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Voorwoord
Voor u ligt het eindverslag van het afstudeeronderzoek naar de creatie van
maatschappelijk draagvlak dat door Tim Nillesen in de periode mei 2008 tot
februari 2009 is uitgevoerd. Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van het
afstuderen aan een combinatie van de faculteiten Bouwkunde en Technologie
Management van de Technische Universiteit Eindhoven voor de master-opleiding
Construction Management & Engineering. Deze opleiding is gevolgd na eerst de
bacheloropleiding Bouwkunde (richting Management & Stedenbouw) te hebben
afgerond aan dezelfde universiteit.
Ik ben aan deze studie begonnen met de intentie om architect te worden. Na een
eerste jaar in de collegebanken en P-ateliers kwam ik er al snel achter dat dit
toch niets voor mij was. Ik vond de management richting van het grotere geheel
achter het bouwproces veel interessanter. Ik heb me toen dus gericht op deze
richting en bij de keuze voor een master-opleiding kwam de nog vrij nieuwe
opleiding Construction Management & Engineering (CME) dan ook als beste optie
naar voren. Na diverse projecten gedaan te hebben werd mijn interesse het
meest gewekt door het procesmanagement van diverse ontwikkelingen. Hieruit is
ook mijn afstudeeronderzoek geboren. Een aantal maanden van verkennend
onderzoek hebben uiteindelijk geresulteerd in een research proposal eind mei
waarna ik na de zomervakantie echt aan de slag kon. Dit alles heeft uiteindelijk
geresulteerd in het hier voor u liggend eindverslag.
Graag wil ik dan ook langs deze weg een aantal mensen bedanken. Allereerst
mijn dagelijks begeleider dr. ing. Ad den Otter M. Arch. voor zijn heldere
begeleiding en adviezen gedurende mijn afstudeerperiode. Daarnaast prof. dr. ir.
Wim Schaefer die als zogenaamde cme-competente begeleider aan mijn
onderzoek verbonden was. Ook ir. Elfi de Wit PDEng. ben ik een woord van dank
verschuldigd omdat ze bereid was om op het laatste moment nog aan mijn
beoordelingscommissie
toegevoegd
te
worden.
Verder
natuurlijk
alle
respondenten die aan dit onderzoek hebben meegewerkt.
Tenslotte wil ik mijn ouders bedanken voor hun steun, geloof en geduld tijdens
mijn gehele studie en in het bijzonder mijn afstudeerperiode. Ook mijn vriendin
Laura wil ik bedanken voor haar steun tijdens mijn afstudeerperiode.
Tim Nillesen
Groesbeek, 17 februari 2009
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Samenvatting
In de Nederlandse bouwwereld is het van groot belang om draagvlak te creëren
voor te realiseren projecten. Het gaat hierbij niet alleen om economisch
draagvlak
bij
de
investeerders
en
de
subsidieverstrekkende
(overheids)organisaties of om politiek/bestuurlijk draagvlak bij de zittende
gemeente, provincie of andere overheidsdiensten, maar zeker ook om
maatschappelijk draagvlak bij alle actoren die bij een project betrokken zijn of
gaan worden.
Probleem is dat het ontbreken van maatschappelijk draagvlak bij dit soort
partijen kan zorgen voor grote vertragingen of zelfs tot het niet doorgaan van het
(her)ontwikkelingsproject.
Om dit te realiseren dient het proces vanaf het begin op de juiste wijze ingevuld
te worden waarin communicatie, participatie en het wekken van vertrouwen erg
belangrijk zijn.
Het ontwikkelen van een handreiking voor ontwikkelende partijen ter verbetering
van de omgang met de beschikbare middelen op het gebied van communicatie,
participatie en vertrouwen ter bevordering van het maatschappelijke draagvlak
om de kans op grote vertragingen of zelfs het niet doorgaan van een
(her)ontwikkeling te verkleinen is dan ook het doel van dit onderzoek.
Het onderzoek zal zich beperken tot het onderzoeken van een viertal hieronder
beschreven projectsoorten binnen de woningbouwtak omdat dit de soorten zijn
waarbij de meeste actoren en factoren een rol zullen spelen en men hier naar
verwachting dus ook de meeste moeite zal krijgen met het creëren van
maatschappelijk draagvlak. Tevens zijn dit de projectsoorten die in de cases van
toepassing zijn. De projectsoorten zijn:
 wijkvernieuwing (sloop/nieuwbouw of renovatie)
 centrumvernieuwing (sloop/nieuwbouw of renovatie)
 nieuwbouwwijk
 herbestemming van een pand t.b.v. een sociale functie
Een literatuurstudie naar maatschappelijk draagvlak, procesmanagement,
communicatie & participatie, shared understanding & vertrouwen en andere
aspecten is verricht. Daarnaast is een case-onderzoek verricht betreffende
verschillende cases in Eindhoven, Tiel en Groesbeek. Daaruit zijn conclusies
getrokken die leiden tot het programma van eisen voor het ontwerp. Op basis
hiervan is het uiteindelijke eindresultaat ontworpen; 3 procesmodellen met
checklisten en een algemene aanbevelingenlijst.
Belangrijke verschillen tussen wijk/centrumvernieuwing en nieuwbouw ten
opzichte van NIMBY-projecten komen hierbij naar voren. Deze zijn hieronder
beschreven.
Verschillen wijk/centrumvernieuwing en nieuwbouw t.o.v. NIMBY-projecten
De verschillen tussen wijk/centrumvernieuwing en nieuwbouw ten opzichte van
NIMBY-projecten komen voort uit het feit dat er bij NIMBY-projecten sprake is
van het Not In My BackYard-principe. Dit betekent dat men de beslissingen over
sloop/nieuwbouw of renovatie en de participatievorm voorafgaand aan de 1e
bewonersbijeenkomst genomen dient te hebben om onduidelijkheden hierover te
voorkomen. Bij NIMBY-projecten dient men namelijk eerst een vangnet te
creëren voor alle mogelijke klachten en problemen om uiteindelijk een
voorgenomen besluit te kunnen presenteren waarbij het niet meer gaat om het
feit óf het er komt, maar onder welke randvoorwaarden? Men dient dus heel
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zeker over te komen als ontwikkelende partij(en) en uit te stralen dat alles goed
geregeld is en er geen onzekerheden zijn of fouten worden gemaakt.
Daarnaast zijn de belangrijkste factoren binnen het eindresultaat die leiden tot
het bereiken van de doelstelling hieronder weergegeven.
Key Success Factors
Omgevings- en krachtenveldanalyse
 Het te alle tijden eerst uitvoeren van een omgevings- en krachtenveldanalyse.
Hiermee worden actoren, factoren en het krachtenveld duidelijk waardoor
men erop in kan spelen.
 Het betrekken van de politieke dimensie in de omgevings- en
krachtenveldanalyse. Partijpolitiek en verkiezingsstrijd kunnen zowel een
voordelige -als nadelige rol spelen. Hiermee dient dus rekening gehouden te
worden.
Communicatie- en participatiestrategie
 Het, van te voren, opstellen van een communicatie- en participatiestrategie.
Gebaseerd op de omgevings- en krachtenveldanalyse dient dit document als
leidraad voor sturing gedurende het gehele proces.
 Het baseren van de communicatie- en participatiestrategie op de omgevingsen krachtenveldanalyse. De omgang met alle verschillende actoren en
factoren dient in dit document vastgelegd te worden.
 Het zo vroeg mogelijk open zijn. Hierdoor ontstaat transparantie in het proces
en wordt vertrouwen gecreëerd. Daarnaast zorgt het ervoor dat er geen
geruchtenstroom op gang komt.
 Het zowel op groepsniveau als afzonderlijk van elkaar communiceren. Dit
zorgt ervoor dat er een goede doorsnede ontstaat van de wensen van de
belanghebbenden.
 Het
toepassen
van
persoonlijke
verbale
communicatie.
Deze
communicatiewijze leidt, vooral bij gevoelige onderwerpen, tot meer
vertrouwen en levert tevens de bruikbaarste reacties op.
 Het baseren van de keuze voor de participatievorm op het verwerkingsproces.
Veel vertrouwen betekent weinig participatie vereist, weinig vertrouwen
betekent veel participatie vereist. Hiermee wordt dus het draagvlak bepaald.
Klankbordgroep
 Het zo vroeg mogelijk formeren van een klankbordgroep. Door verandering
van de maatschappij waarin burgers steeds meer betrokken raken dient men
de belanghebbenden dus zo snel mogelijk te betrekken in het proces.
 Het zorgen voor een goede representativiteit van de klankbordgroep. Men
dient ervoor te zorgen dat alle soorten belanghebbenden vertegenwoordigd
zijn in de klankbordgroep en niet slechts de burgers die zichzelf aanmelden.
 Het plaatsen van sleutelfiguren in de klankbordgroep. Deze hebben invloed in
het gebied en kunnen dienen als gangmakers voor een project.
 Het plaatsen van belanghebbenden met bestuurlijke competenties in de
klankbordgroep. Deze belanghebbenden zien eerder het gemeenschappelijke
belang en nemen dus daadwerkelijk als vertegenwoordiger plaats in de
klankbordgroep.
 Het erbij betrekken van een externe adviseur bij de klankbordgroep. Deze
ondersteunt en faciliteert de klankbordgroep op onafhankelijke basis en is zo
dé schakel tussen ontwikkelende partij(en) en belanghebbenden.
 Het vastleggen van de bevoegdheden van de klankbordgroep. Hiermee
voorkomt men misverstanden en creëert men duidelijkheid omtrent waarover
belanghebbenden (mee)beslissen, op welk moment dat is en wat met de
beslissingen gedaan wordt.
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NIMBY-projecten
 Het creëren van een vangnet voor alle mogelijke klachten en problemen bij
NIMBY-projecten. Dit zorgt ervoor dat men het verzet en de problemen vooraf
is waardoor men zekerheid en betrouwbaarheid uitstraalt.
 Het spreken van een voorgenomen besluit bij NIMBY-projecten. Dit dient zo
genoemd te worden om aan te geven dat men voornemens is om de
beslissingen te nemen, maar dat men (in geval van overmatig verzet en
problemen) nog zonder gezichtsverlies de aftocht kan blazen.
Scenariokeuze
 Het toepassen van scenariokeuze in de ontwerpfase. Randvoorwaarden voor
het ontwerp kunnen worden gesteld door de ontwikkelende partij(en).
Belanghebbenden adviseren of beslissen (mee), afhankelijk van de gekozen
participatievorm.
Wanneer het eindresultaat van dit onderzoek wordt toegepast zal er (vrijwel
zeker) geen gebrek aan maatschappelijk draagvlak voor het project zijn. Wanneer
de procesmodellen namelijk op de juiste manier doorlopen worden met behulp
van de checklisten dan zal er sprake zijn van de juiste communicatie en
participatie. Dit zal dan leiden tot een bevordering van het maatschappelijke
draagvlak waardoor de kans op grote vertragingen of zelfs het niet doorgaan van
een (her)ontwikkeling kleiner zal worden. Het doel, om de kans hierop te
verkleinen, is dus bereikt. Het probleem, van de mogelijke grote vertragingen of
zelfs het niet doorgaan van een (her)ontwikkeling door een gebrek aan
maatschappelijk draagvlak, is hiermee dus opgelost.
Wat daarnaast als belangrijk aspect dient te worden beschouwd, met betrekking
tot de praktische uitkomst, is het feit dat het proces van het creëren van
maatschappelijk draagvlak dient te worden gezien als ontwikkelproces waarin
men intuïtief bezig is en improviseert. Een zekere mate van flexibiliteit wordt dus
geëist. In de praktijkwereld zal het eindresultaat dan ook vooral van waarde zijn
als handreiking aan de ontwikkelende partij(en). De mensen die, vanuit deze
partijen, daadwerkelijk bij het project betrokken zijn zullen het echter zelf
moeten doen. Zij zullen moeten anticiperen op het verzet en/of vertrouwen, met
de handreiking daarbij als leidraad voor het te volgen proces.
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1. Inleiding
In dit hoofdstuk zal het onderwerp worden ingeleid. Allereerst wordt de aanleiding
voor het onderzoek uiteengezet door middel van verschillende publicaties in
tijdschriften, kranten en boeken. Hieruit ontstaat de omschrijving van het
onderwerp en de context. Dit alles resulteert in de probleemstelling, doelstelling,
centrale vraag en deelvragen. Verder zal de afbakening, resultaatverwachting en
planning weergegeven worden evenals een uiteenzetting over de anonimiteit van
de respondenten en de validatie/consolidatie. In § 11.1 is het research proposal
weergegeven aan de hand waarvan er is gestart met het onderzoek.
1.1. Aanleiding
De aanleiding voor dit onderzoek ligt in het feit dat tijdens de studies Bouwkunde
en Construction Management & Engineering aan de Technische Universiteit
veelvuldig verhalen de ronde deden over projecten die ernstig vertraagd werden
of zelfs helemaal niet door gingen door een gebrek aan maatschappelijk
draagvlak. Ook de moeizame ontwikkeling van een nieuw centrumplan in de
Gemeente Groesbeek (mijn woonplaats) heeft aan dit beeld bijgedragen.
Uit een vooronderzoek naar de betrouwbaarheid van deze informatie en de
realiteitszin van dit beeld bleken de verhalen juist te zijn. De beste manier om dit
weer te geven is aan de hand van enkele artikelen uit kranten en
(wetenschappelijke) tijdschriften en teksten uit boeken:
“De kwaliteit van beleid wordt hierdoor verhoogd en oplossingen worden
‘robuuster en duurzamer’. Deelnemende burgers en belanghebbenden zullen (veel
van) hun wensen en belangen terugzien in het uiteindelijke beleid. Zij zullen
daardoor ook minder weerstand bieden. De steun en het draagvlak voor het
beleid zal vergroot worden. Het beleidsproces kan worden versneld, omdat
vertragingen zoveel mogelijk worden voorkomen.” aldus Jurian Edelenbos over de
toepassing van interactieve beleidsvorming in ‘Proces in vorm. Procesbegeleiding
van interactieve beleidsvorming over lokale ruimtelijke projecten.’ (Edelenbos, J.,
2000)

