderruimtes’ meet of de belangrijkste
noodzakelijke praktische zaken aanwezig zijn om de samenwerking tot een succes te maken.
3.4.8. Kracht van het bestuur
De kracht van het bestuur draait erom in welke mate het bestuur van het
samenwerkingsverband de uitkomst gericht kan sturen en verantwoordelijkheid kan nemen
(Visser et al., 2008). Een krachtig bestuur kenmerkt zich door duidelijkheid en
overeenstemming (Bleeke & Ernst, 1991). Voor een succesvolle samenwerking is het van
belang dat de deelnemers weten wie de leiding heeft van het samenwerkingsverband en dat
ze dit bestuur ook accepteren. Deze variabele is met twee indicatoren gemeten. De indicator
‘duidelijkheid’ meet in welke mate het duidelijk is voor de respondent wie de leiding heeft
binnen het samenwerkingsverband. De indicator ‘draagvlak’ meet vervolgens tot in welke
mate de respondent zich kan vinden in de leiding van het bestuur en de manier van
leidinggeven.
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3.4.9. Overzicht operationalisatie
Alle indicatoren die voort zijn gekomen uit de operationalisatie van de zeven verschillende
variabelen worden weergegeven in tabel 2. De interviewvragen die zijn gebruikt om de
indicatoren te meten staan in de interview guide in bijlage 1.
Tabel 2: Overzicht operationalisatie variabelen
Begrip
Indicator(en)
Mate van succes van het
samenwerkingsverband
Complementariteit deelnemers
samenwerkingsverband

-

Tevredenheid over
samenwerkingsverband
Mate van onderling conflict
Perceptie hulpbronnen eigen
organisatie
Perceptie aanwezigheid hulpbronnen
overige deelnemers
Mate van overeenstemming
doelstellingen samenwerkingsverband
en deelnemende organisaties

Overeenstemming doel(stellingen)

-

Formaat samenwerkingsverband

-

Aantal deelnemende actoren

Diversiteit van samenwerkingsniveaus

-

Samenwerking op strategisch niveau
Samenwerking op uitvoerend niveau

Mate van open communicatie

-

Mate van vrij voelen om alles te
zeggen

Hoeveelheid hulpbronnen

-

Kracht van het bestuur

-

Aanwezigheid financiële middelen
Beschikking over voldoende tijd en
vergaderruimtes
Duidelijkheid
Draagvlak bestuur

3.5. Validiteit en betrouwbaarheid
In deze paragraaf komt de mate van validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek aan
bod. Bij de validiteit is er onderscheid gemaakt tussen de interne en externe validiteit en bij
de betrouwbaarheid tussen de nauwkeurigheid en de consistentie.
Interne validiteit
Interne validiteit betreft de geldigheid van het onderzoek (van Thiel, 2010). De mate van
interne validiteit geeft aan in welke mate het onderzoek daadwerkelijk het effect heeft
gemeten dat het wilde meten. Er worden slechts twee casussen bestudeerd, waardoor het
onderzoek meer de diepte in gaat dan de breedte. Omdat het twee specifieke situaties zijn is
er sprake van een hogere mate van interne validiteit.
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Er is veel aandacht besteed aan de operationalisatie van de variabelen en de
indicatoren uit de interviews die aan de variabelen gekoppeld zijn. Daarnaast is er ook
gekeken of het veronderstelde theoretische verband, of de onafhankelijke variabelen
daadwerkelijk de afhankelijke variabele hebben beïnvloed, zich inderdaad voordoet. Deze
twee factoren dragen ook positief bij aan de mate van interne validiteit (Marshall &
Rossman, 1999).
Tot slot worden er in dit onderzoek meerdere dataverzamelingsmethode
gecombineerd. Deze triangulatie verhoogt ook de geldigheid van het onderzoek (Verhoeven,
2007). Er worden verschillende databronnen zinvol met elkaar gecombineerd en er is dan
ook sprake van data-triangulatie (ibid.). Als er slechts een methode wordt gebruikt dan kan
er sprake zijn van de verstoring van de uitkomsten in het onderzoek door een vooroordeel of
het sturen in een bepaalde richting, wat weer een negatieve invloed heeft op de geldigheid
(Batenburg & Hornikx, 2016). Door verschillende methodes te gebruiken kunnen de
uitkomsten worden gecontroleerd en is het mogelijk om dergelijke verstoringen uit te
sluiten.
Externe validiteit
Bij externe validiteit draait het om de mate van generaliseerbaarheid van het onderzoek
(van Thiel, 2010). De externe validiteit geeft aan in welke mate de gevonden resultaten ook
gelden voor andere situatie (ibid.). De samenwerkingsverbanden rondom het
veiligheidsbeleid van de stationsgebieden van station Arnhem Centraal en station Breda zijn
twee redelijk unieke situaties. In beide gevallen betreft het een casus die vanwege het hoge
aantal deelnemers en de grote mate van onderlinge verwevenheid erg complex is. Vanwege
de uniciteit en de contextgebondenheid van de casussen is het lastig om de resultaten van
dit onderzoek te generaliseren naar andere situaties, omdat er nauwelijks vergelijkbare
situaties zijn. De belangrijkste kenmerken die het stationsgebied van Arnhem Centraal en
station Breda zo uniek maken op het gebied van veiligheidsbeleid is dat er over de sporen
het vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt en dat er tegelijkertijd ook gewoond gaat
worden in het stationsgebied. Daarnaast zijn er vanwege de sleutelrol die de
stationsgebieden vervullen in de regio ook verschillende regionale actoren betrokken bij het
samenwerkingsverband.
Er zijn in Nederland slechts een aantal andere stations(gebieden) die qua
complexiteit in de buurt komen bij die van Arnhem Centraal en station Breda (NS Group NV,
2019). De stations die in de buurt komen zijn de andere drie sleutelstations Den Haag
Centraal, Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal. Deze drie stations hebben echter een
hele andere rol voor de regio, waardoor de resultaten van de casussen rond Arnhem
Centraal en station Breda slechts gedeeltelijk zijn te generaliseren naar deze andere
stationsgebieden. Omdat de resultaten zo lastig te generaliseren zijn is de externe validiteit
van dit onderzoek gering (van Thiel, 2010).
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Betrouwbaarheid
De betrouwbaarheid van een onderzoek wordt bepaald door de nauwkeurigheid en de
consistentie waarmee de variabelen worden gemeten (van Thiel, 2010). De consistentie zegt
iets over in welke mate je dezelfde resultaten krijgt als je de meting herhaalt en of het
onderzoek makkelijk is te repliceren door andere wetenschapers (van Thiel, 2010).
In paragraaf 3.4 is veel aandacht besteed aan het operationaliseren van de
onafhankelijke variabelen, het selecteren van de verschillende indicatoren en het verwerken
van deze indicatoren in de interviewvragen. Daardoor is er sprake van een hoge mate van
nauwkeurigheid (van Thiel, 2010).
De herhaalbaarheid van dit onderzoek is hoog, de interviewvragen die zijn gesteld
zijn terug te vinden in de interview guide in bijlage 1. De interviews zijn getranscribeerd en
de uitgewerkte transcripties van de interviews zijn op te vragen bij de auteur van het
onderzoek. Daarnaast is in de vorm van tabel 1 een duidelijk overzicht terug te vinden van
welke personen binnen de verschillende organisaties zijn geïnterviewd en wat hun functie
was binnen die organisatie en binnen het geanalyseerde samenwerkingsverband. Dit zorgt
ervoor dat het onderzoek gemakkelijk herhaald kan worden in een vergelijkbare situatie en
makkelijk te repliceren is voor andere wetenschappers. Er is dan ook sprake van een hoge
mate
van
betrouwbaarheid
bij
dit
onderzoek.
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4. Situatieschets
De gemeente heeft in Arnhem en Breda een regierol bij het opstellen van het
veiligheidsbeleid voor het stationsgebied. Daarnaast zijn er nog verschillende andere
publieke en semipublieke organisaties betrokken bij het proces van beleidsontwikkeling en
besluitvorming. Dit hoofdstuk gaat in op de verschillende actoren die betrokken zijn bij de
verschillende samenwerkingsverbanden die zijn geïnitieerd rond het veiligheidsbeleid van de
stationsgebieden van station Arnhem Centraal en station Breda. Samenwerkingsverbanden
rondom het veiligheidsbeleid bij complexe stationsgebieden zijn in grote mate fluïde.
Verschillende actoren zijn betrokken bij verschillende onderdelen van het proces. Het is dan
ook mogelijk dat de verschillende deelnemende actoren aan het samenwerkingsverband zelf
een andere notie hebben van welke overige actoren deelnemen aan het betreffende
samenwerkingsverband. Bij allebei de casussen wordt er in verschillende combinaties met
elkaar samengewerkt. Om de context van de twee geanalyseerde casussen te kunnen
schetsen gaat dit hoofdstuk nader in op de samenwerkingsverbanden en de daarbij
behorende actoren. Er is alleen aandacht voor de samenwerkingsverbanden die een formeel
karakter hebben. Per casus is een samenwerkingsverband geanalyseerd. Aan de hand van de
context is voor beide casussen het samenwerkingsverband gedefinieerd dat leidend is in de
verdere analyse.
4.1. Casus Station Arnhem Centraal
Het veiligheidsbeleid van het station Arnhem Centraal wordt ontwikkeld voor het plangebied
Arnhem Centraal. Dit plangebied is ook door de gemeente gehanteerd voor het uitnodigen
van de actoren voor het samenwerkingsverband. Dit plangebied is begrensd met de
risicocontouren zoals die zijn weergegeven in figuur 2. De risicocontouren geven aan
hoeveel mensen in een bepaald gebied een verhoogd risico lopen door de aanwezigheid van
bepaalde factoren in het gebied (Neuvel & Van den Brink, 2006). In het geval van Arnhem
Centraal is het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor de meest bepalende factor. De
risicocontouren in het gebied zijn gebaseerd op de gevolgen van het worstcasescenario voor
dit gebied. Dit scenario voor dit gebied is een potentiele Boiling Liquid Expanding Vapour
Explosion (BLEVE). Bij een BLEVE komt een tankwagon met een explosieve vloeistof mogelijk
tot ontploffing. Als deze tot ontploffing komt dan komen er giftige stoffen vrij en heeft dit in
eerste instantie grote invloed op het gebied in een cirkel van 500 meter. Dit is dan ook het
gebied dat in het geval van een dusdanige calamiteit moet worden ontruimd en dat als basis
dient voor het veiligheidsplan voor Arnhem Centraal.