“De fout die we ons in ons enthousiasme hebben gemaakt", zegt Miedema, “is dat
we achteraf gezien te snel naar een oplossing hebben toegewerkt. De dilemma’s
waar we voor stonden, de marges waarbinnen keuzen en afwegingen gemaakt
moesten worden, hebben we onvoldoende gedeeld met de burgers. Het
gepresenteerde ontwerp was prachtig maar kwam naar buiten als een voldongen
feit. We hebben mensen te weinig deelgenoot gemaakt van onze worsteling met
de materie. … Zelfs het voorontwerp voor een plek die in de stad en ommeland
zo’n emotionele lading heeft, vraagt om een sterk maatschappelijk draagvlak.”
aldus het artikel ‘Snelle Halen. Terug bij af.’ in ROM Magazine over een te vlot
verlopen besluitvormingsproces in Groningen. (Punter, H., 2001)
“Aandacht voor de interactie tussen een bouwproject en de omgeving waarin het
project tot stand komt creëert draagvlak, voorkomt vertraging en levert de
opdrachtgever een sterker imago op.” aldus drs. Hans Loonstra over
omgevingsmanagement in ‘Beter imago door omgevingsmanagement.’ (Cobouw,
2007) drs. Hans Loonstra is werkzaam bij Movares en op moment van schrijven
gedetacheerd bij ProRail als omgevingsmanager. Hiervoor in dezelfde functie
actief bij Rijkswaterstaat.
“Je moet de mensen niet aan het lijntje houden, vindt de Bossche wethouder
Jetty Eugster. Daarom had de gemeente in een brief aan de inwoners van de wijk
De Kruiskamp een heldere boodschap: dat opvanghuis voor verslaafde daklozen
komt er. En u kunt daar over een paar dagen over komen praten, maar het
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betreft hier nadrukkelijk een informatiebijeenkomst en géén inspraak.” … ”Twee
dagen later ging het gebouw waarin het hostel zou worden gehuisvest, in
vlammen op. Dat boze bewoners het heft in eigen hand hebben genomen,
daaraan twijfelt bijna niemand meer.” aldus het artikel ‘Altijd gedoe’ in
Binnenlands Bestuur over de problematiek rondom maatschappelijk draagvlak.
(Olsthoorn, S., 2008)

“Volgens hen viel het verzet tegen de bouw van het, volgens hun te hoge, pand
niet vol te houden. De afgelopen tijd leidde de strijd tot wrevel bij voorstanders
van de komst van de winkelpassage en 26 appartementen. Bij de woningen van
de bezwaarmakers zijn in augustus zelfs de ruiten ingegooid. Dat heeft volgens
hen zeker iets te maken met de verwikkelingen rond De Weem.” aldus een artikel
in de Gelderlander over de bouw van een nieuw appartementencomplex in
Groesbeek. (Gelderlander, 2008)
“Een duurzame relatie en winst in termen van tijd en geld. Door stakeholders in
een vroeg stadium en met oprechte interesse bij planvorming te betrekken levert
dit betere plannen op, tijdwinst (want er is geen vertraging meer aan het eind) en
daardoor ook lagere kosten.” aldus Marc Wesselink over strategisch
omgevingsmanagement in ‘Inschrijving Twystra Gudde adviseurs en managers
voor ROA Adviesprijs.’ (Wesselink, M., 2007) Marc Wesselink is partner bij Twynstra
Gudde adviseurs en managers en ontving met zijn adviesteam de ROA-adviesprijs
voor Strategisch Omgevings Management.
“Zo’n verkenning is er vaak niet. Die is wel belangrijk, om te voorkomen dat je er
later nóg langer over doet. Het is belangrijk om in een vroeg stadium, als de
politiek nog aan zet is, na te denken met alle belanghebbenden over alle
mogelijke alternatieven. Echte inspraak van veel mensen over inpassing van een
weg en investeringen in het gebied er omheen, zodat er een breed draagvlak
ontstaat.” aldus Peter Elverding over een snellere realisatie van bouwprojecten in
‘Veel praten aan het begin, dan niet meer veranderen.’ (Schreuder, A., 2008) Peter
Elverding is voorzitter van de commissie die het kabinet adviseert om de
besluitvorming over aanleg van infrastructuur te versnellen.
1.2. Beschrijving onderwerp, context
In de Nederlandse bouwwereld is het van groot belang om draagvlak te creëren
voor te realiseren projecten. Het gaat hierbij niet alleen om economisch draagvlak
bij de investeerders en de subsidieverstrekkende (overheids)organisaties of om
politiek/bestuurlijk draagvlak bij de zittende gemeente, provincie of andere
overheidsdiensten, maar zeker ook om maatschappelijk draagvlak bij alle actoren
die bij een project betrokken zijn of gaan worden.
Hierbij gaat het om belanghebbenden als omwonenden en winkeliers, vaak
gezamenlijk vertegenwoordigd in verenigingen van eigenaren (VVE’s),
belangengroepen of winkeliersverenigingen. Ook milieubewegingen en andere
belangengroepen die het gebied aangaan zullen in acht genomen moeten worden.
Dit alles omdat het ontbreken van maatschappelijk draagvlak bij dit soort partijen
kan zorgen voor grote vertragingen of zelfs tot het niet doorgaan van het
(her)ontwikkelingsproject. (Punter, H., 2001) In de Nederlandse maatschappij van
wetten en regels is het namelijk zo dat deze partijen steeds meer macht krijgen
wat leidt tot een situatie waarin deze partijen tot bondgenoot gemaakt dienen te
worden.
Om dit te realiseren dient het proces vanaf het begin op de juiste wijze ingevuld
te worden waarin communicatie, participatie en het wekken van vertrouwen erg
belangrijk zijn. (Punter, H., 2001)
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1.3. Probleemstelling
Een gebrek aan maatschappelijk draagvlak vóór de realisatiefase van een project
kan zorgen voor grote vertragingen of zelfs het niet doorgaan van een
(her)ontwikkeling.
1.4. Doelstelling
Het ontwikkelen van een handreiking voor ontwikkelende partijen ter verbetering
van de omgang met de beschikbare middelen op het gebied van communicatie,
participatie en vertrouwen ter bevordering van het maatschappelijke draagvlak
om de kans op grote vertragingen of zelfs het niet doorgaan van een
(her)ontwikkeling te verkleinen DOOR:
een analyse te maken van de huidige technieken m.b.v. een oriëntatie (literatuur)
en een casestudy (interviews en documenten).
1.5. Centrale vraag
Van welke aspecten binnen een planvormingsproces is het ontstaan van
maatschappelijk draagvlak afhankelijk en hoe kan het proces zo ingericht worden
dat op een betere manier wordt omgegaan met deze aspecten zodat dit leidt tot
een verbetering van het maatschappelijke draagvlak?
1.6. Deelvragen
1.6.1. Oriëntatie
Van welke aspecten binnen een planvormingsproces is maatschappelijk draagvlak
afhankelijk?
1. Wat is de definitie van maatschappelijk draagvlak?
2. Wat is procesmanagement en op welke manier wordt maatschappelijk
draagvlak erdoor beïnvloed?
3. Wat is communicatie & participatie en op welke manier wordt maatschappelijk
draagvlak erdoor beïnvloed?
4. Wat is shared understanding & vertrouwen en op welke manier wordt
maatschappelijk draagvlak erdoor beïnvloed?
5. Welke andere aspecten zijn van belang en op welke manier wordt
maatschappelijk erdoor beïnvloed?
1.6.2. Casestudy
Hoe worden de onderzochte aspecten in de praktijk toegepast?
6. Hoe wordt procesmanagement in de praktijk toegepast om maatschappelijk
draagvlak te creëren?
7. Hoe wordt communicatie & participatie in de praktijk toegepast om
maatschappelijk draagvlak te creëren?
8. Hoe wordt shared understanding & vertrouwen in de praktijk toegepast om
maatschappelijk draagvlak te creëren?
9. Hoe worden de andere aspecten in de praktijk toegepast om maatschappelijk
draagvlak te creëren?
1.6.3. Analyse
Hoe kan het proces zo ingericht worden dat op een goede manier wordt
omgegaan met de onderzochte aspecten?
10. Hoe dient procesmanagement bij te dragen aan het scheppen van een beter
maatschappelijk draagvlak?
11. Hoe dienen communicatie & participatie bij te dragen aan het scheppen van
een beter maatschappelijk draagvlak?
12. Hoe dienen shared understanding & vertrouwen bij te dragen aan het
scheppen van een beter maatschappelijk draagvlak?
13. Hoe dient de omgang met andere aspecten bij te dragen aan het scheppen
van een beter maatschappelijk draagvlak?
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1.7. Afbakening
Het onderzoek zal zich beperken tot het onderzoeken van de verschillende
middelen van communicatie, participatie & vertrouwen die in de cases zijn
toegepast aangevuld met mogelijk interessante middelen vanuit de literatuur. Dit
zal resulteren in een handreiking aan ontwikkelende partijen ter bevordering van
het maatschappelijke draagvlak om de kans op grote vertragingen of zelfs het
niet doorgaan van een (her)ontwikkeling te verkleinen.
Ook wordt het onderzoek afgebakend tot het onderzoeken van de woningbouwtak
van de bouwwereld gezien het feit dat binnen deze tak het grootste aantal
projecten wordt gerealiseerd waardoor het uiteindelijke resultaat van het
onderzoek dus voor een grote hoeveelheid projecten specifiek toepasbaar zal zijn.
Verder zal het onderzoek zich beperken tot het onderzoeken van een viertal
hieronder beschreven projectsoorten binnen deze tak omdat dit de soorten zijn
waarbij de meeste actoren en factoren een rol zullen spelen en men hier naar
verwachting dus ook de meeste moeite zal krijgen met het creëren van
maatschappelijk draagvlak. Tevens zijn dit de projectsoorten die in de cases van
toepassing zijn. De projectsoorten zijn:
 wijkvernieuwing (sloop/nieuwbouw of renovatie)
 centrumvernieuwing (sloop/nieuwbouw of renovatie)
 nieuwbouwwijk
 herbestemming van een pand t.b.v. een sociale functie
1.8. Resultaatverwachting
Het resultaat van dit onderzoek is een handreiking aan ontwikkelende partijen ter
bevordering van het maatschappelijke draagvlak door middel van een juiste
omgang met de beschikbare middelen op het gebied van communicatie,
participatie en vertrouwen.
1.9. Planning
In onderstaande tabel wordt de planning van het onderzoek weergegeven. Na
goedkeuring van het research proposal op 31-05-2008 is begonnen met het
literatuuronderzoek. Tussentijds is de zomervakantie gekomen, waarna in week
36 de draad weer is opgepakt met de afronding van het literatuuronderzoek en de
voorbereidingen voor de casestudy.
Week
<22
23-26
27-35
36-37
38
39-40
41
42-44
45-48
49
50-52
1
2
3
4
5
6-7
8
Tabel 1.1:

Activiteit
Literatuuronderzoek
Literatuuronderzoek
Zomervakantie
Contactpersonen benaderen / literatuur
Cases bestuderen / analyseren
Interviewvragen opstellen
Cases bestuderen / analyseren
Interviews afnemen, uitwerken
Data-analyse interviews / documenten
Conclusies trekken
Ontwerpen handreiking
Afronding ontwerp
Uitwerken rapport
Valideren handreiking / uitwerken rapport
Valideren handreiking / uitwerken rapport
Uitwerken rapport
Voorbereiding eindcolloquium
Houden eindcolloquium
Planning

Mijlpaal
31-05-08: Research proposal goedgekeurd
02-06-08: Start afstudeeronderzoek
12-09-08: Literatuuronderzoek afgerond
15-09-08: Start case-onderzoek

31-10-08:
03-11-08:
05-12-08:
08-12-08:
02-01-09:
05-01-09:
12-01-09:
23-01-09:
29-01-09:
02-02-09:
17-02-09:
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Case-onderzoek afgerond
Start analyse
Analyse afgerond
Start ontwerp
Ontwerp afgerond
Start uitwerking
Start validatie
Validatie afgerond
Groen Licht gesprek
Start voorbereiding
Eindcolloquium
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1.10. Anonimiteit respondenten
De geïnterviewde respondenten blijven anoniem zodat er door de lezer geen
bepaalde gewichten aan uitspraken toegekend kunnen worden (bijvoorbeeld door
de functie of titel van de respondenten.) Tevens krijgen de respondenten hierdoor
de kans vrijer te zijn in hun uitspraken zonder dat ze hierop aangesproken
kunnen worden. Dit zorgt voor betrouwbaardere interviewresultaten. De namen,
functies en titels van de respondenten zijn wel bekend bij de afstuderende
student.
1.11. Validatie / consolidatie
De validatie en consolidatie van de verschillende onderdelen van dit onderzoek
vindt zowel formeel als informeel plaats door de overlegstructuur met de
dagelijkse begeleider, interviews met respondenten en uiteindelijke validatie van
het onderzoeksresultaat door de respondenten. In onderstaande tabel is
weergegeven welke onderdelen, op welke wijze zijn gevalideerd.
Datum
Onderdeel
31-05-08
Research proposal
12-09-08
Literatuuronderzoek
31-10-08
Interviewverslagen
31-10-08
Case-onderzoek
05-12-08
Data-analyse
02-01-09
Ontwerp
23-01-09
Ontwerp
29-01-09
Uitwerking
17-02-09
Eindrapport
Tabel 1.2: Validatie / Consolidatie

Betrokkenen
Alle begeleiders
Dr. ing. Den Otter M. Arch.
Alle respondenten
Dr. ing. Den Otter M. Arch.
Dr. ing. Den Otter M. Arch.
Dr. ing. Den Otter M. Arch.
Diverse respondenten
Alle begeleiders
Alle begeleiders
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Consolidatie
Goedgekeurd
Goedgekeurd
Geverifieerd
Goedgekeurd
Goedgekeurd
Goedgekeurd
Gevalideerd
Goedgekeurd
Goedgekeurd