Figuur 2: [Risicontouren plangebied Arnhem Centraal] Overgenomen van Hulpverlening
Gelderland Midden (2002).
Er zijn twee regulieren samenwerkingsverbanden en overlegvormen met betrekking tot het
veiligheidsbeleid van het stationsgebied. Dit betreft het stakeholdersoverleg, waarbij alle
actoren uit het plangebied zijn betrokken en het AC+ overleg, wat een intern overleg is
binnen de gemeente Arnhem.
Eens per kwartaal vindt onder leiding van iemand van de afdeling
vastgoedmanagement van de gemeente Arnhem het stakeholdersoverleg plaats. Tijdens dit
overleg staan alle zaken op de agenda die gerelateerd zijn aan het stationsgebied, waarbij
veiligheid een van de hoofdthema’s is. Voor dit stakeholdersoverleg zijn de belangrijkste
gebruikers/beheerders van het gebied uitgenodigd. Deze stakeholders zijn:
- De kantoortoren Chalet Group (Parktoren)
- De kantoortoren WTC (Rijntoren)
- Bouwmeester vastgoedbeheer (VGZ-kantoor)
- Nederlandse Spoorwegen (NS)
- ProRail
- P1 (Ondergrondse parkeergarage)
- Connexxion
- Pathé
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Er een schifting gemaakt in het aantal (commerciële) gebruikers in het gebied dat is
uitgenodigd, om te voorkomen dat er te veel partijen aan tafel zitten. Zo vertegenwoordigt
Pathé ook de andere grotere ondernemers in het plangebied als McDonalds, Happy Italy en
de Beren. Connexxion vertegenwoordigt ook de overige kleinere busvervoerders en de NS
vertegenwoordigt de andere spoorvervoerders en de ondernemers die gevestigd zijn in de
OV-terminal. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt om te zorgen dat de besluiten die in het
overleg worden genomen ook bij alle partijen terechtkomen die niet aan tafel zitten.
Daarnaast worden de partijen die niet aan tafel zitten wel in de gelegenheid gesteld om
input te leveren aan het overleg.
Naast de hierboven genoemde gebruikers van het gebied sluiten er ook
vertegenwoordigers aan van de brandweer, handhaving, afdeling beheer openbare ruimte
en projectontwikkeling. De politie is wel uitgenodigd voor het overleg, maar kiest er zelf voor
om geen actieve rol aan te nemen. Mochten er in de toekomst nieuwe gebruikers bijkomen
in het gebied, dan is er de mogelijkheid om ervoor te kiezen deze ook uit te nodigen voor het
stakeholdersoverleg. Het streven is altijd om een vertegenwoordigend orgaan uit te
nodigen, bijvoorbeeld een bestuurder van een Vereniging van Eigenaren (VvE). Dit om te
voorkomen dat er te veel partijen aan het overleg deelnemen. Het uitnodigen van nieuwe
deelnemers aan het overleg gebeurt op initiatief van de afdeling vastgoedmanagement van
de Gemeente Arnhem, maar wordt wel voorgelegd aan de andere deelnemers van het
samenwerkingsverband.
De tweede overlegvorm is het AC+ overleg. De gemeente Arnhem is vanuit
verschillende rollen betrokken bij het veiligheidsbeleid van het stationsgebied. De gemeente
is eigenaar, gebruiker, beheerder en ontwikkelaar van verschillende deelobjecten in het
gebied. Deze rollen lopen soms in elkaar over, maar in andere gevallen is er een strikte
scheiding. In de basis is de gemeente een publiekrechtelijke organisatie, maar een aantal van
haar werkzaamheden vinden plaats in het privaatrechtelijke domein. Dit geldt voornamelijk
voor de projectontwikkeling en voor het vastgoedmanagement. Naast deze laatstgenoemde
afdelingen zijn namens de gemeente Arnhem ook beheer openbare ruimte, openbare orde
en veiligheid en externe fysieke veiligheid direct betrokken bij het veiligheidsbeleid van het
stationsgebied.
Met dezelfde frequentie als het stakeholdersoverleg vindt binnen de Gemeente
Arnhem ook het AC+ overleg plaats. Het AC+ overleg wordt voorgezeten door de integrale
manager voor openbare ruimte en vastgoed van de gemeente Arnhem en is in eerste
instantie opgestart vanuit het beheerdersoogpunt. Alle verschillende disciplines van beheer
(gebouwen en openbare ruimte) schuiven dan aan met als doel om het beleid voor het
stationsgebied meer gebiedsgericht te implementeren. Om snel te kunnen schakelen is
handhaving ook aangesloten. Veiligheid beslaat een deel van de agenda. Het karakter van
het AC+ overleg is in vergelijking met het stakeholdersoverleg een stuk formeler. Omdat er
alleen mensen van de Gemeente Arnhem aan tafel zitten kan er beleidsmatig sneller worden
geschakeld.

35

Het stakeholdersoverleg is het samenwerkingsverband waar de meeste partijen bij
betrokken zijn en waar veiligheid ook het grootste deel van de agenda beslaat. Omdat er
hier niet alleen sprake is van interne samenwerking, maar van een samenwerking tussen
verschillende (semi)publieke organisaties is ervoor gekozen om in de analyse van de casus
Arnhem Centraal de focus te leggen op dit samenwerkingsverband. Een aantal respondenten
verwijst in de interviews in enkele gevallen naar het AC+ overleg, maar dit is niet
meegenomen in de analyse van de resultaten.
4.2 Casus station Breda
Net als in Arnhem is er in Breda ook sprake van het vervoer van gevaarlijke stoffen over het
spoor. Dit zorgt ervoor dat voor het stationsgebied Breda dezelfde risicocontouren relevant
zijn. In Breda zijn er verschillende samenwerkingsvormen tussen de partijen die betrokken
zijn bij het veiligheidsbeleid van het stationsgebied. Elke vier weken is er een overleg dat
gericht is op sociale veiligheid. Sociale veiligheid heeft betrekking tot in hoeverre de reizigers
en het personeel zich beschermd voelen tegen potentieel gevaar dat wordt veroorzaakt
door menselijk handelen in de openbare ruimte (Urlings & Blank, 2013). Dit overleg is
tussen de politie, toezicht & handhaving, het veiligheidshuis, teammanager van Veiligheid en
Service NS en de securitymanager NS. Op uitnodiging komen daar soms andere mensen bij,
bijvoorbeeld iemand van de opvang als ze veel last hebben van slapende zwervers en
drugsgebruikers.
Daarnaast is er binnen de NS nog een intern overleg waar ook de politie bij is
aangesloten. Dit is het standplaats sociale veiligheid overleg (SVO). Tijdens dit overleg gaat
het specifiek over veiligheidszaken in de trein en er omheen. Daarnaast heeft dit overleg een
meer regionaal karakter.
Tot slot is er nog het veiligheidsoverleg station Breda. Dit is het enige
samenwerkingsverband met een formeel karakter dat ook de bevoegdheid heeft om
beleidsmatig besluiten te nemen en dit ook om te zetten in concrete zaken. Dit overleg
beslaat alleen het thema veiligheid en daaraan gerelateerde zaken. In principe zitten er
slechts drie partijen aan tafel: de NS, de gemeente Breda en namens de politie de wijkagent
van het gebied station Breda. De belangrijkste reden dat het veiligheidsoverleg er in Breda in
is geslaagd om het aantal stakeholders tot een minimum te beperken, ondanks het feit dat
de gebruikers vergelijkbaar zijn met die in Arnhem Centraal, komt voort uit de structuur. In
Breda heeft de NS in samenwerking met de gemeente bijna alles in eigen beheer. De grote
parkeergarage beheren ze zelf en ze hebben ook gezamenlijk zitting in de VvE’s van de
woon- en kantoortorens die aan het stationsgebouw vastzitten. Namens de gemeente Breda
sluit dan ook een medewerker van de afdeling vastgoedmanagement aan bij deze
overleggen.
Het veiligheidsoverleg station Breda is door de drie deelnemende partijen
geïdentificeerd als het samenwerkingsverband dat leidend is met betrekking tot de
veiligheid van het stationsgebied. Alle drie de partijen die betrokken zijn bij dit overleg
hebben ook zitting in verschillende andere overleggen, waardoor ze met recht deze
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conclusie kunnen trekken. Het vier wekelijkse overleg met betrekking tot de sociale
veiligheid is het samenwerkingsverband in Breda waar de meeste partijen bij betrokken zijn.
Echter de thematiek van dit samenwerkingsverband beslaat slechts een heel klein onderdeel
van de complexiteit waarover het veiligheidsbeleid van station Breda beschikt. Net als bij de
casus van Arnhem Centraal verwijzen de respondenten in de interviews in enkele gevallen
ook naar de andere samenwerkingsverbanden. Deze andere samenwerkingsverbanden
hebben in de meeste gevallen echter een minder formeel karakter. Om veel gevallen draait
het hier om incidentele overleggen met andere partners. Op basis van deze conclusie is
ervoor gekozen om het veiligheidsoverleg station Breda leidend te laten zijn in de analyse
van het samenwerkingsverband rondom het veiligheidsbeleid van station Breda. De
resultaten met betrekking tot de andere samenwerkingsverbanden, inclusief het eventueel
succes hiervan, zijn dan ook niet meegenomen in de analyse.
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5. Resultaten
Het doel van dit hoofdstuk is om een beschrijving te geven van de resultaten van het
empirische onderzoek. Deelvraag drie staat daarbij centraal: In hoeverre valt de mate van
succes van de samenwerking tussen de verschillende partijen betrokken bij het
veiligheidsbeleid van complexe stationsgebieden te verklaren met behulp van de factoren
voor een succesvolle samenwerking die uit de literatuur zijn gehaald? Voor het
beantwoorden van de vraag zijn twaalf respondenten geïnterviewd. Negen van deze
respondenten zijn betrokken bij het samenwerkingsverband omtrent het veiligheidsbeleid
van het station Arnhem Centraal en drie respondenten zijn betrokken bij het
samenwerkingsverband omtrent het veiligheidsbeleid van station Breda.
In paragraaf 5.1 staat de afhankelijke variabele centraal waarin aandacht is voor in
welke mate het samenwerkingsverband in de ogen van de respondenten als succesvol kan
worden bestempeld. In de paragrafen 5.2 t/m 5.8 is in elke paragraaf een van de
onafhankelijke variabele, zoals die in hoofdstuk twee zijn geïdentificeerd, behandeld die
mogelijk invloed heeft op het succes van een samenwerkingsverband.
5.1. Mate van succes van het samenwerkingsverband
De mate van succes van het samenwerkingsverband is geoperationaliseerd met behulp van
twee indicatoren. Dit zijn of de respondenten zelf tevreden zijn over het functioneren van
het samenwerkingsverband en of er weleens onderling conflict is tussen de verschillende
actoren. Wat betreft de tevredenheid over het samenwerkingsverband zijn de respondenten
eensgezind. Respondent nummer vier en respondent nummer zeven hebben als enige
twijfels bij de toegevoegde waarde van het samenwerkingsverband. “Naar mijn mening
worden er een hoop zaken besproken die niet relevant zijn voor ons” (Respondent 4,
persoonlijke communicatie, 6 augustus 2019). Respondent zeven is iets minder kritisch en is
niet zo zeer ontevreden over het samenwerkingsverband zelf, maar meer over het resultaat
“..maar het lijkt wel of het stakeholdersoverleg ontbeerd aan daadkracht” (Respondent 7,
persoonlijke communicatie, 7 augustus 2019).
De meeste andere respondenten zijn wel tevreden over het samenwerkingsverband
en voor deze tevredenheid worden uiteenlopende oorzaken genoemd. De verklaring die het
meest wordt gegeven is dat respondenten elkaar door middel van het
samenwerkingsverband makkelijker weten te vinden. “..de lijntjes zijn veel korter dan
vroeger, omdat iedereen elkaar kent.” (Respondent 1, persoonlijke communicatie, 12
september 2019). Respondent drie (persoonlijke communicatie, 6 augustus 2019, die
ervaring heeft met vergelijkbare samenwerkingsverbanden op andere plekken, noemt de
goede organisatie van het samenwerkingsverband in Arnhem als belangrijkste reden voor
zijn tevredenheid.
Daarnaast wil geen enkele respondent spreken van conflict tussen de verschillende
actoren, maar wordt wel door meerdere partijen genoemd dat er regelmatig sprake is van
conflicterende belangen. Tegelijkertijd benadrukken ook meerdere respondenten dat het
verschil in onderlinge belangen geen probleem mag zijn: “Het feit dat er verschillende
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belangen zijn is niet erg en die zijn ook allemaal relevant” (Respondent 5, persoonlijke
communicatie, 18 september 2019) en “Er zijn alleen conflicten van belangen. Dan heb ik het
niet echt over de brandweer, of in ieder geval niet dusdanig dat ik het een conflict wil
noemen” (Respondent 1, persoonlijke communicatie, 12 september 2019).
In het samenwerkingsverband rondom Station Breda zijn alle drie de respondenten
tevreden over het samenwerkingsverband. Bij het samenwerkingsverband rondom station
Arnhem Centraal zijn zeven respondenten erg tevreden, is een enkele respondent
ontevreden en is een respondent wel tevreden over het samenwerkingsverband zelf, maar
niet over het resultaat. Bij beide samenwerkingsverbanden is volgens alle respondenten
geen sprake van onderling conflict. Op basis van bovenstaande informatie kunnen allebei de
samenwerkingsverbanden als een succes worden beschouwd. Met enige voorzichtigheid,
vanwege het lage aantal respondenten, moet echter ook worden gesteld dat het
samenwerkingsverband in Arnhem een minder groot succes is dan het
samenwerkingsverband in Breda.
5.2. Complementariteit deelnemers samenwerkingsverband
Complementariteit draait om het hebben van kennis, vaardigheden en hulpbronnen die
bijdragen aan het succes van het samenwerkingsverband en waarover andere deelnemende
actoren niet beschikken (Van Delden, 2009). Uit de interviews blijkt dat de meeste
respondenten wel overtuigd zijn van het feit dat hun eigen organisatie beschikt over
bepaalde unieke hulpbronnen en dat deze van belang zijn voor het succes van het
samenwerkingsverband. De brandweer Gelderland-Midden is er bijvoorbeeld van overtuigd
dat ze zelf over bepaalde hulpbronnen beschikken die van essentieel belang zijn voor het
samenwerkingsverband. “De brandweer heeft als enige partij aan tafel alle kennis paraat