Opmerkingen
Ingeleverd
Informeel
Toegezonden
Informeel
Informeel
Informeel
Toegezonden
Groen Licht
Presentatie
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2. Onderzoeksmethode
In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksmethode uiteengezet. Allereerst wordt de
onderzoeksstrategie beschreven en weergegeven in een model. Daarna zullen
enkele begrippen nader bepaald worden en wordt achtereenvolgens de
interviewstrategie, case-beschrijving en data-analysemethode uiteengezet. In §
11.1 is het research proposal weergegeven aan de hand waarvan er is gestart
met het onderzoek.
2.1. Onderzoeksstrategie
Binnen dit onderzoek wordt er gekozen voor een deskresearch, gecombineerd
met een casestudy. Begonnen wordt met een deskresearch, om de verschillende
literatuurbronnen op te zoeken, te analyseren en te rapporteren. Hierdoor
ontstaan een beeld van de verschillende theorieën en middelen van
burgerparticipatie,
communicatie,
shared
understanding,
vertrouwen,
organisatiepsychologie en burgertypologieën waardoor ze kunnen worden
vergeleken en eventuele verbanden zichtbaar worden.
Hierna zullen de verschillende mogelijkheden en middelen verder worden
onderzocht door middel van een casestudy. Deze cases worden zo geselecteerd
dat ze niet te veel op elkaar lijken zodat er verschillende situaties onderzocht
worden waarin verschillende middelen zijn toegepast. Het zal hierbij gaan om 5
cases.
Van de cases gecombineerd met de theorieën en middelen vanuit de literatuur
wordt een analyse gemaakt waaruit conclusies worden getrokken. (Verschuren, P.,
Doorewaard, H., 2007)

2.2. Onderzoeksmodel
In onderstaand schema is het onderzoeksmodel weergegeven.
Oriëntatie

Case-study

Theorie
procesmanagement

Case A

Theorie
maatschappelijk
draagvlak

Case B

Theorie
burgerparticipatie &
communicatie

Case C

Theorie
shared understanding &
vertrouwen

Case D

Theorie
organisatiepsychologie
& burgertypologiën

Case E

Analyse

Ontwerp & Validatie

Analyse resultaten

Ontwerpen
handreiking

Conclusies trekken

Validatie
handreiking

Figuur 2.1: Onderzoeksmodel

2.2.1. Verwoording van het onderzoeksmodel
Allereerst wil ik mij de theorie eigen maken van het procesmanagement en
uitzoeken wat maatschappelijk draagvlak nu daadwerkelijk is d.m.v. het
bestuderen van de nodige literatuur hieromtrent. Ditzelfde geldt voor de
verschillende vormen van burgerparticipatie & communicatie. Ook de theorie
van het shared understanding & vertrouwen oftewel het ergens samen over
eens zijn, elkaar begrijpen en het vertrouwen van elkaar zal bij moeten dragen
aan de oriëntatie om de casestudy in te gaan. Verder zal ik mijzelf de theorie van
organisatiepsychologie eigen maken door het doen van het gelijknamige
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keuzevak en zal ik tevens de verschillende burgertypologieën onderzoeken die
allen op een andere manier van invloed kunnen zijn op het proces.
In de casestudy zal de theorie uit de oriëntatie gebruikt worden om te
bestuderen hoe er in verschillende cases omgegaan is met het creëren van
draagvlak en hoe het eventueel beter had gekund. Informatie hierover wordt
vergaard door het bestuderen van documenten over de cases en het interviewen
van betrokkenen.
Dit alles zal hierna geanalyseerd worden waarna er conclusies getrokken zullen
worden over de resultaten.
Deze conclusies moeten dan leiden tot een handreiking ter verbetering van het
scheppen van maatschappelijk draagvlak om de kans op grote vertragingen of
zelfs het niet doorgaan van een (her)ontwikkeling te verkleinen. Deze handreiking
zal gevalideerd worden door de eerder geïnterviewde experts en betrokkenen te
raadplegen.
2.3. Begrippenbepaling
De belangrijkste begrippen in het onderzoek zijn maatschappelijk draagvlak,
procesmanagement, communicatie & participatie en shared understanding &
vertrouwen. Al deze begrippen worden uitgebreid uiteengezet in hoofdstuk 3, het
literatuuronderzoek.
2.4. Interviewstrategie
Om data voor de casestudy te vergaren wordt gebruik gemaakt van interviews
met experts uit de praktijkwereld. Diverse personen van provincie, gemeenten,
woningcorporaties, adviesbureaus en bewonersorganisatie worden hiervoor
ondervraagd tijdens een bezoek aan hun werkomgeving. Alle respondenten
hebben geruime tijd ervaring in het vakgebied en zijn betrokken (geweest) bij
meerdere projecten waarbij maatschappelijk draagvlak van belang is/was.
Voor interviews is gekozen omdat op deze manier een face-to-face contact
ontstaat tussen onderzoeker en respondent waarbij beiden direct op elkaars
vragen en antwoorden kunnen reageren. Hierdoor is er dus sprake van een
diepte-interview.
Daarnaast is ervoor gekozen om een semi-gestructureerd interview te houden om
zo zowel kwalitatieve- als kwantitatieve data te vergaren. Allereerst wordt er
hiervoor een inventarisatie gemaakt van de informatiebehoefte, welke naar
aanleiding van de deelvragen voor het case-onderzoek wordt bepaald. Daarna
wordt een vragenlijst opgesteld waarbij met behulp van stellingen (helemaal
eens, niet helemaal eens, helemaal oneens) de kwantitatieve data wordt
verkregen. Hierna wordt doorgevraagd aan de hand van het antwoord op de
stelling om zo een discussie op gang te brengen en hiermee dus de kwalitatieve
data te verkrijgen. De vragenlijst die gebruikt wordt is terug te vinden in § 11.7.
Na afloop van elk interview wordt een verslag gemaakt naar aanleiding van de
notulen in combinatie met de gemaakte opnames van het betreffende interview.
Dit verslag wordt ter verificatie naar de desbetreffende respondent toegezonden
waarna eventuele op / aanmerkingen erin worden verwerkt.
2.5. Beschrijving van de cases
Onderstaand wordt in het kort een beschrijving gegeven van de onderzochte
cases door middel van de weergave van enkele algemene -en karakteristieke
kenmerken. Daarnaast wordt aangegeven welk soort respondenten bij elke case
zijn geraadpleegd.
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2.5.1. Woensel-West, Eindhoven
De wijk Woensel-West in Eindhoven behoort tot de door voormalig minister van
Wonen, Wijken en Integratie Vogelaar benoemde krachtwijken. In deze wijken is
sprake van aanzienlijke leefbaarheidsproblemen. Deze benoeming is dan ook
geen verrassing gezien het feit dat er in de wijk Woensel-West al jaren vanuit het
zogenaamde Grote Stedenbeleid wordt gewerkt aan verbeteringen. Vanaf
december 2000 valt de wijk dan ook al onder de noemer van integrale
wijkvernieuwing, waarbij veel nadruk heeft gelegen op leefbaarheid en veiligheid.
(Eindhoven, 2007)

De stedelijke vernieuwing in Woensel-West betreft “een flexibele aanpak waarbij
de wijkvernieuwing geleidelijk ter hand genomen kan worden en kan worden
bijgestuurd als de tijd daarom vraagt.” (Trudo, 2009-1) Er wordt zowel gewerkt aan
het integrale beheer van de wijk als aan herontwikkeling van de woningvoorraad
binnen een samenwerkingsverband van de gemeente, woningcorporaties, politie
etc. Verder is advies- en ingenieursbureau DHV erbij betrokken en heeft het een
buurtcontract opgesteld dat is getekend door bewoners, gemeente, corporaties,
diverse welzijnsinstellingen en politie. Verder is DHV actief in het management
van de wijkvernieuwing. (KEI, 2009-1)
Het betreft hier dus een wijkvernieuwingsproject in een grote gemeente dat nog
in volle gang is.
Over deze case zijn respondenten van de gemeente Eindhoven, woningcorporatie
Trudo en ingenieurs- en adviesbureau DHV geïnterviewd en er zijn tevens
documenten van deze respondenten ontvangen.
2.5.2. Domushuis, Eindhoven
Een monumentaal pand is door woningcorporatie Trudo aangekocht van de
gemeente Eindhoven met als hoofddoel het vestigen van een Domus-project. Het
project wordt ontwikkeld samen met het Leger des Heils. Daarnaast wordt
kantoorruimte en horeca in het pand ingepast. Het pand ligt op de hoek van een
drukke horecastraat. Er is dan ook veel verzet tegen het project waardoor het de
nodige vertraging heeft opgelopen. Inmiddels zijn na diverse uitspraken van de
Raad van State twee onderdelen opgeleverd; de horeca en kantoorvoorzieningen.
(Trudo, 2009-2)

Een Domus-project is een sociaal pension dat woonruimte biedt aan bewoners die
een verleden hebben als dakloze, al dan niet in combinatie met een verslaving.
Door de keuze voor een Domus-project kiezen zij ervoor om einde te maken aan
hun daklozenbestaan. Hierna is de bedoeling dat ze een vervolgstap maken in
hun wooncarrière. (Trudo, 2009-2)
Het betreft hier dus een herbestemming van een pand t.b.v. een sociale functie in
een grote gemeente dat nog niet geheel is afgerond.
Over deze case zijn respondenten van de gemeente Eindhoven en
woningcorporatie Trudo geïnterviewd en er zijn tevens documenten van deze
respondenten ontvangen.
2.5.3. Centrumplan, Groesbeek
In Groesbeek is de gemeente al jaren bezig met het verwezenlijken van het
centrumplan. Vele strubbelingen op het gebied van maatschappelijk en politiek
draagvlak hebben echter een vertragende werking gehad. De bedoeling is dat het
centrum vernieuwd wordt tot “bruisend dorpshart dat daardoor attractiever en
beter bereikbaar zal zijn. Daarbij gaan bewoners uit dichtbevolkte wijken het
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centrum herbevolken. Het dorpshart dient als vliegwiel voor herstructurering van
de woonwijken. Groesbeek slaat daarmee twee vliegen in één klap.” (VROM, 2009)
Het valt in dit kader onder het Innovatie Programma Stedelijke Vernieuwing
(IPSV) van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
(VROM).
De gemeente werkt hierin samen met meerdere projectontwikkelaars en past
tevens particulier opdrachtgeverschap toe. Over de plannen wordt “veel
gecommuniceerd” en “elk deelplan zal in een informatiebijeenkomst voor de
totale bevolking worden besproken en toegelicht.” (VROM, 2009) Inmiddels zijn
enkele deelprojecten afgerond en is men hard op weg om een grote slag te
maken in het totaalproject.
Het betreft hier dus een centrumvernieuwingsproject in een kleine gemeente dat
nog in volle gang is.
Over deze case zijn respondenten van de gemeente Groesbeek, provincie
Gelderland en woningcorporatie Oosterpoort geïnterviewd en er zijn tevens
documenten van deze respondenten ontvangen.
2.5.4. Zeeheldenbuurt, Groesbeek
Tevens in de gemeente Groesbeek heeft woningcorporatie Oosterpoort voor de
herstructurering van de Zeeheldenbuurt in de wijk Herwendaal interactieve
planvorming toegepast met als resultaat een erg hoog terugkompercentage in de
wijk en tevens een groot maatschappelijk draagvlak voor het uiteindelijk gekozen
plan.
Door middel van interactieve planvorming hebben bewoners als volwaardige
partners deelgenomen aan het planproces. “In eerste instantie moest een
vertrouwensrelatie tussen corporatie en bewoners worden opgebouwd en de
procesaanpak ontwikkeld worden. Hiervoor werd een externe adviseur
aangetrokken, (Rottier Advies), die het proces heeft vormgegeven en begeleid.”
(KEI, 2009-2) Verder werd een projectorganisatie opgezet waarin alle partijen
deelnamen en waarin bewoners werden ondersteund door de Woonbond. Maar de
eindverantwoordelijkheid lag bij de corporatie en de gemeente. (KEI, 2009-2)
Het betreft hier dus een wijkvernieuwingsproject in een kleine gemeente dat
reeds, en met succes, is afgerond.
Over deze case zijn respondenten van de gemeente Groesbeek, provincie
Gelderland,
woningcorporatie
Oosterpoort,
Rottier
Advies
en
de
bewonerscommissie geïnterviewd en er zijn tevens documenten van deze
respondenten ontvangen.
2.5.5. Tielse methode, Tiel
In de gemeente Tiel is men in 2000 actief aan de slag gegaan met interactieve
beleidsvorming en burgerparticipatie. De gemeenteraad besloot toen om een
flinke financiële meevaller te besteden aan dergelijke projecten. Achterliggend
doel was de verbondenheid van de inwoners van Tiel met het stadsbestuur te
vergroten: de Tielse methode. (Tiel, 2005)
“Inwoners konden projectvoorstellen indienen waarop de bevolking dan kon
stemmen. De winnende projecten zijn vervolgens uitgevoerd onder leiding van de
indieners zelf.” (Tiel, 2005) Deze projecten varieerden van beter verlichte
wandelpaden tot attractievere speeltuinen. De gemeente werd hierdoor
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gedwongen vraaggericht te werken en goed te communiceren. Burgerparticipatie
en interactieve beleidsvorming stonden hierbij dus hoog in het vaandel.
Het project heeft zijn navolging gevonden in kleinere deelprojecten: het
stadspanel, de stadsvisie, het waalfront en de Tiel-Oost methode. Allen projecten
waarbij burgerparticipatie op hoog niveau wordt toegepast en er heel
vraaggericht wordt gewerkt. (Tiel, 2005)
Het betreft hier dus een project waarbij burgerparticipatie en interactieve
beleidsvorming als instrument worden geïntroduceerd bij een middelgrote
gemeente. Het project heeft zijn navolging gevonden in diverse andere projecten
en geresulteerd in een betere verbondenheid tussen stadsbestuur en inwoners en
een meer vraaggerichte, interactieve houding van de gemeente.
Over deze case zijn respondenten van de gemeente Tiel en de provincie
Gelderland geïnterviewd en er zijn tevens documenten van deze respondenten
ontvangen.
2.6. Data-analyse methode
De data-analyse wordt opgesplitst in twee delen; data verkregen uit de interviews
en data vergaard uit de ontvangen documenten behorende bij de cases.
Bij de data-analyse van de interviews wordt zowel kwantitatief als kwalitatief te
werk gegaan.
2.6.1. Kwantitatieve data-analyse interviews
Bij de kwantitatieve analyse worden de gegevens eerst uitgezet in een
overzichtelijke tabel, waarna ze naast elkaar worden gezet. Van hieruit worden de
antwoorden vergeleken. Case-specifieke vragen worden eruit gefilterd. Grote
tegenstellingen (helemaal eens – helemaal oneens) worden gemarkeerd evenals
kleine tegenstellingen. Hierna worden deze tegenstellingen teruggezocht in de
interviewverslagen en wordt er gekeken naar de kwalitatieve data of men het niet
toch met elkaar eens is. Er wordt dus gevalideerd. Aan de overgebleven
tegenstellingen zullen conclusies verbonden worden die gebruikt worden om de
benaderwijze van de verschillende ontwikkelende partijen te bepalen en zo dus
meer maatwerk per ontwikkelende partij te kunnen leveren.
2.6.2. Kwalitatieve data-analyse interviews en documenten
Bij de kwalitatieve analyse worden de interviewverslagen en documenten
doorzocht op meningen, situaties, aanbevelingen, quote’s etc. Deze worden eruit
gepikt, gecategoriseerd, gebundeld en onderling geverifieerd. Hier vanuit wordt
een samenhangend geheel uitgewerkt tot twee kwalitatieve data-analyse
verslagen; van de interviews en van de documenten. Hieruit zullen de conclusies
voortvloeien die gebruikt worden om het eindresultaat te ontwerpen.
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3. Literatuuronderzoek
In dit hoofdstuk wordt het literatuuronderzoek uiteengezet aan de hand waarvan
de deelvragen beantwoord worden op het gebied van maatschappelijk draagvlak,
procesmanagement, communicatie & participatie, shared understanding &
vertrouwen en andere relevante aspecten. Uiteindelijk zullen hier conclusies aan
verbonden worden voor het case-onderzoek en voor het eindresultaat.
3.1.

Maatschappelijk draagvlak

1. Wat is de definitie van maatschappelijk draagvlak?
3.1.1. Wat is maatschappelijk draagvlak?
“Draagvlak creëren betekent ervoor zorgen dat je van tevoren ondersteuning en
goedkeuring verwerft voor plannen die je wilt gaan uitvoeren of beslissingen die
je wilt gaan nemen.” (Bentvelsen, Y., 2009)
Maatschappelijk draagvlak heeft geen eenduidige betekenis maar neemt wel een
belangrijke plaats in bij afwegingen en besluitvorming. Het wordt in de beginfase
van een (her)ontwikkeling vooral afgemeten aan de mate van consensus met
overlegpartners. In de realisatiefase wordt maatschappelijk draagvlak vooral
afgemeten aan de weerstand dat een project oproept. (Raad Landelijk Gebied, 2001)
Maatschappelijk draagvlak in een (her)ontwikkeling heeft twee kanten. De kant
van de betrokkenheid van omwonenden en andere actoren (het zogenoemd
commitment) en de andere kant van de doelgroep waar de ontwikkeling voor
wordt gerealiseerd (de eindgebruiker). Het is dus zaak voor de ontwikkelende
partij(en) om beide groepen bij het project betrokken te krijgen om het gewenste
maatschappelijke draagvlak te creëren.
“Draagvlak moet niet gezien worden als iets dat gemaakt of verworven kan
worden. Het is een resultaat van zorgvuldig en open handelen. Draagvlak kan
‘ontstaan’ en hoe er het meeste draagvlak kan ontstaan; daar moet naar gezocht
worden.” (Pel, E., Verbart, J., 1997)
3.1.2. Gradaties en vormen
Er zijn verschillende gradaties en vormen van draagvlak mogelijk. Draagvlak kan
onderscheiden worden als consensus (het instemmen met een besluit) of als
proceskenmerk (een uiting van vertrouwen over de zorgvuldigheid van het
besluit). “Hierbij komt het er op neer dat een betrokkene het inhoudelijk met een
beslissing oneens kan zijn, maar omdat er in het proces ruimte is geboden voor
het inbrengen van zijn of haar invalshoek kan hij of zij zich toch met een gevoel
van ‘fair play’ bij de uitkomst neerleggen.” (Pel, E., Verbart, J., 1997)
Er
1.
2.
3.
4.

kunnen verschillende gradaties van draagvlak onderscheiden worden:
acceptatie, acceptatie besluit
instemming, niet alleen acceptatie, ook er inhoudelijk achter staan
actie, niet alleen acceptatie maar ook maatschappelijke doorwerking
risicovolle actie, bijvoorbeeld investeren in project

(Pel, E., Verbart, J., 1997)

Bovendien is onderscheid te maken in verschillende vormen van draagvlak:
1. Maatschappelijk (burgers)
2. Ambtelijk (intermediaire organisaties)
3. Politiek (bestuurders)
4. Economisch (investeerders, ondernemers)
(Pel, E., Verbart, J., 1997)
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3.2.

Procesmanagement

2. Wat is procesmanagement en op welke manier wordt maatschappelijk
draagvlak erdoor beïnvloed?
3.2.1. Wat is procesmanagement?
Procesmanagement vervult tegenwoordig een sleutelrol bij opgaven in de
stedelijke vernieuwing. In de planvormingfase wordt er door de procesmanager
interactie gecreëerd tussen marktpartijen, maatschappelijke organisaties,
overheid en burgers. Hierdoor wordt de efficiency van de aanpak vergroot en
komen weerstanden en verbeterpunten vroegtijdig in beeld. Na definitie van het
startdocument verandert de rol van de procesmanager in die van gedelegeerd
opdrachtgever waardoor de procesmanager van een adviserende/uitvoerende rol
naar een regisserende rol gaat. (KTB, 2006)
Samengevat kan procesmanagement dus beschreven worden aan de hand van de
volgende punten:
 het formuleren van een strategische visie d.m.v. het betrekken van
stakeholders
 het creëren van commitment bij de stakeholders
 de organisatie van het proces en de risico’s die hieruit voortkomen
 het ontwerpproces van een visie en de steun voor deze visie
 de tweeledige rol van de procesmanager; enerzijds organiserend, anderzijds
zelf participerend
(Bruijn, H. de, 2000)

Daarnaast kan men stellen dat procesmanagement een onderwerp is dat steeds
belangrijker wordt naarmate de schaal, complexiteit en verschillende eisen aan
het proces toenemen. Dit wil niet zeggen dat grote en complexe
ontwerpprocessen altijd compleet georganiseerd dienen te worden. Sommige
processtappen mogen chaotisch zijn en creativiteit toelaten. De optimale graad
van normalisatie van een ontwerpproces hangt af van de specifieke ontwerp
situatie. Natuurlijk is een zekere graad van organisatie en planning bij grote
ontwerpprocessen altijd gemakkelijk. Procesontwerpen hebben een meer
ongrijpbaar karakter dan objectontwerpen en zijn vaak meer gebaseerd op
ervaring en ontwikkelend ontwerpen, dan op ervaring in combinatie met
expliciete proces ontwerpkennis. (Aken, J.E. van, 2003)
Verder kan procesmanagement zich op verschillende manieren manifesteren:
 het maken van procesafspraken alvorens te gaan samenwerken
 een attitude van een bestuurder; een procesmanagerial attitude
(Bruijn, H. de, 2000)

De procesbenadering is tevens relevant voor waarden in de organisatie en is niet
slechts effectiever en efficiënter. De transformatie van een hiërarchie naar een
netwerk zorgt voor een procesmanagement benadering waarin onderhandelingen
de boventoon voeren. Dilemma’s worden gedeeld en de organisatie biedt een
procesgang aan waarin de afweging van dilemma’s kan worden geëxpliciteerd.
(Bruijn, H. de, 2000)

Daarbij kan men een zestal argumenten weergeven voor werken door middel van
een procesbenadering:
1. Draagvlak
Bij de tenuitvoerlegging van de gekozen oplossing is steun van alle relevante
partijen nodig. Hiervoor zal men deze partijen moeten betrekken in het proces
om tot de oplossing te komen en tot een zo groot mogelijk draagvlak te komen;
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2. Reductie van onzekerheid
Alle relevante informatie beschikbaar krijgen van alle verschillende partijen.
Informatie noodzakelijk om probleem zo adequaat mogelijk op te lossen;
3. Verrijking van probleemdefinities en oplossingen
Verschillende partijen hebben vaak geheel verschillende percepties van en
opvattingen over problemen en oplossingen. De confrontatie van deze verschillen
kan verrijkend werken;
4. Incorporatie van dynamiek
Alle relevante partijen, die de dragers zijn van nieuwe inzichten en informatie, bij
het proces van het zoeken naar oplossingen betrekken om deze dynamiek binnen
het proces beschikbaar te hebben;
5. Transparantie van de besluitvorming
Een procesontwerp levert transparantie op, zodat de betrokken partijen op ieder
moment kunnen nagaan waar zij zich ergens in het besluitvormingsproces
bevinden, wat de aard is van het besluit, etc.;
6. Depolitisering van de besluitvorming
Weerstand veranderingsproces bij te sterke inhoudelijke sturing. Bij
procesbenadering wordt niet aangegeven wat de inhoud van de verandering zal
zijn, maar slechts wat het proces naar een mogelijke verandering zal zijn.
(Bruijn, J.A. de, et al., 1998)

Bovendien is er een belangrijk verschil aanwezig tussen de procesmanager en de
projectmanager.
Vooral
op
het
maatschappelijk,
management
en
communicatiegebied dient de procesmanager veel beter onderlegd te zijn. Voor
technische en bouwkundige kennis is een meer basaal niveau gewenst ten
opzichte van de projectmanager die op deze gebieden een gedegen kennis dient
te bezitten. Alle verschillen zijn weergegeven in de tabel in § 11.2.1. (KTB, 2006)
3.2.2. Welke aspecten van procesmanagement hebben invloed?
De in voorgaande paragraaf gegeven omschrijving van procesmanagement bevat
diverse aspecten die van invloed zijn op de creatie van maatschappelijk
draagvlak. Hieronder staan deze aspecten beschreven en worden enkele
technieken uiteengezet waarmee daadwerkelijk wordt bijgedragen aan het proces
van het creëren van maatschappelijk draagvlak.
Het betrekken van de stakeholders
Het betrekken van de stakeholders bij het project en het creëren van
commitment bij diezelfde stakeholders is natuurlijk het belangrijkste aspect
binnen het procesmanagement dat bijdraagt aan de creatie van maatschappelijk
draagvlak.
Hiertoe dient men de stakeholders eerst in kaart te brengen (omgevingsanalyse)
en te waarderen (krachtenveldanalyse). Waarna men dient te bepalen wie,
wanneer, met welke middelen en op welke manier men deze actoren gaat
beïnvloeden. Dit dient men vast te leggen in een programmaplan. (KEI, 2009-3)
Omgevingsanalyse
Een omgevingsanalyse, ook wel actorenanalyse genoemd, is bedoeld om zicht te
krijgen op de omgeving van een project. In die omgeving spelen diverse actoren
en factoren een rol. (KEI, 2009-3)
Deze actoren en factoren kunnen het beste weergegeven worden aan de hand
van de volgende figuren:
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Figuur 3.1: De actoren en de factoren (KEI, 2009-3)

De




vragen die men zichzelf dient te stellen zijn als volgt:
Wie zijn de verschillende betrokkenen?
Welke rol(len) kunnen zij spelen in het proces?
Wat zijn de inhoudelijke belangen en standpunten van de betrokkenen?

(Communicatieplein, 2009)

Krachtenveldanalyse
Een krachtenveldanalyse, ook wel netwerkanalyse genoemd, is bedoeld om zicht
te krijgen op het krachtenveld tussen actoren van een project. Hierbij spelen
verschillende aspecten een rol: het belang, de invloed en de kracht van de actor.
(KEI, 2009-3)

Deze aspecten kunnen ten opzichte van de actoren het beste weergegeven
worden aan de hand van de volgende figuur (het bevermodel):

Figuur 3.2: De onderverdeling van de actoren (KEI, 2009-3)

De








vragen die ment zichzelf dient te stellen zijn als volgt:
Welke machtsbronnen hebben de actoren tot hun beschikking?
Zijn de actoren invloedrijk?
Zijn de belangen van de actoren gelijkgericht of tegengesteld?
Bestaat er een vertrouwensrelatie met de actoren?
Zijn de actoren in relevante/invloedrijke netwerken opgenomen?
Welke relaties bestaan er tussen de relevante actoren?
Wat is de aard van deze relaties?
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Wat is de intensiteit van de relaties?
Wat is de inzet en opstelling van de actoren?

(Communicatieplein, 2009)

Het programmaplan
Na het uitvoeren van de omgevingsanalyse en krachtenveldanalyse dient men als
procesmanager het te volgen proces vast te leggen in een programmaplan.
In dit programmaplan worden de stappen vastgelegd ter beïnvloeding van de
omgeving: ‘Bounday-control’. Hiertoe zijn verschillende alternatieven, die ook
gecombineerd kunnen worden, mogelijk:







inschakelen van externe actoren, vrienden, die gaan netwerken om het
project te promoten / verdedigen
met elkaar verbinden van externe actoren, bijvoorbeeld in de vorm van
klankbordgroepen
blokkeer externe actoren, isoleer ze, scherm ze af. Grote omzichtigheid bij
geboden.
Leid externe actoren om, leid ze af, leid ze weg. Bijvoorbeeld via onderdelen
binnen het project die wel op positieve bijdrage van de actoren mogen
rekenen.
Voorkom negatieve gevoelens via goed geplande en overtuigend gebrachte
machtsuitoefening.