over de eisen uit de bouwbesluiten en uit de NEN etc.” (Respondent 2, persoonlijke
communicatie, 5 september 2019). “Wij beschikken over specifieke kennis die andere
organisaties niet hebben en vaak ook geen weet van hebben.” (Respondent 1, persoonlijke
communicatie, 12 september 2019). Dit geldt echter ook voor organisaties als Connexxion
“Wij hebben volgens mij als enige door hoe complex het bussennetwerk is, zeker de
trolleybussen zijn erg gebonden en je kunt daardoor niet zomaar dingen wijzigen”
(Respondent 4, persoonlijke communicatie, 6 augustus 2019) en de NS “Wij zijn duidelijk een
van de grotere en professionelere organisaties binnen de samenwerking, waardoor wij op
een hoop dossiers over meer kennis beschikken” (Respondent 3, persoonlijke communicatie,
6 augustus 2019).
De meeste respondenten erkennen ook dat de andere deelnemende actoren over
unieke hulpbronnen beschikken. Niet alle respondenten zijn er echter van overtuigd dat
deze hulpbronnen van belang zijn voor het succes van het samenwerkingsverband.
Respondent vijf (persoonlijke communicatie, 18 september 2019) is hier wel van overtuigd:
“Als het gaat over het inschalen van bepaalde risico’s dan beschikken andere organisaties
zeker over kennis die wij niet hebben en die wel nodig is om een juiste inschatting te kunnen
maken”.
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Het feit dat alle organisaties volgens de respondenten over unieke hulpbronnen
beschikken bevestigd het beeld dat de organisaties complementair aan elkaar zijn. Er zijn
ook organisaties die volgens de respondenten over hulpbronnen beschikken die essentieel
zijn voor het samenwerkingsverband. De belangrijkste daarvan, die door meerdere
respondenten wordt genoemd, is de gemeente Arnhem. Dit komt voort uit het feit, dat in de
ogen van de actoren de Gemeente Arnhem als enige over de bevoegdheid beschikt om
gemaakte afspraken ook daadwerkelijk om te zetten in concreet beleid. De overige
respondenten zijn zich zeer bewust van het feit dat ze voornamelijk een adviserende rol
hebben en dat ze afhankelijk zijn van de gemeente Arnhem of er ook daadwerkelijk iets met
hun adviezen gebeurt.
Bij het samenwerkingsverband rond station Breda is er door het beperkte aantal
deelnemende partijen een nog grotere overtuiging dat de andere partijen aan tafel
noodzakelijk zijn voor het slagen van het samenwerkingsverband. Alle drie de respondenten
zijn van mening dat de deelnemende organisaties op meerdere gebieden complementair
aan elkaar zijn. In Arnhem zijn alle negen respondenten van mening dat de alle actoren
beschikken over uniek hulpbronnen. Wel is er bij sommige respondenten nog de twijfel of
alle deelnemende actoren daadwerkelijk iets toevoegen aan het samenwerkingsverband ten
opzichte van andere deelnemende actoren en of die unieke hulpbronnen van essentieel
belang zijn voor het succes van het samenwerkingsverband.
Het feit dat de meeste deelnemers inzien dat andere partijen beschikken over
bepaalde unieke hulpbronnen die ze zelf niet hebben, laat zien dat de partijen
complementair aan elkaar zijn. In Breda worden de deelnemers als meer complementair aan
elkaar gezien ten opzichte van Arnhem. Voor Breda geldt ook dat, naar alle
waarschijnlijkheid, het samenwerkingsverband een groter succes is dan het
samenwerkingsverband in Arnhem. Dit ondersteunt voorzichtig de hypothese dat hoe meer
complementair de actoren van het samenwerkingsverband aan elkaar zijn, des te groter is
de kans op succes.
5.3. Overeenstemming van doel(stellingen)
De mate van overeenstemming van doel(stellingen) is gemeten met behulp van twee
indicatoren. Er is in eerste instantie gekeken wat de respondenten zelf als belangrijkste doel
van het samenwerkingsverband zien om te kijken in hoeverre dit overeenkomt met elkaar.
Daarnaast is gekeken of deze doelstelling in ogen van de respondent overeenkomt met de
doelstelling van de eigen organisatie.
De meeste respondenten die betrokken zijn bij het samenwerkingsverband rondom
het veiligheidsbeleid van Arnhem Centraal zien de netwerkfunctie als het belangrijkste doel.
De meeste respondenten zijn van mening dat door deze netwerkfunctie de onderlinge lijnen
korter zijn geworden. Daardoor kunnen mogelijke problemen eerder gesignaleerd worden
en daardoor kan het samenwerkingsverband in een eerder stadium maatregelen nemen.
Respondent vijf (persoonlijke communicatie, 18 september 2019), de initiatiefnemer van het
samenwerkingsverband, stelt dat “De belangrijkste doelstelling is verbinden, begrip creëren
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en samen tot oplossingen komen voor uitdagingen”. Respondent drie (persoonlijke
communicatie, 6 augustus 2019) komt tot dezelfde kern en stelt dat: “De samenwerking is
wat dat betreft dus al een soort van doel op zich”. In de ogen van respondent twee
(persoonlijke communicatie, 5 september 2019) houdt het samenwerkingsverband hierdoor
wel alleen zijn functie op het moment dat er nog risico’s zijn waar nog geen aanpak voor is
en waar de partijen gezamenlijk bij tot een oplossing kunnen komen: “Tot nu toe is het nog
nuttig, maar als er geen risico’s meer zijn kun je je afvragen welke functie het overleg nog
heeft”. Respondent vier (persoonlijke communicatie, 8 augustus 2019) spreekt openlijk zijn
twijfels uit of alle deelnemende actoren dezelfde doelstelling van het
samenwerkingsverband voor ogen hebben en is van mening dat de stakeholders zich vooral
laten leiden door hun eigen belangen. Echter, ondanks enkele nuanceverschillen hebben de
antwoorden over de doelstelling van het samenwerkingsverband van alle respondenten
betrekking op de netwerkfunctie.
In Breda is er een meer praktische interpretatie van de doelstelling van het
samenwerkingsverband “Door met deze drie partijen aan tafel te gaan zitten zijn de
belangrijkste betrokken partijen aanwezig en kunnen we met de juiste bevoegdheden gelijk
beslissingen nemen” (Respondent 11, persoonlijke communicatie, 13 augustus 2019).
Respondent tien (persoonlijke communicatie, 13 augustus 2019) trekt het zelfs nog breder
door te stellen: “Niet per se een eenduidige doelstelling, maar iedereen zit er wel met
dezelfde insteek in”.
Bij beide samenwerkingsverbanden komen de doelstellingen van het
samenwerkingsverband niet een op een overheen met de doelstellingen van de
deelnemende organisaties. In Arnhem vertaalt alleen de brandweer Gelderland-Midden de
doelstelling van het samenwerkingsverband, bijna letterlijk naar die van hun eigen
organisatie: “..draait om de netwerkfunctie en vroegtijdige signalering van problemen om in
een later stadium veel werk te besparen” (Respondent 1, persoonlijke communicatie, 12
september 2019). Een aantal van de andere respondenten erkennen wel dat dat de
doelstelling van het samenwerkingsverband kan helpen bij het bereiken van de
doelstellingen van hun eigen organisatie. In Breda wordt het samenwerkingsverband ook
meer gezien als een praktisch middel om de eigen doelstellingen te kunnen bereiken.
Het is lastig om met deze resultaten de tweede hypothese, dat meer
overeenstemming over de doelstelling van het samenwerkingsverband de kans vergroot op
succes van het samenwerkingsverband, aan te nemen of te verwerpen. Ondanks het feit dat
alle respondenten een soortgelijk doel van het samenwerkingsverband voor ogen hebben,
sluit deze enkel bij de Brandweer Gelderland-Midden aan bij de doelstellingen van de eigen
organisatie. Daarnaast is er geen duidelijk onderscheid tussen de twee casussen te maken
met betrekking tot de mate van overeenstemming over de doelstelling van het
samenwerkingsverband. Hierdoor is het niet mogelijk om iets te zeggen over de invloed van
deze afhankelijke variabele op de mate van succes van het samenwerkingsverband.
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5.4. Aantal deelnemers
Om het aantal deelnemers van de samenwerkingsverbanden te achterhalen, is de
respondenten gevraagd welke deelnemers in hun ogen onderdeel uitmaken van het
samenwerkingsverband. Vervolgens zijn uit die antwoorden alleen de deelnemers
meegenomen die ook naar voren zijn gekomen uit de inhoudsanalyse of die door meer dan
de helft van de respondenten zijn genoemd, dit om een disconsensus te voorkomen. In
Arnhem verwezen bijna alle respondenten naar de actoren die aan tafel zitten tijdens het
stakeholdersoverleg. Alleen respondent negen (persoonlijke communicatie, 14 augustus
2019) van de gemeente Arnhem brengt daar een nuance bij aan door te stellen dat een
aantal van de mensen aan tafel daar wel zit namens een grotere groep, bijvoorbeeld omdat
ze een Vereniging van Eigenaren (VvE) vertegenwoordigen. Een aantal van de respondenten
die werkzaam zijn bij de Gemeente Arnhem noemen daarnaast ook het interne AC+ overleg
als tweede belangrijke samenwerkingsverband, maar dit was volgens geen enkele
respondent het leidende samenwerkingsverband met betrekking tot het veiligheidsbeleid in
het stationsgebied van Arnhem Centraal. Als de verschillende afdelingen van de gemeente
Arnhem die betrokken zijn bij het stakeholdersoverleg als losse organisaties worden geteld,
dan zijn er in Arnhem twaalf deelnemers aan het samenwerkingsverband. Als de gemeente
Arnhem als een enkele actor wordt gerekend dan komt het totaal aantal deelnemers op
negen.
In Breda is het samenwerkingsverband minder fluïde, mede omdat de gemeente
slechts door een persoon vertegenwoordigd wordt. Alle drie de respondenten zijn dan ook
vrij stellend in het feit dat ze de enige deelnemers zijn aan het samenwerkingsverband. “In
het oorspronkelijke samenwerkingsverband werk ik vooral samen met de wijkagent en met
de gemeente Breda” (Respondent 10, persoonlijke communicatie, 13 augustus 2019).
Respondent tien (ibid.) erkent ook dat hij in verschillende vormen ook met andere
organisaties samenwerkt, maar dat het overleg met de wijkagent en de gemeente qua
besluitvorming het belangrijkste overleg is. Het samenwerkingsverband in Breda bestaat dus
uit drie deelnemers.
Dit onderschrijft waarschijnlijk de derde hypothese dat des te minder deelnemers het
samenwerkingsverband telt, des te groter is de kans op succes. Het samenwerkingsverband
rondom het veiligheidsbeleid van station Breda kent minder deelnemers en wordt
verhoudingsgewijs door meer partijen als een succes beschouwt. De belangrijkste reden
voor de onvrede van respondent vier over het samenwerkingsverband in Arnhem kwam
voort uit het feit dat er vaak zaken werden besproken die niet relevant zijn voor zijn
organisatie. Dit is een direct gevolg van een groter aantal deelnemers aan het
samenwerkingsverband.
5.5. Diversiteit van samenwerkingsniveaus
Om te kijken of er sprake was van samenwerking op meerdere niveaus is er aan de
respondenten gevraagd hoe de samenwerking verloopt op strategisch niveau en op
uitvoerend niveau tussen de verschillende deelnemende organisaties aan het
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samenwerkingsverband. De respondenten antwoorden hier erg uitlopend op, mede omdat
ze niet altijd zicht hebben op de structuur van de andere organisaties met wie ze
samenwerken en er vanwege het verschil in formaat van de actoren er ook sprake kan zijn
van een combinatie tussen niveaus.
In Arnhem is er een tweedeling tussen de respondenten. Een aantal respondenten is
van mening dat er op uitvoerend niveau nauwelijks sprake is van samenwerking: “Bij ons
wordt er op uitvoerend niveau niet echt samengewerkt” (Respondent 3, persoonlijke
communicatie, 6 augustus 2019). En “..buschauffeurs hebben indien nodig wel contact met
handhavers en dergelijke, maar ik denk eigenlijk dat het daar wel redelijk bij blijft”
(Respondent 4, persoonlijke communicatie, 6 augustus 2019). Terwijl een aantal
respondenten juist het uitvoerend niveau ziet als de laag waar het intensiefst wordt
samengewerkt. Respondent zeven (persoonlijke communicatie, 7 augustus 2019) is een van
die respondenten en ziet het stakeholdersoverleg juist meer als een samenwerking op
uitvoerend niveau en stelt “Ik heb wel het idee dat er op dat niveau goed wordt
samengewerkt en vooral snel kan worden geschakeld”. Respondent één (persoonlijke
communicatie, 12 september 2019) sluit zich hier bij aan: “..wordt er juist goed
samengewerkt op dit niveau, omdat er tussen de verschillende uitvoerende lagen nu ook
directe lijntjes zijn..”.
In het samenwerkingsverband omtrent station Breda wordt er alleen samengewerkt
op strategisch niveau. Ondanks het feit dat de wijkagent binnen de politieorganisatie wordt
bestempeld als iemand die op uitvoerend niveau werkt, houdt hij zich bij het deelnemen aan
het samenwerkingsverband vooral bezig met strategische besluitvorming. Alle deelnemende
organisaties vertalen de besluiten die zijn genomen in het samenwerkingsverband zelf naar
het uitvoerend niveau en vervolgens is er op dat niveau weinig onderling contact vanuit het
samenwerkingsverband. Respondent tien (persoonlijke communicatie, 13 augustus 2019)
bevestigd dit beeld door te stellen dat er meerdere andere overlegvormen zijn waar het
beleid wordt omgezet naar het uitvoerende niveau.
Hypothese vier stelt dat hoe hoger de diversiteit van niveaus waarop wordt
samengewerkt tussen de verschillende organisaties, des te groter is de kans op succes. Door
de verschillende interpretaties van de deelnemers is het lastig om de hypothese aan te
nemen of te verwerpen. Feit is wel dat de verschillende organisaties op verschillende
niveaus met elkaar samenwerken ondanks dat ze dit niveau in enkele gevallen onderling
anders definiëren. De hypothese komt voort uit het geïmpliceerde verband dat
samenwerking op verschillende niveaus zorgt voor een sterkere band tussen de
verschillende organisaties, waardoor werknemers actiever zijn betrokken bij de
samenwerking en meer interesse hebben in het slagen daarvan (Mattessich & Monsey,
1992). In beide casussen lijkt er sprake te zijn van een samenwerking op verschillende
niveaus. Het is aan de hand van de beschikbare resultaten niet mogelijk om hier
verschillende gradaties in te maken. Dit betekent dat de onafhankelijke variabele voor
allebei de casussen hetzelfde is. Het is dus niet mogelijk is om iets te zeggen over de invloed
van de onafhankelijke variabele op de afhankelijke variabele, de mate van succes van het
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samenwerkingsverband. Hierdoor is het niet mogelijk de hypothese aan te nemen of te
verwerpen.
5.6. Mate van open communicatie
De mate van open communicatie is geoperationaliseerd door de respondenten te vragen of
ze zich vrij voelen om alles te zeggen tegen de andere deelnemers van het
samenwerkingsverband. Iedereen voelt zich vrij om alles te kunnen zeggen tegen de andere
deelnemers. Bij allebei de samenwerkingsverbanden waren alle respondenten hier unaniem
in hun antwoord: “Over veiligheid altijd” (Respondent 1, persoonlijke communicatie, 12
september 2019), “Ja de lijnen zijn kort, kan iedereen makkelijk vinden en voel me ook wel
vrij om alles te kunnen zeggen en ook om mijn mening te geven” (Respondent 10,
persoonlijke communicatie, 13 augustus 2019) en “Jazeker, en ik voel me ook vrij om
iedereen te benaderen als ik ze voor andere zaken nodig heb” (Respondent 3, persoonlijke
communicatie, 6 augustus 2019).
De enige nuance die wordt aangebracht komt van respondenten die werkzaam zijn
bij de Gemeente Arnhem: “Ik moet soms zorgvuldig formuleren wat ik zeg, omdat ik binnen
een publieke organisatie werk” (Respondent 5, persoonlijke communicatie, 18 september
2019). Al worden ze door dit zorgvuldig formuleren niet belemmert in het gevoel dat ze zich
vrij voelen om alles te zeggen.
Bij beide samenwerkingsverbanden is sprake van een volledige open communicatie
waarbij alle twaalf respondenten zich vrij voelen om alles tegen de andere deelnemers te
zeggen. Volgens de literatuur is open communicatie essentieel voor een succesvolle
samenwerking (Allen & Henn, 2007; Gerritsen & Nauta, 2008). Dit beeld is bevestigd door
het feit dat beide samenwerkingsverbanden tot in zekere mate een succes zijn. Bij de casus
van Arnhem Centraal zijn door een aantal respondenten enkele nuances aangebracht met
betrekking tot de mate van open communicatie. Dit geeft weer dat er bij de casus van Breda
waarschijnlijk sprake is van een grotere mate van open communicatie. Het
samenwerkingsverband van Breda is een grotere mate van succes toegedicht dan het
samenwerkingsverband van Arnhem. Dat betekent dat het op basis van bovenstaande
resultaten hypothese vijf dat hoe mee er open wordt gecommuniceerd binnen het
samenwerkingsverband, des te groter is de kans op succes, naar alle waarschijnlijkheid kan
worden aangenomen.
5.7. Hoeveelheid hulpbronnen
De hoeveelheid hulpbronnen is gemeten door de respondenten te vragen of het
samenwerkingsverband over voldoende financiële middelen en over voldoende tijd en
vergaderruimtes beschikt om de samenwerking actief in stand te houden. Bij het
samenwerkingsverband in Arnhem zijn niet alle respondenten ervan overtuigd dat de
hoeveelheid financiële middelen van invloed zijn op de mate waarin de samenwerking actief
in stand gehouden kan worden. Zoals ook al naar voren kwam bij de vragen over de
overeenstemming in doelstellingen, gaat het bij het samenwerkingsverband vooral om de
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netwerkfunctie. Er zijn relatief weinig financiële middelen nodig om dit netwerk in stand te
houden. Respondent vier (persoonlijke communicatie, 6 augustus 2019) antwoord dit ook
letterlijk: “..de kracht van het samenwerkingsverband zit hem in het netwerk en daarom zijn
er ook niet veel financiële middelen nodig”. Een aantal respondenten kijkt hierbij wat
nadrukkelijker naar de gemeente Arnhem, in hun ogen ligt daar de verantwoordelijkheid om
te zorgen voor voldoende financiële hulpbronnen. De brandweer Gelderland-Midden is hier
het meest uitgesproken over: “Onze rol is toch vooral adviserend en het is vervolgens aan de
Gemeente Arnhem om te kijken wat ze er mee willen doen en hoeveel financiële ruimte ze er
voor vrij willen maken” (Respondent 2, persoonlijke communicatie, 5 september 2019).
Uit de interviews met de mensen die werkzaam zijn bij gemeente Arnhem juist blijkt
dat er niet veel financiële ruimte is: “Vanuit de gemeente is er niet veel budget maar
vooralsnog hebben we dit ook niet nodig gehad” (Respondent 5, persoonlijke communicatie,
18 september 2019). Daarnaast zijn er ook een aantal respondenten die bij de vraag naar
financiële middelen een verwijzing maken naar het gebrek aan daadkracht. Omdat het
samenwerkingsverband niet de bevoegdheid heeft om rechtstreeks beleid te maken is het
ook niet nodig om over veel financiële middelen te beschikken.