(Wijnen, G., Kor, R., 1996)

Verder dient de procesmanager diverse procesafspraken vast te leggen met de
verschillende actoren zoals; wanneer wordt er gecommuniceerd, wanneer
geparticipeerd etc.
De verandering van rol
In
de
beginfase
van
het
project
heeft
de
adviserende/uitvoerende rol gehad. Hierna wordt het
regisserende rol op zich gaat nemen; die van de aanjager
project. Wel dient de procesmanager hierbij de omgeving
steeds te blijven monitoren op eventuele veranderingen.
3.3.

procesmanager
de
tijd dat hij/zij de
en manager van het
en het krachtenveld

Communicatie & participatie

3. Wat is communicatie & participatie en
maatschappelijk draagvlak erdoor beïnvloed?

op

welke

manier

wordt

3.3.1. Wat zijn communicatie & participatie?
Communicatie en participatie zijn twee aspecten die van grote invloed zijn op een
ontwikkelproces. Communicatie betreft alle informatie die verstrekt wordt en alle
informatie die wordt ingewonnen. Zowel op papier als mondeling, zowel in
groepsverband als individueel. Ook het opstellen van een communicatieplan en
andere processen die hieraan verwant zijn behoren tot de communicatie.
Participatie is de mate van deelneming van actoren aan het ontwikkelproces.
Buiten de eigenlijke ontwikkelende partij(en) kunnen bewoners, gemeente,
adviseurs, uitvoerende partijen etc. betrokken worden bij het project. Het zal in
dit verslag echter in hoofdzaak gaan om de participatie van direct
belanghebbenden, zoals omwonenden.
3.3.2. Welke communicatieaspecten zijn van invloed?
Door een professionele communicatie met de relevante omgeving kan men veel
positieve effecten genereren en veel ongemak voorkomen. Men moet overigens
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niet overvoeren! Hierdoor ontstaat het noodzakelijke draagvlak en blijft dat ook in
stand. Dit alles dient men uiteen te zetten in een communicatieplan waarbij de
volgende stappen worden gehanteerd.
Communicatieplan stappen:
 communicatiedoelstellingen formuleren
 communicatiestrategie opstellen
 communicatie organiseren
 daadwerkelijk communiceren
(Wijnen, G., Kor, R., 1996)

Communicatieplannen
In een communicatieplan dient men rekening te houden met diverse belangrijke
aspecten om een goede communicatie toe te kunnen passen. Rottier (Rottier
Advies) en Hopstaken (van Nimwegen en Partners) (KEI, 2009-4) hebben hiervoor
10 regels opgesteld die toegepast dienen te worden om een optimale
communicatie te bereiken.
Deze regels betreffen vanuit het proces de aspecten interne communicatie,
integraliteit, duidelijkheid, gelijkwaardigheid en timing en vanuit de houding de
aspecten eerlijkheid en duidelijkheid, begrip en respect, betrouwbaarheid, handel
als professional en één op één. Al deze aspecten dient men dus zorgvuldig in acht
te nemen. De totale uitwerking van de 10 regels staat in § 11.2.2
Daarnaast dient communicatie natuurlijk het doel van het creëren van
maatschappelijk draagvlak. Maar communicatie dient daarbij nog minstens vijf
doelen te bereiken om van een geslaagd project te kunnen spreken:
1. Een vlekkeloos lopend proces
2. Perspectief op een andere toekomst voor bewoners
3. Een ‘dijk van een wijk’ imago
4. Imagovoordeel voor de producent
5. Management van kennis en ervaring in de projectorganisatie
(Hopstaken, E-J., 2003)

Bovendien is er tegenwoordig veel mogelijk op het gebied van communicatie.
Nieuwe vormen, zoals email en internet, zijn erbij gekomen. “Maar ook de één op
één contacten zijn belangrijker geworden.” (VROM, 2004) Hierdoor dient de
communicatieadviseur uit alle mogelijke middelen “een mix zien te maken om de
boodschap goed over te brengen.” (VROM, 2004)
3.3.3. Welke participatieaspecten zijn van invloed?
Naast de communicatieaspecten zijn er diverse participatieaspecten van invloed
op het maatschappelijke draagvlak.
Betrokkenheid in een vroeg stadium is van belang omdat er dan nog volop te
kiezen valt. De behoefte aan inspraak neemt juist toe als de plannen steeds
concreter worden. Om een meer diepgaande invloed te creëren van betrokkenen
moeten ze in een vroeg stadium benaderd worden. Verschillende processen
kunnen dan tot een plan met draagvlak leiden. De volgende aspecten spelen
hierbij een belangrijke rol:
1.
2.
3.
4.

openheid; vormgeving planproces
interactiviteit; tussen de actoren
integraal; verschillende invalshoeken samenbrengen
participatie; deelname van verschillende actoren

(Pel, E., Verbart, J., 1997)
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Er dient dus sprake te zijn van openheid, interactiviteit, integraal werken en
participatie.
Participatieladders
Niet alle partijen dienen op dezelfde wijze betrokken te worden. Actoren met
grote invloed en gezamenlijkheid qua doelstelling, kan men mee laten beslissen.
Degenen die minder invloed hebben kan men om advies vragen en degenen die
weinig invloed hebben kan men informeren of… niet inschakelen. (Wijnen, G., Kor, R.,
1996)

Daarvoor zijn diverse verschillende participatieladders te onderscheiden. Men kan
onderscheiden de participatieladder van Arnstein (1969), vrij vertaald in het
Nederlands door Edelenbos en Monnikhof (2001), de autocipatieladder van
Hofman (2000), de participatieladder gebaseerd op relaties van Thomas (1983)
en de participatieladder gericht op bestuursstijlen van Pröpper en Steenbeek
(1998). De bekendste hiervan is de, door Edelenbos en Monnikhof, vertaalde
participatieladder van Arnstein.
Deze participatieladder gaat in op zeggenschap en kent de treden informeren,
raadplegen, adviseren, coproduceren en (mee)beslissen. Bij (mee)beslissen
worden door de participanten zelf beslissingen genomen, bij coproduceren doet
men het gezamenlijk met de ontwikkelende partijen. Bij adviseren en raadplegen
mogen participanten meepraten maar beslissen de ontwikkelende partijen. Bij
adviseren kan men alternatieven inbrengen en bij raadplegen slechts haar
mening. Informeren is de laagste vorm van participatie; men informeert slechts
over de beslissingen. (KEI, 2009-5)
Hofman wil dit uitbreiden met verantwoordelijkheidstredes en Pröpper en
Steenbeek maken onderscheid tussen verschillende bestuursstijlen voor
burgerparticipatie gekoppeld aan de rol van de participant. (KEI, 2009-5)
De participatie ladder van Thomas is “gebaseerd op relaties en de groei van een
sociale organisatie” (Hofman, J., 2007) in tegenstelling tot de participatieladder van
Arnstein die gebaseerd is op macht en zeggenschap en die door 99 van de 100
gemeentes in Nederland gebruikt wordt. (Hofman, J., 2007) In een vergelijking van
beide ladders “valt op dat Arnsteins participatieladder pas effectief wordt op trede
7 van Thomas’ participatieladder.” (Hofman, J., 2007)
Als de treden 1 t/m 6 van Thomas’ participatieladder dus meer aandacht zouden
krijgen in de wijkontwikkelingsprocessen dan wordt het in geval van een
daadwerkelijk bouwproject dus een stuk gemakkelijker om draagvlak te creëren.
Alle participatieladders zijn tevens weergegeven in § 11.2.3.
Daarnaast zijn in § 11.3 de burgerparticipatie-protocols weergegeven van de
gemeente Eindhoven en woningcorporatie Oosterpoort.
3.3.4. Welke vormen van communicatie & participatie zijn er?
Om de daadwerkelijke participatie toe te gaan passen zijn vele verschillende
vormen mogelijk die aansluiten bij de verschillende stappen van de
participatieladders zoals kolonisten van de wijk, waarin men met behulp van een
spel een wijkvisie maakt en wijkaandelen, waarbij men als bezitter van een
wijkaandeel stemrecht heeft over verschillende ideeën plannen en scenario’s.
Verder zijn natuurlijk de meer bekende vormen als workshops, markten etc. een
goede mogelijkheid om communicatie en participatie toe te passen. Meer
informatie over verschillende participatievormen is terug te vinden op de website
van het kenniscentrum stedelijke vernieuwing. (www.kei-centrum.nl)
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3.4.

Shared understanding & vertrouwen

4. Wat is shared understanding & vertrouwen en op welke manier wordt
maatschappelijk draagvlak erdoor beïnvloed?
3.4.1. Wat is shared understanding & vertrouwen?
Shared understanding kan gezien worden als een bewustwording van het
gezamenlijk na te streven doel. (Mulder, I., et al., 2002) Ook kan men shared
understanding zien in de context van een gezamenlijke ontwerpactiviteit waarbij
shared understanding als een “gelijkheid in individuele waarnemingen van de
actoren over de ontwerpcontext en het ontwerpproces” gezien kan worden.
(Kleinsmann, dr. ir. M.S., 2006)

Samengevat dient shared understanding dus gezien te worden als het
gezamenlijk nastreven van één doel en daar ook gezamenlijk nut en noodzaak
van inzien; voor zowel de inhoud, het proces en elkaar.
Vertrouwen is een ongrijpbaar aspect van maatschappelijk draagvlak.
Maatschappelijk draagvlak is in feite het vertrouwen van de belanghebbende in de
(ontwikkelaar van de) plannen. Of zoals de van Dale het omschrijft; “met
zekerheid hopen dat” of “het geloof in iemands goede trouw en eerlijkheid.” (Dale,
van, 2009)

3.4.2. Wat is de invloed van shared understanding & vertrouwen?
Het creëren van shared understanding is een proces dat men als ontwikkelende
partij voor ogen moet houden. Als er namelijk sprake is van shared
understanding dan zien de belanghebbenden nut en noodzaak in van het
gezamenlijk na te streven doel. In feite is dan dus het maatschappelijk draagvlak
gecreëerd. Door middel van goed procesmanagement, goede communicatie &
participatie dient men dus te trachten om shared understanding te creëren onder
de belanghebbenden.
Vertrouwen is van grote invloed op maatschappelijk draagvlak. Maatschappelijk
draagvlak ís vertrouwen. Als men als ontwikkelende partij niet wordt vertrouwd
dan wordt het heel erg lastig om maatschappelijk draagvlak te creëren. Door
middel van, vooral, een goede communicatie en onderlinge band dient men dit
vertrouwen te kweken waardoor er dus maatschappelijk draagvlak kan ontstaan.
Beide aspecten zijn niet echt wetenschappelijk te verwoorden omdat het hier gaat
om een intuïtief, gevoelsmatig proces. Bij de creatie van maatschappelijk
draagvlak dient men hier dus ook rekening mee te houden.
3.5.

Andere aspecten

5. Welke andere aspecten zijn van belang en op welke manier wordt
maatschappelijk draagvlak erdoor beïnvloed?
3.5.1. Verschillende burgertypologieën
Verschillende burgertypologieën kunnen van invloed zijn op de creatie van
maatschappelijk draagvlak. Echter, vooral op het gebied van buurtbeheer en
leefbaarheid maken verschillende burgertypologieën het verschil. Voor de creatie
van maatschappelijk draagvlak dient men zich vooral te focussen op de indeling
van de verschillende actoren naar aanleiding van de omgevingsanalyse en de
krachtenveldanalyse. De macht en kracht die er bij verschillende actoren ligt kan
daadwerkelijk en significant van invloed zijn op het proces van het creëren van
maatschappelijk draagvlak. Toch is het mogelijk dat hier in de toekomst
verandering in komt. Zeker gezien de ontwikkeling van de maatschappij waarin
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burgers steeds individueler, mondiger en meer wantrouwend worden is het
daarom goed om in ieder geval bekend te zijn met de verschillende
burgertypologieën. Onderstaand is daarom een figuur afgebeeld met daarin de,
volgens Bodd en Hofman (1999), verschillende burgertypologieën.

Figuur 3.3: Verschillende burgertypologieën (Bodd, J., Hofman, J., 1999)

3.5.2. Frontlijnsturing
“Frontlijnsturing is het vermogen van politieke en ambtelijke leiders om op de
publieke werkvloer van de grote stad effectieve uitvoeringsactiviteiten tot
ontwikkeling te brengen.” (Tops, P., Hartman, C., 2005) Het betreft “de kanteling van
gemeenten en instellingen naar een meer vraaggerichte organisatie” (Diepenmaat,
E., 2008) Daarbij is “frontlijnsturing een instrument om het organiserend vermogen
vanuit de wijken zelf te stimuleren en de sociale stijging van bewoners een extra
impuls te geven.” (Diepenmaat, E., 2008)
Eerste niveau van frontlijnsturing is de presentietheorie; het belang van een
wijkmanager. “Hoe ben je diep in de haarvaten van een wijk aanwezig.” Het
tweede niveau is dat de professionals in deze linie van elkaar moeten weten waar
men mee bezig is. Derde is de slagkracht die van boven wordt ondersteund om
deze problemen ook daadwerkelijk op te lossen. De wijk moet in beweging
gebracht worden, er moet gepraat worden met belanghebbenden.
Dit aspect kan dus van invloed zijn op de creatie van maatschappelijk draagvlak.
Bij de toepassing van frontlijnsturing zorgt men er namelijk voor dat er meer
vertrouwen ontstaat in de overheid, die tevens meer vraaggericht te werk gaat.
Dit levert dus een beter klimaat op om draagvlak voor projecten te vergaren en
projecten dus ook daadwerkelijk te kunnen realiseren.
3.5.3. Het NIMBY-effect
Een ander aspect dat van belang is bij de creatie van maatschappelijk draagvlak
is het NIMBY-effect. NIMBY staat voor Not In My BackYard; niet in mijn
achtertuin. Het begrip betekent dat burgers het in principe wel eens zijn met het
feit dat een voorziening er komt en er eventueel ook gebruik van willen maken,
als de voorziening maar niet in de directe omgeving van ze komt. Dit roept dus
weerstand op waarbij het algemene belang tegenover het individuele belang komt
te staan. Dit kan dus zeer wel van invloed zijn op de creatie van maatschappelijk
draagvlak voor een project, met name een voorziening. Hier dient men dus
rekening mee te houden wat resulteert in een specifieke benadering van dit soort
projecten. In het case-onderzoek wordt hierop teruggekomen in § 4.2.14.
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3.6. Conclusies
Uit het literatuuronderzoek komen diverse aspecten naar voren die van belang
zijn bij het creëren van maatschappelijk draagvlak en die daarbij dan tevens van
invloed zijn op dit creërende proces. Samengevat kunnen de volgende conclusies
getrokken worden:

















Maatschappelijk draagvlak dient gezien te worden als een resultaat van
zorgvuldig en open handelen
Draagvlak kan onderscheiden worden als consensus of als proceskenmerk
Procesmanagement vervult een sleutelrol bij ontwikkelingsprojecten
Stakeholders
dienen
uitdrukkelijk
betrokken
te
worden
bij
ontwikkelingsprojecten
Een omgevingsanalyse en krachtenveldanalyse dienen uitgevoerd te worden
alvorens een project te starten
Een communicatie –en participatieplan dient opgesteld te worden alvorens een
project te starten
Op het gebied van communicatie dient men een mix te maken ‘om de
boodschap goed over te brengen’
Betrokkenheid in een vroeg stadium is van groot belang
De aspecten openheid, interactiviteit, integraal werken en participatie spelen
hierbij een belangrijke rol
Er zijn verschillende participatieladders voor handen waar vanuit men een
keuze dient te maken voor de te hanteren participatievorm
Men dient shared understanding na te streven om maatschappelijk draagvlak
te bereiken
Vertrouwen ís maatschappelijk draagvlak en dus erg belangrijk
De creatie van maatschappelijk draagvlak is een intuïtief en gevoelsmatig
proces
De aanwezigheid van verschillende burgertypologieën kan in de toekomst een
belangrijke rol spelen
Frontlijnsturing kan een positief effect hebben op het proces van
maatschappelijk draagvlak creëren
Het NIMBY-effect zorgt ervoor dat projecten waarbij voorzieningen worden
gerealiseerd op een specifieke wijze benaderd dienen te worden.