In Breda zijn de respondenten van mening dat er voldoende financiële middelen
aanwezig zijn, als is het niet voor alle actoren even gemakkelijk om geld vrij te maken.
“..ProRail en de Gemeente zijn wel voorzichtiger met geld uitgeven, wat op zich logisch is
omdat het gemeenschapsgeld betreft. Wij kunnen wat dat betreft veel makkelijker snel
handelen” (Respondent 10, persoonlijke communicatie, 3 augustus 2019). Echter, in dit geval
erkent ook de respondent die werkzaam is bij de gemeente Breda dat er voor het project
stationsgebied voldoende financiële middelen beschikbaar zijn.
Wat betreft de aanwezigheid van voldoende tijd en vergaderruimtes is dit voor beide
samenwerkingsverbanden geen enkel probleem. Het samenwerkingsverband in Arnhem
komt eens in de drie maanden bij elkaar. De meeste respondenten zien de toegevoegde
waarde van het samenwerkingsverband in en vinden het geen probleem om hier vier keer
per jaar tijd voor vrij te maken. Er zijn meerdere deelnemende actoren die beschikken over
vergaderruimtes in het stationsgebied en die het geen probleem vinden om deze af en toe
beschikbaar te stellen. Het heeft de voorkeur van de gemeente Arnhem om in het
stationsgebied te vergaderen om de toegankelijkheid zo hoog mogelijk te houden. Als de
overige deelnemende actoren echter in de toekomst geen ruimte meer beschikbaar willen
stellen dan kan er altijd nog op het stadskantoor van de gemeente worden vergaderd.
In Breda beschikt de NS over een groot kantoor in een van de kantoortorens die
onderdeel uitmaakt van het stationsgebied. Daar is altijd vergaderruimte beschikbaar. Het
samenwerkingsverband komt minimaal eens per maand bijeen. De veiligheid van het
stationsgebied maakt voor alle deelnemende actoren een dusdanig belangrijk onderdeel uit
van hun portefeuille dat tijd nooit een probleem is.
Het is lastig om met bovenstaande resultaten iets te zeggen over hypothese zes. Die
hypothese stelt dat hoe meer hulpbronnen er beschikbaar zijn binnen het
samenwerkingsverband, des te groter is de kans op succes. Aan de hand van de antwoorden
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van de respondenten kan er worden gesteld dat er in ieder geval niet een gebrek is aan een
bepaalde hulpbron om de samenwerkingsverbanden actief in stand te houden. Allebei de
samenwerkingsverbanden beschikken over de noodzakelijke hulpbronnen en het is dan ook
niet mogelijk om iets te zeggen over de invloed hiervan op de mate van succes van het
samenwerkingsverband. Het is dus niet mogelijk om hypothese zes op basis van
bovenstaande resultaten de verwerpen of aan te nemen.
5.8. Kracht van het bestuur
De kracht van het bestuur is geoperationaliseerd door de respondenten te vragen of het
voor ze duidelijk is door wie het samenwerkingsverband op dit moment wordt aangestuurd
en of ze zich kunnen vinden in de manier waarop het samenwerkingsverband wordt
aangestuurd.
In Arnhem is het voor alle respondenten duidelijk dat iemand van de afdeling
vastgoedmanagement van de gemeente Arnhem het samenwerkingsverband aanstuurt.
Alleen respondent één vraagt zich af of de gemeente Arnhem wel verantwoordelijk moet
zijn voor de aansturing. Hij oppert een alternatieve benadering: “Misschien moeten we
kijken of we het overleg een keer als een KVO (resp. Keurmerk Veilig Ondernemen) weg
kunnen zetten. Dan is het overleg meer geformaliseerd” (Respondent 1, persoonlijke
communicatie, 12 september 2019). Alle andere respondenten zijn echter van mening dat
de verantwoordelijkheid voor de aansturing bij de gemeente Arnhem moet liggen. Er zijn
een aantal respondenten die zich afvragen of gezien het veiligheidsaspect het initiatief wel
moet liggen bij de afdeling vastgoedmanagement. “Openbare orde en veiligheid zou in dat
geval wel meer allesomvattend zijn” (Respondent 2, persoonlijke communicatie, 5
september 2019). “.. kan me wel voorstellen dat er in de toekomst wordt gekeken of we de
regie van het overleg beter kunnen neerleggen bij openbare orde en veiligheid..”
(Respondent 8, persoonlijke communicatie, 18 september 2019). Door het intern bij een
andere afdeling te beleggen zou het overleg meer daadkracht kunnen krijgen en beter
worden geborgd voor de toekomst: “Door het logischer neer te leggen bij een andere
portefeuille is het beter geborgd” (Respondent 3, persoonlijke communicatie, 6 augustus
2019). Dat de respondenten denken dat het overleg ook ergens anders belegd kan worden
binnen de gemeente wil echter niet zeggen dat ze zich niet kunnen vinden in de huidige
manier van aansturing. Dat wordt door meerdere respondenten benadrukt.
In Breda bestaat er wat meer onduidelijkheid over de aansturing. Al zijn de
deelnemende actoren wel erg duidelijk over die onduidelijkheid. Het initiatief voor het
overleg ligt bij de gemeente Breda, maar alle deelnemende partijen zijn van mening dat ze
vanuit een relatief gelijkwaardige positie aan tafel zitten. “We zitten slechts met drie
organisaties aan tafel dus het is niet nodig dat een partij echt de leiding neemt” (Respondent
12, persoonlijke communicatie, 25 september 2019) en “Wij initiëren wel het overleg en
stellen met de input van de andere partijen de agenda op, maar eenmaal aan tafel zijn we
gelijkwaardige gesprekspartners” (Respondent 11, persoonlijke communicatie, 13 augustus
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2019). Alle drie de respondenten kunnen zich vinden in de huidige manier waarop de sturing
van de samenwerking is georganiseerd.
In het samenwerkingsverband in Arnhem is er duidelijkheid over de sturing van het
samenwerkingsverband. Daarnaast kunnen de respondenten zich ook vinden in de manier
waarop het samenwerkingsverband wordt aangestuurd. Dit betekent dat er volgens de
literatuur (Bleeke & Ernst, 1991; Bergquist, 1995; Provan & Kenis, 2008) in Arnhem
gesproken kan worden van een sterk bestuur. In Breda is er minder duidelijkheid over de
sturing van het samenwerkingsverband en dat betekent dat er ook sprake is van een minder
sterk bestuur. Het samenwerkingsverband in Breda is een grotere mate van succes dan het
samenwerkingsverband in Arnhem. Er is op basis van bovenstaand resultaat geen positief
verband tussen de mate van sterk bestuur en de mate van succes van het
samenwerkingsverband. Hierdoor kan hypothese zeven, dat hoe sterker het bestuur van het
samenwerkingsverband is, des te groter de kans op succes naar alle waarschijnlijkheid
worden verworpen.
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6. Conclusie en aanbevelingen
In dit hoofdstuk staat het beantwoorden van de hoofdvraag van dit onderzoek centraal:
“Welke factoren verklaren de mate van succes van het samenwerkingsverband tussen de
verschillende partijen die betrokken zijn bij het veiligheidsbeleid van complexe
stationsgebieden?”
Daarnaast is er bij de discussie aandacht voor een reflectie op de verschillende
stappen van dit onderzoek. Tot slot zijn er naar aanleiding van deze reflectie enkele
aanbevelingen gedaan voor eventueel vervolgonderzoek.
6.1. Conclusie
Uit de literatuur zijn zeven factoren naar voren gekomen die mogelijk de mate van succes
van een samenwerkingsverband tussen verschillende partijen die betrokken zijn bij het
veiligheidsbeleid van complexe stationsgebieden kunnen verklaren. Deze factoren zijn de
complementariteit van de deelnemers van het samenwerkingsverband, de
overeenstemming in doel(stellingen), het aantal deelnemers, de diversiteit van de
samenwerkingsniveaus, de mate van open communicatie de hoeveelheid hulpbronnen en de
kracht van het bestuur van het samenwerkingsverband. Met behulp van twee casussen is
gekeken in hoeverre deze factoren ook in de praktijk invloed hadden op de mate van succes.
De casussen die zijn bestudeerd betreffen een samenwerkingsverband rondom het
veiligheidsbeleid van Arnhem Centraal en een vergelijkbaar samenwerkingsverband rondom
het veiligheidsbeleid van station Breda. Zoals ook weergegeven in het conceptueel model in
paragraaf 2.4 was de verwachting bij zes van de zeven factoren dat ze een positieve invloed
hebben op de mate van succes van het samenwerkingsverband. Alleen de factor ‘aantal
deelnemers’ beïnvloed naar verwachting de mate van succes op een negatieve manier.
Uit de resultaten komt naar voren dat de complementariteit van de deelnemers van
het samenwerkingsverband en de mate van open communicatie in de praktijk naar alle
waarschijnlijkheid de mate van succes daadwerkelijk positief beïnvloeden. Het negatieve
effect van het aantal deelnemers op de mate van succes is ook bevestigd door de resultaten
van de geanalyseerde casussen. Het effect van de hoeveelheid hulpbronnen, de diversiteit
van samenwerkingsniveaus en de overeenstemming in doelstelling kan met behulp van de
resultaten niet worden bevestigd of ontkracht. Het veronderstelde positieve effect van de
kracht van bestuur kan met behulp van deze zelfde resultaten wel worden verworpen.
Dit betekent dat het antwoord op de hoofdvraag luidt: Het aantal deelnemers, de
complementariteit van de deelnemers en de mate van open communicatie verklaren in
ieder geval waarschijnlijk deels de mate van succes van het samenwerkingsverband tussen
de verschillende partijen die betrokken zijn bij het veiligheidsbeleid van complexe
stationsgebieden. Het lijkt aannemelijk dat er meerdere factoren van invloed zijn op het