Deze conclusies zijn gebruikt als oriëntatie voor (de interviewvragen uit) het
case-onderzoek en voor het uiteindelijke eindresultaat.
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4. Case-onderzoek
In dit hoofdstuk wordt het case-onderzoek uiteengezet. Allereerst worden de
deelvragen beschreven van waaruit de interviewvragen zijn bepaald. Hierna
worden achtereenvolgens de kwalitatieve data-analyse en kwantitatieve dataanalyse van de interviews en de kwalitatieve data-analyse van de documenten
weergegeven. Tenslotte zullen de conclusies die hieruit worden getrokken voor
het procesontwerp en de benaderwijze van partijen uiteengezet worden.
4.1. Deelvragen
Onderstaande deelvragen van het onderzoek zullen niet direct beantwoord
worden. Deze deelvragen zijn gebruikt als input voor de inventarisatie van de
informatiebehoefte bij de bepaling van de interviewvragen. (zie § 11.4) De
antwoorden op de interviewvragen bevatten zowel kwalitatieve als kwantitatieve
data. De kwalitatieve data (zie § 11.5) is omgezet in een samenhangend geheel
van onderwerpen die naar voren kwamen uit de interviews. De kwantitatieve data
(zie § 11.7) is omgezet in een benaderwijze voor de verschillende partijen.
wordt
procesmanagement
in
de
praktijk
toegepast
6. Hoe
maatschappelijk draagvlak te creëren?
7. Hoe wordt communicatie & participatie in de praktijk toegepast
maatschappelijk draagvlak te creëren?
8. Hoe wordt shared understanding & vertrouwen in de praktijk toegepast
maatschappelijk draagvlak te creëren?
9. Hoe worden de andere aspecten in de praktijk toegepast
maatschappelijk draagvlak te creëren?

om
om
om
om

4.2. Kwalitatieve data-analyse interviews
Onderstaand zijn de resultaten uit de kwalitatieve data-analyse van de interviews
samengevat beschreven. De complete tekst met resultaten is te vinden in § 11.6.
4.2.1. De rollen van ontwikkelende partijen
De rol van de overheid is aan het veranderen. Men wil steeds meer in de smaak
vallen bij burgers en wil daardoor klantgericht en interactief bezig zijn. In het
dualisme staat men in tussen volksvertegenwoordiging en kaderstellend zijn. Men
dient dus pro-actief draagvlak te creëren. Verder moet men als bestuurder
handelaar in draagvlak zijn en moet men de markt kennen. Deze markt verwacht
een slagvaardige overheid. Een goede communicatie waarbij belangen van
bepaalde ontwikkelingen op de juiste manier worden uitgelegd is hierbij
onontbeerlijk. Het ambtelijke apparaat dient hierbij gebruikt te worden als
hulpmiddel om draagvlak/vertrouwen te creëren. Ook dient men als professionals
(gemeente, corporatie, adviseurs) de burgers te faciliteren in het maken van haar
eigen omgeving. Men heeft het dan dus over participatie van burgers. Om deze
omslag binnen de gemeentelijke organisatie te realiseren dient men op zoek te
gaan naar gangmakers binnen deze organisatie. Deze mensen, bijvoorbeeld
verzamelt in een stuurgroep, zullen de organisatie moeten bewegen tot
verandering van de aloude processen naar de nu gevraagde interactieve en
faciliterende rol.
De rol van de procesmanager hierin is de verantwoordelijkheid voor het
daadwerkelijke maatschappelijk draagvlak creërende proces. Alle andere partijen
hebben hierin een verantwoordelijkheid tot samenspraak. De procesmanager
dient echter het proces te definiëren van de analyse tot het uiteindelijke
participatie –en communicatietraject en moet hierin fungeren als aanjager.
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4.2.2. Een verandering van beleid
Ook beleidsmatig gezien zullen er enkele veranderingen op moeten treden.
Procedures dienen vereenvoudigd te worden om in te kunnen spelen op een
slagvaardiger en meer interactief beleid. Ook de inspraak –en beroepsprocedures
kunnen hierin een rol spelen. Uitbreiding van inspraakprocedures vergroot de
interactiviteit, al moet men wel oppassen dat er niet teveel mogelijkheden zijn.
Beroepsprocedures dienen voorkomen te worden door van te voren met elkaar te
overleggen en de plooien zoveel mogelijk glad te strijken.
Verder is het aan te raden om (vooral voor grotere gemeenten) een
expertisecentrum te creëren dat vraaggericht en interactief werken kan
bevorderen. De ontwikkeling van een kennisatelier draagt hiertoe bij. Voor
kleinere gemeenten is de organisatie van een symposium, of iets dergelijks, aan
te raden om ambtenaren te prikkelen tot meer interactiviteit.
4.2.3. Het analyseren van de omgeving
Een omgevingsanalyse en krachtenveldanalyse dienen onderdeel te worden van
de natuurlijke gang van zaken voor wat betreft de besluitvorming. Men dient in
ieder geval van te voren te analyseren wie de betrokkenen zijn, op welke manier
ze betrokken zijn en hoe ermee omgegaan dient te worden. Op basis hiervan zal
de strategie voor het communicatie –en participatietraject vastgesteld dienen te
worden.
Ook de politieke dimensie dient in de beide analyses meegenomen te worden.
Aan de ene kant om problemen met verkiezingen te voorkomen en aan de andere
kant om de politiek te gebruiken als ‘kartrekker’ voor het project. Een goede
analyse van politiek moet hieraan bijdragen. Verder dient de politiek tijdens het
project goed geïnformeerd te worden om onduidelijkheden te voorkomen.
Daarnaast zal het analyseren van de omgeving en het krachtenveld continu plaats
moeten blijven vinden tijdens het project; men dient te monitoren. Zeker rond
momenten van besluitvorming dient men dit in de gaten te houden.
4.2.4. Met wie heb ik te maken?
In de tegenwoordige maatschappij denken mensen meer mee met de overheid.
Men is mondiger, kritischer, veeleisender en onderneemt sneller actie. Hierdoor
wordt bijgedragen aan een hogere kwaliteit van projecten doordat er meer
vraaggericht kan worden gewerkt. Aan de andere kant zullen NIMBY-projecten
steeds moeilijker te realiseren worden door deze ontwikkeling. Bij het inspelen op
deze maatschappij hoort het toepassen van de vertegenwoordiging van burgers.
Hierbij dient rekening gehouden te worden met de representativiteit van deze
vertegenwoordigende burgers voor de rest van de bevolking of de
vertegenwoordigde groep. Een burgervertegenwoordiging, bijvoorbeeld in de
vorm van een klankbordgroep, moet representatief zijn omdat anders draagvlak
gesuggereerd wordt terwijl het er niet is. Zowel voor- als tegenstanders van het
project zullen dus moeten plaatsnemen. Ook dient men te differentiëren in
leeftijd, etniciteit en opleidingsniveau. Verder zal men moeten selecteren op
bestuurlijke competenties bij de burgers. Dit zorgt voor een grotere kans op
vertegenwoordiging van de gezamenlijke belangen in plaats van het eigen belang.
Een ontwikkelende partij dient hierin het initiatief te nemen en een sturende rol in
de samenstelling te hebben om zo een goede representativiteit te garanderen.
Kies echter niet zelf de burgers; dit leidt tot een gebrek aan vertrouwen.
Verder is het belangrijk dat sleutelfiguren worden betrokken bij het project. Deze
zogenaamde gangmakers, met charisma en autoriteit, hebben invloed in de wijk
en moeten als kartrekker dienen voor het project. Deze figuren dienen gevonden
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te worden aan de hand van een goede analyse van de sociale kaart van een
projectomgeving.
4.2.5. De aanwezigheid van de juiste competenties
De aanwezigheid van de juiste competenties bij ontwikkelende partijen is van
groot belang voor het slagen van het proces van het creëren van maatschappelijk
draagvlak. Een gemeente zou dit goed zelf moeten kunnen. Mochten er echter
geen mensen beschikbaar zijn met de juiste competenties dan moet men deze
inhuren. Nadeel hierbij is dat een externe adviseur vaak niet tussen de bewoners
instaat. Grotere gemeenten moeten de deskundigheid in ieder geval in huis
hebben, maar soms staat men daar juist te ver van de bewoners af. De kern van
de juiste competenties is dan ook intermenselijk gedrag. Verder dient men goed
te kunnen luisteren, met mensen om te kunnen gaan, lef te hebben, en de rug
recht te kunnen houden. Dit zijn dus de kerncompetenties van een
procesmanager. Om het probleem van het te ver van de bewoners afstaan op te
lossen dient men voortaan in de werving & selectie van ambtenaren ook goed
rekening te houden met de bovenstaande kerncompetenties. Daarnaast kan men
altijd nog samenwerken met een woningcorporatie of andere partij die qua
competenties complementair is aan de eigen organisatie.
Ook bij bewoners dienen echter de juiste competenties aanwezig te zijn. Helaas is
het echter zo dat de overgrote meerderheid van de bewoners leken zijn op het
gebied van zaken die spelen binnen een bouwproces. Dit leidt tot beslissingen en
keuzes op basis van een slechte voorlichting over de gevolgen ervan. Bewoners
dienen dus bijgestaan te worden door professionals in participatietrajecten om
het gebrek aan competenties te compenseren. Het erbij betrekken van de
Woonbond (onafhankelijk orgaan) behoeft dan ook aanbeveling om bewoners te
faciliteren en te adviseren over te nemen beslissingen en keuzes.
4.2.6. Het managen van verschillende belangen
In de huidige maatschappij is het hard nodig dat het gezamenlijke
verantwoordelijkheidsgevoel terugkomt. Doordat het eigen belang voor bewoners
vaak zwaarder lijkt te wegen dan het algemene belang dient men hierop in te
spelen
door
begrip
voor
elkaars
standpunten
en
gezamenlijke
verantwoordelijkheid te creëren.
Allereerst dient men ervoor te zorgen dat het probleem door de betrokkenen
onderkend wordt. Van daaruit dient men een gezamenlijke doelstelling te
formuleren. Door het creëren van deze situatie van gedeeld begrip (shared
understanding) zal men eerder het gemeenschappelijke belang verkiezen boven
het eigen belang.
Daarnaast dient uit dit begrip een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel te
ontstaan. Mensen moeten zich verbonden gaan voelen met het project. Dit zal
men moeten bereiken door het gezamenlijke doel voor te blijven spiegelen. Uitleg
en overleg zijn hierin dus heel belangrijk. Verder dienen bewoners de
ontwikkelende partij te overtuigen van hun eigen belang. Wanneer ze dit niet
kunnen hebben ze geen recht van spreken en dient er dus ook geen ruimte te zijn
voor overleg.
Bovenal dienen de ontwikkelende partijen onderling ook één gezamenlijke
verantwoordelijkheid te bezitten. Men dient één partij te zijn, één belang te
hebben en één gezamenlijk doel na te streven. Dit voorkomt onderlinge
verrassingen.
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4.2.7. De communicatiestrategie
Het tijdstip voor het geven van openheid moet bij bijna alle soorten projecten zo
vroeg mogelijk zijn. Dit betekent dat men vanaf het allereerste begin moet
communiceren met alles en iedereen die een belang heeft. Hierdoor zorgt men
ervoor dat men de plooien van te voren heeft gladgestreken. Men dient dus
mensen al in de analysefase / probleemdefinitiefase mee te nemen in het proces
om te overleggen over mogelijkheden en oplossingen.
Alleen bij zogenaamde NIMBY-projecten moet er eerst sprake zijn van een
voorgenomen besluit alvorens naar buiten te treden. Hierdoor kan men van te
voren alles al geregeld hebben om zo met een goed plan te kunnen komen. Van
hieruit kan men dan gaan informeren en raadplegen over hoe eventuele
bezwaren opgelost kunnen gaan worden. Dit moet zo gebeuren omdat er anders
in het begin al zoveel verzet ontstaat, dat vaak gebaseerd is op onzekerheden en
onwaarheden, dat het gehele project niet van de grond komt. Men moet dus al
zeker weten dat, en hoe, men het project wil gaan doorzetten.
Verder moet er wel rekening gehouden worden met de concreetheid van de te
communiceren informatie. Om in de beginfase ook daadwerkelijk al concreet te
kunnen zijn dient men de bewoners erbij te betrekken vanaf het moment dat er is
besloten er daadwerkelijk een project van te maken; dát is zo vroeg mogelijk.
Verder dient men in acht te nemen dat er op het moment van naar buiten treden
nog wel keuzemogelijkheden moeten zijn. Dit geldt natuurlijk niet voor de NIMBYprojecten.
Bovendien dient men er rekening mee te houden dat belanghebbenden informatie
vanuit de eerste hand verkrijgen. Het wachten tot men concreet is brengt
namelijk de mogelijkheid van een op gang komende geruchtenstroom met zich
mee. Om dit te voorkomen dient men met de ontwikkelende partijen goed af te
stemmen wat er daadwerkelijk gecommuniceerd wordt zodat men op één lijn zit.
Men moet dan communiceren dat men naar een gebied kijkt, maar dat er nog
helemaal niets beslist is. Dit is niet concreet, maar vraagt ook nog niet om
participatie. Allesomvattend dient men te alle tijde de afweging te maken wat het
nut is voor belanghebbenden om iets te weten ten opzichte van de onrust die het
kan veroorzaken. Daarnaast zijn er nog enkele basisregels voor communicatie die
men ook in acht dient te nemen:
1. Bepaal van te voren de volgorde van de te nemen stappen
2. Communiceer niet te veel en niet te weinig; de juiste mix
3. Communiceer kleinschalig
4. Raak met mensen in gesprek; overleg
5. Neem mensen serieus
6. Luister naar mensen
7. Neem ervaringen en ideeën van mensen daadwerkelijk mee in het proces
8. Communiceer als er niets gebeurt, juist dát er niets gebeurt
4.2.8. Communicatie en participatie
De uitwerking van elk proces van het creëren van maatschappelijk draagvlak is
uniek, maar de principes blijven hetzelfde. De keuze voor de verschillende
instrumenten op het gebied van communicatie en participatie hangt af van het
soort project en de doelgroep. Eigenlijk is er maar één instrument waarop alles
gebaseerd is; overleg. Om de instrumenten onder te verdelen kan men
verschillende participatieladders gebruiken. De bekendste en meest gebruikte
hierin is de, door Edelenbos en Monnikhof (2001), vertaalde ladder van Arnstein
(1969) met de stappen: informeren, raadplegen, adviseren, coproduceren en
(mee)beslissen. Van hieruit dient men een toolkit samen te stellen om dezelfde
instrumenten op bepaalde momenten bij verschillende projecten te gaan
gebruiken.
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Zeker is in ieder geval dat als een van de onderstaande manieren, of een andere
goede manier, voor het creëren van maatschappelijk draagvlak niet wordt
toegepast, dat het veel vertraging oplevert. Stel met een project een voorbeeld
om in de toekomst mensen gemakkelijker te kunnen overtuigen van het succes.
4.2.9. Communicatiemethoden (informeren)
De communicatiemethoden vallen onder de stap informeren. Ment dient hierbij
een onderscheid te maken in individuele communicatie en communicatie op
groepsniveau. Daarnaast dient men onderscheid te maken in communicatie op
papier of mondeling. In ieder geval dient men altijd en in ieder project te
informeren. De keuze voor de methode dient men te baseren op het schaalniveau
en het soort nieuws dat men heeft.
Bij non-verbale communicatie op groepsniveau moet men er voor waken dat er
niet teveel mensen aan werken. Deze vorm is het best toe te passen voor
algemene informatievoorziening op grotere schaal.
Verbale communicatie op groepsniveau dient primair als ontmoetingsplaats
waarna mensen aan het werk gezet worden in bijvoorbeeld een workshop. Deze
vorm is het best toe te passen bij nieuwbouw. Hierbij dient men ervoor te waken
dat dezelfde mensen niet steeds aan het woord zijn en men elkaar niet gaat
napraten.
Persoonlijke verbale communicatie dient men vooral toe te passen bij gevoelige
onderwerpen. Bij herstructurering van wijken met sloop/nieuwbouw of renovatie
is dit gewenst. 1 op 1 gesprekken, een spreekuur en een centrale
informatieruimte in de wijk dienen hierbij toegepast te worden. Hierdoor ontstaat
een betere doorsnede van de wijk. Ook weet men zo sneller wanneer er iets
speelt.
4.2.10. Het erbij betrekken van bewoners
Door de verschuiving van nieuwbouw naar herstructurering die er in de
bouwwereld plaatsvindt, raakt de burger steeds meer en vaker betrokken bij
projecten. Een verschuiving van burgerparticipatie naar bewonersparticipatie
dient hier dan ook op in te spelen. Men dient zich af te vragen of een project
mensen wel direct of op termijn raakt. Ook de toepassing van het gerealiseerde
(wijkvernieuwing of NIMBY) is hierbij van belang. Wanneer het mensen
daadwerkelijk direct of op termijn raakt dient sprake te zijn van participatie.
Wanneer een project meer op afstand plaatsvindt, zijn het creëren van
vertrouwen en een goede communicatie voldoende.
Daarnaast dient men hoe dan ook meer naar bewoners te luisteren. Een
redenering vanuit de vakkennis is tegenwoordig niet meer voldoende. Er dient
draagvlak te zijn voor een besluit. Er dient dus in plaats van ‘Top Down’, ‘Bottom
Up’ gewerkt te worden. Men zou meer de kant op moeten van frontlijnsturing
waarbij door middel van wijkmanagers de initiatieven vanuit de maatschappij
worden aangedragen en het draagvlak voor besluiten pro-actief wordt gepeild. De
betrokkenheid van bewoners bij hun omgeving zou in de toekomst dan ook
geoptimaliseerd moeten worden door de toepassing van interactieve
beleidsvorming en actief burgerschap. Om dit te bereiken dient men de al eerder
genoemde omslag binnen de gemeentelijke organisatie te maken en door middel
van stuurgroepen deze werkwijze te bevorderen.
4.2.11. Participatiemethoden
In de beginfase van een project dient men eerst te informeren en dan in ieder
geval te raadplegen. Hierna kan de participatie eventueel uitgebreid worden. Om
in te spelen op de vraag naar meer interactiviteit zal men in de toekomst echter
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steeds meer naar coproduceren op moeten schuiven. Ga als ontwikkelende partij
meer ‘naar buiten’ om inspraak en overleg toe te passen. Ontwikkelende partijen
dienen zichzelf ook te verplichten om een negatief advies ook altijd terug te
verantwoorden en te verwerken; gekwalificeerd advies.
Coproduceren en (mee)beslissen zijn de vormen van participatie waarin de
daadwerkelijke participatie het best tot uiting komt. Stel hiervoor een
klankbordgroep samen voor het beste resultaat en de meeste voldoening. Vooral
bij het missen van de vertrouwensslag in het begin van het project dient men te
opteren voor coproductie en eventueel zelfs (mee)beslissen. Hierdoor wordt het
vertrouwen vaak weer terug gewonnen. Via scenario’s dient men dit toe te
passen. De ontwikkelende partij creëert hierin de randvoorwaarden en de
participerende burger kiest een optie. Zorg er hierbij voor dat er varianten op
tafel komen te liggen waar eigenlijk niemand helemaal tegen is en die hoe dan
ook uitvoerbaar zijn. Allesomvattend kan gesteld worden dat men ervoor moet
zorgen dat verzet zich vertaald in (co)productie.
4.2.12. Het verkrijgen van vertrouwen
Naast communicatie en participatie is vertrouwen het derde aspect voor de
creatie van maatschappelijk draagvlak. Vertrouwen ís maatschappelijk draagvlak.
Om dit vertrouwen te creëren dient men te voldoen aan het creëren, en
onderhouden, van persoonlijke relaties, het waarmaken van gedane beloften en
het transparant zijn over het project.
Over het algemeen is fysiek contact, vooral bij gevoelige onderwerpen, vaak
beter bij communicatie. Hierdoor ontstaat een persoonlijke relatie en dus ook
persoonlijk vertrouwen. Men dient hier dus aan te werken om het vertrouwen te
verkrijgen. Tijdens het proces dient dit onderhouden te worden.
Tevens draagt het waarmaken van gedane beloften bij aan de persoonlijke relatie
en dus ook aan het vertrouwen. Men dient echt te doen wat men zegt;
betrouwbaar te zijn. Ook andere partijen dienen dit te doen, zoniet, spreek ze
hier op aan. Kom ook gemaakte afspraken te alle tijde na. Men dient dus gewoon
heel consequent te doen wat men zegt, belooft en afspreekt. Ook moet men laten
zien dat men de mensen serieus neemt en iets met hun inbreng doet. Men dient
zich dus aan de procesafspraken te houden en er ook regelmatig aan herinnert te
worden. Hiervoor dient men van te voren een goede procesordening aan te
brengen waarin afspraken, bevoegdheden en risico’s vastgelegd worden met
huurders en belangenorganisaties. Het daadwerkelijke waarmaken van gedane
beloften dient niet te lang te duren; zeker binnen 1-1,5 jaar.
Daarnaast dient men transparant en open te zijn om het vertrouwen te
verkrijgen. Men dient heel vroeg open te zijn en iets concreets aan de bevolking
te laten zien. Blijf tevens altijd in gesprek, ook als men even niet transparant kan
zijn. Dit dient men dan ook aan te geven waarom.
Vaak slagen personen niet in een wijk omdat mensen ze niet vertrouwen. Wellicht
had er dan meer aan gedaan moeten worden, maar als men iets niet wil, dan
maakt het op een gegeven moment niets uit wat er nog aan gedaan wordt. Ook
moet men uitkijken dat men als ontwikkelende partij niet te commercieel
overkomt. Hierdoor gaan mensen de organisatie minder waarderen en dus ook
minder vertrouwen. Verder is het zo dat een lage participatiegraad alleen
toegepast kan worden wanneer men het vertrouwen heeft. Soms vragen
bewoners er dan ook zelf om dat er voor hen besloten wordt.
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4.2.13. Het ideale proces?
Men dient zich te realiseren dat het ideale proces niet bestaat. Men dient dan ook
altijd een zekere mate van flexibiliteit toe te passen. Men dient keuzes te maken
die eventueel op de langere termijn nog bijgesteld kunnen worden als het
draagvlak ervoor verdwenen is of als ze anders uitkomen dan gedacht.
Verder dient men zich kwetsbaar op te durven stellen. In ieder proces worden
fouten gemaakt. Door een zekere feilbaarheid uit te stralen stelt men zich
kwetsbaar op waardoor men vertrouwen wekt. Wees dus voorzichtig met het
inhuren van een persoon van een extern bureau. Hang als professional dan ook
niet de ‘allesweter’ uit, dit leidt tot wantrouwen. Ook bij twijfel over bepaalde
aspecten dient men problemen op tafel te leggen en ze bespreekbaar te maken.
Dit versterkt ook het gezamenlijke verantwoordelijkheidsgevoel. Natuurlijk dient
men ernaar te streven om alles goed te doen, maar fouten maakt men toch dus
waarom deze niet bespreekbaar maken? Bij de zogenaamde NIMBY-projecten is
het echter anders. Hier moet men juist heel zeker overkomen als ontwikkelende
partij en uitstralen dat alles goed geregeld is en er geen onzekerheden zijn of
fouten worden gemaakt.
4.2.14. Het komt er, maar hoe?
Bij zogenaamde NIMBY-projecten dient men soms door te duwen omdat deze
altijd boven het individuele belang uitstijgen. Hierdoor ontstaat een verschuiving
van de discussie van of het er komt naar hoe het er komt.
Bij dit soort projecten kiest de ontwikkelende partij voor de locatie en neemt het
voorgenomen besluit om een project daadwerkelijk te gaan realiseren. Deze
beslissing zal altijd voor veel verzet in de betreffende wijk zorgen. Inventariseer
daarom van te voren welke partijen belangen hebben en hoe deze partijen zo min
mogelijk overlast van het project zullen ondervinden. Men dient dus een vangnet
voor de overlast te creëren. Communiceer duidelijk waar belanghebbenden met
hun klachten terecht kunnen en hoe deze afgehandeld worden. Zorg dus van te
voren voor het oplossen van mogelijke problemen en onderhandel daarna over de
randvoorwaarden met de belanghebbenden. Hiervoor dient men deze dus te
raadplegen en te laten adviseren. Men dient aan te geven dat het project in ieder
geval doorgaat, maar dat nu het moment daar is om te overleggen over de
condities waaronder het doorgaat. Een omslag zal plaatsvinden waardoor
belanghebbenden het beste ervan proberen te gaan maken. Het mag tot
weerstand leiden, maar het moet zodanig zijn dat die weerstand ondervangen
kan worden.
Daarnaast dient men bij sommige projecten echt door te duwen. Als men als
ontwikkelende partij ziet wat belangrijk is, maar er is geen draagvlak voor, dan
moet men het soms gewoon toch doorzetten. Het gezamenlijke belang krijgt dan
dus altijd voorrang boven het individuele belang. Wel dient men, ook hier, goed
te communiceren met belanghebbenden en het vertrouwen te verkrijgen van de
burgers. Uiteindelijke zal dan acceptatie ontstaan.
4.3. Kwantitatieve data-analyse interviews
Onderstaand zijn de resultaten uit de kwantitatieve data-analyse van de
interviews samengevat beschreven. De tabel met resultaten en de daarbij
behorende teksten zijn terug te vinden in § 11.7.
Vooral de gemeenten geven afwijkende antwoorden omdat ze vinden dat
projecten soms doorgeduwd moeten kunnen worden. Dit betekent dus dat
gemeenten anders moeten gaan denken; meer bewust van de noodzaak van
participatie, communicatie en vertrouwen.
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Verder geven de (externe) adviseurs afwijkende antwoorden over de
verantwoordelijkheid voor het proces van maatschappelijk draagvlak creëren.
Men vindt dat dit niet alleen de taak is van de procesmanager maar van iedereen.
Dit zegt eigenlijk meer over de andere respondenten dan over de adviseurs; deze
groep dient anders te gaan denken; meer bewust van hun verantwoordelijkheden
op het gebied van het creëren van maatschappelijk draagvlak. Het is echter wel
zaak dat ook de (externe) adviseurs ze daarop wijzen.
Ook blijkt dat de partijen die ervaringen hebben met een case waarbij
communicatie, participatie en vertrouwen goed voor elkaar waren van mening
zijn dat een dergelijk proces te standaardiseren valt. Dit is positief voor het
eindresultaat want dit zou betekenen dat het ook direct van waarde kan zijn.
Bovendien dient een provincie wellicht anders benaderd te worden omdat men
aangeeft dat men niets meer kan leren op het gebied van het creëren van
maatschappelijk draagvlak. Dit betekent dus dat men zich meer bewust moet
worden van eventuele knelpunten en problemen met het eindresultaat.
4.4. Kwalitatieve data-analyse documenten
De conclusies van de kwalitatieve data-analyse van de verkregen documenten
zijn puntsgewijs weergegeven in de vorm van aanbevelingen die direct gebruikt
kunnen worden in de checklisten of in de algemene aanbevelingenlijst.
4.4.1. Nota communicatie bijzondere klanten (Trudo, 2008)
 Afspraken nakomen
 Open communicatieproces
 Alle betrokken professionals en betrokken partijen informeren
 Spreek over een voorgenomen besluit i.v.m. mogelijke aftocht
 Informeren/Raadplegen van gemeente, hulpverlenende instanties, politie,
collega corporaties
 Informeren van de buurt na analyse van raadplegen voorgaande partijen
 Erbij betrekken van professionals
 Informatie aan de pers blijft algemeen
4.4.2. Sociaal plan sloop/nieuwbouw (Oosterpoort, 2008)
 Advies vragen aan huurderorganisatie
 Afspraken maken met huurderorganisatie over wijze van informeren
 Helpen bij samenstellen projectcommissie
 Zorg voor representatieve afvaardiging in projectcommissie;
- alle bewoners mogelijk lid
- leden op de hoogte houden
- motiveren andere bewoners
- evenwichtige verdeling
 Ondersteun de projectcommissie met bestuursleden van corporatie
 Laat de projectcommissie bijstaan door een externe adviseur
 Maak afspraken over de kostenverdeling van bovenstaande
 Projectcommissie mag alleen belangrijke besluiten nemen na raadplegen alle
bewoners
 Goede en tijdige informatievoorziening:
- vaste contactpersonen
- regelmatige nieuwsbrieven
- bewonersbijeenkomsten
- van toepassing zijnde sociaal plan verspreiden
 Persoonlijk contact via huisbezoeken
 Alle afspraken tijdens de huisbezoeken worden schriftelijk vastgelegd
 Treffen van leefbaarheidmaatregelen; bijv. afspraken politie
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4.4.3. Samenwerkingsovereenkomst huurderorganisaties (Oosterpoort, 2006)
 Duidelijk maken hoeveel tijd en energie deelname aan projectcommissie gaat
kosten
 Streef naar een heldere werkwijze voor samenwerking tussen bewoners en
ontwikkelende partijen
 Richt een stuurgroep op met ontwikkelende partijen
 Richt een projectteam op met projectleiders en procesmanager
 Betrek een woonadviseur ter begeleiding van de bewonersparticipatie
 Projectcommissie overlegt regelmatig met projectleider en woonadviseur
 Verschillende rechten van burgers:
- Informatierecht
- Adviesrecht
- Coproductie
- Raadplegen
4.4.4. Handvest burgerparticipatie (Eindhoven, 2005)
 Stimuleren / ondersteunen bewoners / ondernemers t.b.v. leefbaarheid /
veiligheid
 Invloed geven aan bewoners / ondernemers m.b.t. gemeentelijke activiteiten
of m.b.t. omgeving
 Duidelijkheid bij start project over mate van invloed, tijdstip wijze waarop
 Initiatief kan ook bij de bewoners liggen
4.4.5. Methode krachtwijken (Eindhoven, 2007-1)
 Zoveel mogelijk Bottom Up werken
 Gedeelde verantwoordelijkheid maakt scala aan inzetbare krachten groter
 Werken vanuit het perspectief van de burger
 Houd er in de communicatie rekening mee dat men met verschillende burgers
te maken heeft
 Goede informatievoorziening (tijdig, helder, eenvoudig, via kanalen en media
die aansluiten bij het mediagebruik van de belanghebbenden)
 Duidelijkheid over de mate van de invloed (alleen meedenken en meepraten
of ook meebeslissen en meedoen)
 Adequate feedback (regelmatige terugkoppeling stand van zaken, het verloop
van het proces en wat er met de inbreng is gebeurd)
 Het steeds betrekken van alle belanghebbenden (in samenwerking met
inwoners van tevoren steeds goede omgeving- en actorenanalyse maken
zodat maatwerk geleverd kan worden)
 Een meer luisterende houding van de gemeente (geen informatie- maar
luistersessies geleid door communicatieve professionals)
 Meer continuïteit in de aanspreekpunten bij gemeentelijke projecten (nu
vinden vaak wisselingen plaats en dat is voor inwoners verwarrend)
 Een goede ondersteuning van actieve bewoners (klantvriendelijke regelgeving,
eenvoudig verkrijgbare subsidies, huisvestiging, materialen, informatie,
advies, scholing e.d., waardering voor vrijwilligers en mensen die zich actief
inzetten)
 Meer duidelijkheid over de aanspreekpunten (nu is vaak niet duidelijk wie je
binnen de gemeente voor wat kunt benaderen, inschakeling personen en
instellingen die de buurt goed kennen)
 Een gemeente die haar rol pakt bij stimuleren tot actief burgerschap
(mogelijkheden schept voor mensen om zelf actief te zijn, aansluit op wat
mensen zelf belangrijk vinden, mensen vrijlaat maar wel aanspreekt op hun
eigen verantwoordelijkheid)
4.4.6. Uitvoeringsprogramma Burgerparticipatie (Eindhoven, 2007-2)
 Een kenniscentrum dat onder andere bijdraagt over overzicht en afstemming
 Het betrekken van externe partijen (Lumens, scholen, sportraad, politie e.d.)
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De noodzaak steeds te denken vanuit de positie en het belang van de burgers
En daarbij het persoonlijke contact aan te gaan en maatwerk te bieden