succes van een samenwerkingsverband omtrent het veiligheidsbeleid van complexe
stationsgebieden. In het streven naar een grote mate van succes bij een samenwerking met
betrekking tot het veiligheidsbeleid in complexe stationsgebieden lijkt het echter waardevol
om in ieder geval aandacht te hebben voor deze drie factoren.
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6.2. Discussie & Aanbevelingen
In deze paragraaf is aandacht voor de verschillende keuzes die zijn gemaakt in het
onderzoeksproces. In vergelijking met eerdere onderzoeken naar samenwerkingsverbanden
heeft dit onderzoek zich onderscheiden. Er is in dit onderzoek specifiek gekeken naar
samenwerkingsverbanden in het veiligheidsdomein tussen (semi)publieke organisaties in
complexe stationsgebieden waarbij een gemeente de regierol heeft.
Het onderzoek heeft een duidelijke toegevoegde waarde, daarnaast komen er ook
een aantal zaken uit naar voren die nuttig zijn voor toekomstig onderzoek. Mogelijk worden
er met de kennis van nu andere keuzes gemaakt die het onderzoek ten goede waren
gekomen. Deze reflectie dient dan ook als startpunt voor eventueel vervolgonderzoek.
Binnen de reflectie is een onderscheid aangebracht tussen de gemaakte keuzen met
betrekking tot de theorie en de methodologie.
6.2.1. Theorie
Dit onderzoek had als doel om de onderlinge samenwerking van de verschillende
organisaties die betrokken zijn bij het opstellen van het veiligheidsbeleid met betrekking tot
complexe stationsgebieden te analyseren en te beoordelen. Hiervoor was het nodig om de
factoren die mogelijk van invloed zijn op het succes van samenwerkingsverbanden te
identificeren. Er is veel literatuur over samenwerkingsverbanden in het algemeen en
verschillende auteurs beschrijven dan ook een grote variëteit aan mogelijke factoren die het
succes van een samenwerkingsverband kunnen beïnvloeden.
In dit onderzoek is er voor gekozen om met behulp van zeven factoren de casussen te
analyseren. De keuze voor deze factoren is onder meer gemaakt op basis van het soort
organisaties dat betrokken is bij de bestudeerde samenwerkingsverbanden, het betrof
voornamelijk (semi)publieke organisaties. Daarnaast is er rekening gehouden met de
frequentie waarmee de factoren genoemd werden door verschillende auteurs en in de mate
waarin het realistisch was om de casussen te analyseren aan de hand van deze factoren. Er
zijn in dit proces keuzes gemaakt bij het selecteren van de factoren waarvan het goed is deze
bij eventueel vervolgonderzoek te heroverwegen. Een van de keuzes die is gemaakt is door
de factoren te selecteren op basis van het aantal keer dat deze factor naar voren kwam uit
de bestudeerde literatuur. Er is echter een grote hoeveelheid literatuur beschikbaar over
succes van samenwerkingsverbanden waarvan slechts een gedeelte is bestudeerd. Het is
dan ook aannemelijk dat er nog verschillende andere factoren invloed uit kunnen oefenen
op het succes van de geanalyseerde samenwerkingsverbanden. Door dit onderzoek komt
echter in onvoldoende mate naar voren in welke hoek deze factoren gezocht moeten
worden en wat voor invloed dit mogelijk heeft op de resultaten van het onderzoek. Bij
eventueel vervolgonderzoek is het wenselijk dat het literatuuronderzoek breder wordt
uitgezet en dat meer wetenschappelijke theorieën over samenwerkingsverbanden en
samenwerking in het algemeen worden bestudeerd.
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Samenwerkingstheorieën zijn de afgelopen decennia in hoog tempo doorontwikkeld
en het kan daarom van toegevoegde waarde zijn om de focus bij eventueel
vervolgonderzoek te leggen op alleen de factoren die uit meer recentelijke literatuur naar
voren komen. Door bij vervolgonderzoek nog meer aandacht te besteden aan het
identificeren van de succesfactoren voor samenwerkingsverbanden wordt de onderbouwing
voor de keuze van de zeven indicatoren nog sterker. Het is namelijk mogelijk om een meer
heldere toelichting te geven op waarom er voor deze factoren is gekozen en welke
afwegingen er zijn gemaakt tijdens de selectie. Uiteindelijk is er voor vier van de zeven
factoren een mogelijk aantoonbaar verband aangewezen door dit onderzoek. Dit is een goed
resultaat voor een wetenschappelijk onderzoek. Door nog meer aandacht te besteden aan
het identificeren van de succesfactoren kan dit aantal bij vervolgonderzoek echter nog hoger
zijn.
6.2.2. Methodologie
De casus rondom Arnhem Centraal is gebruikt om dat deze voort kwam uit de
stageopdracht. De keuze van deze casus was dus niet optioneel. Er is vervolgens voor
gekozen om een casus te zoeken die vergelijkbaar was. Deze vergelijking is echter vooral
gemaakt op basis van de complexiteit van het stationsgebied en niet op basis van het
samenwerkingsverband zelf. Het samenwerkingsverband rondom het veiligheidsbeleid van
station Breda had een andere schaal dan het samenwerkingsverband rondom het
veiligheidsbeleid van station Arnhem Centraal en bestond uit veel minder deelnemers. Dit
zorgde ervoor dat het lastig was om een groot aantal respondenten voor de interviews te
vinden die iets konden zeggen over het samenwerkingsverband in Breda. Met negen
respondenten die betrokken waren bij de casus van station Arnhem Centraal tegenover drie
respondenten bij station Breda was er geen sprake van een enigszins evenredige verdeling
van de respondenten over de twee casussen.
Voor eventueel vervolgonderzoek kan het nuttig zijn om een casus te onderzoeken
waarvan ook het samenwerkingsverband overeenkomt met het samenwerkingsverband in
Arnhem. Dit minimaliseert dan alleen wel de kans dat er bij dat samenwerkingsverband
sprake is van een vergelijkbare complexiteit in het stationsgebied. Maar in combinatie met
dit onderzoek heeft dat naar alle waarschijnlijkheid toch een toegevoegde waarde, met
name op de generaliseerbaarheid van de resultaten. Daarnaast zal een groter aantal
respondenten voor de casussen bijdragen aan een hogere interne validiteit. Met name voor
de casus uit Breda, waarvan in dit onderzoek slechts drie respondenten zijn geïnterviewd,
had dit een positief effect gehad op deze interne validiteit.
Het feit dat de twee samenwerkingsverbanden verschillend waren heeft echter ook
een positieve kant, dit maakt het verband van de factoren op het succes van het
samenwerkingsverband sterker. Het sluit op die manier uit dat de vorm van het
samenwerkingsverband zelf van grote invloed is op de mate van succes.
Op het gebied van de betrouwbaarheid zijn er ook nog een aantal verbeterpunten
voor eventueel vervolgonderzoek. Uit de analyse van de antwoorden van de respondenten
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kwam naar voren dat niet alle vragen uit de interviews het doel hebben bereikt met het oog
waarop ze waren geformuleerd. Dit betreft vooral de vragen op het gebied van
samenwerkingsniveaus. De begrippen uitvoerend niveau en strategisch niveau bleken vaak
niet duidelijk genoeg gedefinieerd voor de respondenten. Dit heeft ervoor gezorgd dat de
vragen mogelijk niet de indicatoren meten die ze moeten meten wat een negatieve invloed
heeft op de kwaliteit van het onderzoek. Als bij vervolgonderzoek dezelfde vraag wordt
gebruikt dan is het belangrijk dat hier een uitgebreide toelichting bij komt. Met behulp van
deze toelichting moet het voor de respondenten duidelijk worden wat het verschil is tussen
het uitvoerend en het strategisch niveau binnen een organisatie. Als dit voor de
respondenten duidelijk is, dan zorgt dat er automatisch voor dat de indicatoren op de juiste
manier worden gemeten. Dat draagt weer op een positieve manier bij aan de kwaliteit van
het onderzoek.
Tot slot zijn de beide casussen vrij complex en zijn er bij de analyse van de
samenwerkingsverbanden een aantal zaken open voor interpretatie. De
samenwerkingsverbanden zijn voor het grootste gedeelte niet op papier vastgelegd, erg
fluïde en in sommige gevallen is er discussie mogelijk over welke organisaties allemaal deel
uitmaken van de samenwerkingsverbanden en welke organisaties eigenlijk geen significante
rol spelen. Vanwege deze hoge mate van complexiteit moeten er een keuze gemaakt
worden door de onderzoeker die misschien niet in alle gevallen is te onderbouwen met
sterke argumenten. De keuze heeft betrekking op het identificeren van de deelnemers van
de geanalyseerde samenwerkingsverbanden. Omdat niet in alle gevallen duidelijk was welke
organisaties deelnemer waren van het samenwerkingsverband heeft de auteur in sommige
gevallen die beslissing moeten nemen. Bij die beslissing was het niet mogelijk om de keuze
in alle gevallen op de juiste manier te onderbouwen, omdat de handvaten hiervoor
ontbraken. Voor vervolgonderzoek is het van toegevoegde waarde om te zorgen voor een
nog duidelijkere afbakening van de casus. Dat is mogelijk door in het voorstadium beter na
te denken over in welke geval een organisatie geïdentificeerd kan worden als een deelnemer
van het samenwerkingsverband en in welk geval niet. Om te helpen bij deze afweging
kunnen criteria worden opgesteld. Een voorbeeld van een dergelijk criterium is bijvoorbeeld
hoe vaak een organisatie deel neemt aan een vergadering van het samenwerkingsverband
omtrent het veiligheidsbeleid van het stationsgebied.
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Bijlage 1: Interviewguideline
Uitleg over het onderzoek

In opdracht van de gemeente Arnhem en
Veiligheidsregio Gelderland-Midden
Doel van het onderzoek:
Verklaring voor de mate van succes van de
samenwerking tussen de verschillende organisaties
die verantwoordelijk zijn voor het veiligheidsbeleid
met betrekking tot het risicogebied van complexe
stationsgebieden.
Manier van gegevens verwerken:
Interviews worden uitgeschreven en deze teksten
worden geanalyseerd en geïnterpreteerd.

Privacy/ omgaan met gegevens

Audio opname d.m.v. telefoon
Anonimiteit mogelijk indien gewenst
Terugtrekken uit het onderzoek is altijd mogelijk

Vraag

Aandachtspunten interviewer

Introductie vragen
Wat is uw functie binnen de organisatie?
Hoeveel dienstjaren heeft u al?
Wat is u rol in het samenwerkingsverband rondom
het veiligheidsbeleid van het stationsgebied?

Binnen organisatie? Binnen functie?

Vragen over succes samenwerkingsverband
Bent u tevreden over het functioneren van het
samenwerkingsverband omtrent het
veiligheidsbeleid van het stationsgebied?
Is er weleens onderling conflict tussen de
deelnemende actoren?

Doorvragen, waarom wel of waarom niet tevreden?

Bij ja doorvragen: Hoe vaak? En tussen welke
actoren meestal?

Vragen over complementariteit deelnemers
Beschikt uw organisatie over bepaalde kennis,
vaardigheden en/of hulpbronnen die andere
organisaties niet hebben en die in uw ogen van
belang zijn voor het succes van het
samenwerkingsverband?
Beschikt een andere deelnemende organisatie over
bepaalde kennis, vaardigheden en/of hulpbronnen
die uw eigen organisatie niet heeft en die in uw
ogen van belang zijn voor het succes van het
samenwerkingsverband?

Korte toelichting geven over wat er wordt verstaan
onder hulpbronnen.

Vragen over overeenstemming doel(stellingen)
Wat is in uw ogen de belangrijkste doelstelling van
het samenwerkingsverband rondom het
veiligheidsbeleid van het stationsgebied?
In welke mate komt deze doelstelling overeen met
de doelstellingen van uw eigen organisatie?

Vragen over formaat samenwerkingsverband
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Welke actoren maken volgens u onderdeel uit van
het samenwerkingsverband rondom het
veiligheidsbeleid van het stationsgebied?

Eventueel doorvragen over waarom in ogen van de
respondent sommige organisaties wel en andere
geen onderdeel uitmaken van het
samenwerkingsverband.

Vragen over diversiteit samenwerkingsniveaus
Hoe wordt er samengewerkt op strategisch niveau
tussen de verschillende deelnemende organisaties
aan het samenwerkingsverband?
Hoe wordt er samengewerkt op uitvoerend niveau
tussen de verschillende deelnemende organisaties
aan het samenwerkingsverband?

Indien nodig toelichting geven op onderscheid tussen
strategisch en uitvoerend niveau.

Vragen over de mate van open communicatie
Voelt u zich vrij om alles tegen de ander deelnemers
van het samenwerkingsverband te kunnen zeggen?

Als hier een kort antwoord op volgt doorvragen bijv.:
Zou u het ook zeggen als u het structureel oneens
bent met een bepaalde beleidskeuze van een andere
organisatie.

Vragen over de hoeveelheid hulpbronnen
Beschikt het samenwerkingsverband over voldoende
financiële middelen om de samenwerking actief in
stand te houden?
Beschikt het samenwerkingsverband over voldoende
tijd en vergaderruimtes om de samenwerking actief
in stand te houden?
Vragen over kracht van het bestuur
Is het duidelijk door wie het samenwerkingsverband
omtrent het veiligheidsbeleid van het stationsgebied
wordt aangestuurd?
Kunt u zich vinden in de manier waarop het
samenwerkingsverband op dit moment wordt
aangestuurd?

Waarom wel/niet?. En in geval van nee betekent dit
ook dat een andere organisatie beter de leiding kan
nemen?

Controlerende vraag

Heb ik het goed begrepen dat..?

Afsluitende vragen
Wilt u nog iets toevoegen aan dit gesprek?
Heeft u nog vragen voor mij?

Respondent hartelijk danken voor medewerking aan
het interview. Als u in de toekomst nog vragen heeft
kunt u terecht bij Michel Willlems van de Gemeente
Arnhem (06-41102604)
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