4.4.7. Evaluatie wijkvernieuwingsproject (Crone, J., 2005)
 Eerst informeren, daarna pas beslissen
 1 aanspreekpunt bij gemeente/corporatie
 Bewoners tijdig laten ondersteunen door Woonbond
 Creëer randvoorwaarden
 Géén personeelswisselingen, committeren aan project
 Representativiteit bewonerscommissie
 Bewoners
onafhankelijk
de
buurt
laten
analyseren
met
stedenbouwkundige/architect om bewoners mede-eigenaar van het probleem
te laten worden
 1 op 1 gesprekken, thema-avonden, informatiemarkt
 Nieuwsbrieven in hoge frequentie i.v.m. nieuwswaarde
 Één verhaal uitstralen
 Benut de tijd om de bewoners te laten wennen aan het idee van bijv. sloop
 Begin van proces doelstellingen helder krijgen en gezamenlijke visie
ontwikkelen
 De rollen, procesgang en beslissingsbevoegdheden dienen van meet af aan
duidelijk te zijn
 Om het vertrouwen en de medewerking van bewoners te bevorderen kunnen
bovendien garanties aan bewoners worden gegeven, bijvoorbeeld de
terugkeergarantie
 Voorkom onrealistische beeldvorming door goede communicatie
 Door zakelijke besluitenlijsten en duidelijke beslismomenten vast te stellen
blijft het proces beheersbaar
 Een plan van aanpak met heldere uitgangspunten, waarop men zonodig kan
teruggrijpen als het proces dreigt te stagneren, kan hierbij nuttig zijn
 Door een aantal uitgangspunten vast te leggen kan men zulke ideeën toetsen
aan de oorspronkelijke inzet en de focus op de doelen vasthouden
4.4.8. Stadsvisie (Tiel, 2005)
 Voorkom dat het meedenken van inwoners ontaardt in oeverloze discussies
over zeer uiteenlopende onderwerpen. Stel vooraf de globale thema’s vast om
dit te voorkomen.
 Creëer geen te hoge verwachtingen over de deelname van de bevolking
 Zie burgerparticipatie als investering op lange termijn. Bedenk vooraf goed
hoe bepaalde doelgroepen te bereiken zijn en wie daarvoor verantwoordelijk
is.
 Houd alle inwoners zo goed mogelijk op de hoogte. Gebruik daarvoor
meerdere middelen, dat vergroot de kans om een grote groep mensen te
bereiken.
 Schrijf persberichten om de media goed te informeren en probeer hen te
verleiden tot publicaties
 Burgerparticipatie kan latere protesten of bezwaarschriften beperken.
 Sluit elk stap in het proces formeel af. Dat voorkomt hernieuwde discussies.
 Start elke bijeenkomst met een duidelijk doel: burgers weten dan wat ervan
ze verwacht wordt.
 Beschouw inwoners die zich organiseren niet als vertegenwoordiging van alle
burgers: blijf elke bewoner informeren en betrekken.
 Zorg ervoor dat inwoners het eindresultaat zien als ‘hun plan’
 Sluit bijeenkomsten af met een hapje of drankje. Informeel contact tussen
burgers en bestuur draagt bij aan het onderlinge vertrouwen en stimuleert het
proces.
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Voorwaarden voor deze manier van werken:
 bestuurlijk commitment
 ambtelijke rugdekking
 gangmakers binnen de organisatie die de kar trekken
 een dominante oriëntatie, waarbij het betrekken van burgers bij elk
omvangrijk project vanzelfsprekend is
4.5. Conclusies voor projectsoorten
De vier projectsoorten zijn geanalyseerd aan de hand van een kwalitatieve dataanalyse en een kwantitatieve data-analyse van interviews en verkregen
documenten. Hieruit blijkt dat voor wijkvernieuwing en centrumvernieuwing
dezelfde principes gelden en er dus één procesmodel voor ontworpen kan
worden. Dit komt vooral doordat het bij beide projectsoorten gaat om
binnenstedelijke herstructurering waarbij men te maken krijgt met bestaande
bebouwing en reeds aanwezige gebruikers. Een nieuwbouwproject heeft hiermee
niet te maken en dient dus anders benaderd te worden. Bij de herbestemming
van een pand ten behoeve van een sociale functie blijkt dat men te maken krijgt
met het NIMBY-effect (Not In My BackYard) waardoor ook hier een andere
benadering vereist is. Men dient in dat geval eerst een vangnet te creëren voor
alle mogelijke klachten en problemen om zo als heel erg sterke partij over te
komen. Hierdoor zal er onder de belanghebbenden meer vertrouwen ontstaan in
een goede afloop. In § 4.6 wordt deze splitsing verder uiteengezet.
4.6. Conclusies voor procesontwerp
4.6.1. Conclusies beginfase
Uit de analyse moet men concluderen dat men allereerst de omgeving en het
krachtenveld zal moeten analyseren alvorens men besluit over te gaan tot een
daadwerkelijk project en tot de start van een communicatie- en
participatietraject. Ook dient men hierop de strategie voor dit traject te baseren.
Dit leidt door het gehele proces heen tot sturing vanuit de ontwikkelende
partij(en) ten aanzien van de verschillende beslissingen die genomen dienen te
worden.
Daarnaast blijkt uit dezelfde analyse dat men zo vroeg mogelijk open moet zijn.
Dit is in het geval van de wijk/centrumvernieuwing en de nieuwbouw dus meteen
nadat de beslissing GO/NO GO genomen is en de communicatie– en
participatiestrategie is bepaald. Bij NIMBY-projecten dient men echter eerst een
vangnet te creëren voor alle mogelijke klachten en problemen om uiteindelijk een
voorgenomen besluit te kunnen presenteren waarbij het niet meer gaat om het
feit óf het er komt, maar onder welke randvoorwaarden? Ook dient men als
ontwikkelende partij(en) de beslissingen over nieuwbouw/renovatie en de
participatievorm voorafgaand aan de 1e bewonersbijeenkomst genomen te
hebben om onduidelijkheden hierover te voorkomen.
Dit leidt tot een 1e bewonersbijeenkomst met als doel het informeren van de
belanghebbenden over het besluit om iets met een bepaald gebied te willen gaan
doen (wijk/centrumvernieuwing, nieuwbouw) of over het voorgenomen besluit om
een daadwerkelijk, al uitgewerkt, project te willen gaan uitvoeren. (NIMBY)
Hierna zal men zo snel mogelijk een klankbordgroep moeten formeren, en
faciliteren, die bijgestaan wordt door een externe adviseur zoals de Woonbond.
Dit blijkt uit het feit dat de maatschappij veranderd en de burgers steeds meer
betrokken raken. Hier moet men dus op inspelen door interactiviteit in het proces
in te bouwen. Het beste is om dit te doen via een bundeling van de belangen in
een klankbordgroep om zo niet iedere burger bij elke beslissing te hoeven
raadplegen en een soort van gezamenlijke verantwoordelijkheid te creëren. In
feite dient men de burger dus te faciliteren in het maken van haar eigen
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omgeving. Uit de analyse blijkt ook dat de bevoegdheden van de klankbordgroep
goed vastgelegd moeten worden om misverstanden te voorkomen en de
gemaakte keuze dus te consolideren.
In het vervolg van het procesmodel wordt het voor ieder verschillend project
anders. Daarom zullen deze ontwerpen apart besproken worden. (§ 4.6.2 e.v.)
4.6.2. Conclusies wijk/centrumvernieuwingsprojecten
Na het vastleggen van de bevoegdheden van de klankbordgroep zal de 1e
gesprekkenronde plaats moeten vinden om, na bekendmaking van het besluit om
iets te gaan doen met het gebied, de reacties onder de belanghebbenden te
peilen en er achter te komen wat men wil. Hierbij moet worden gekozen voor 1
op 1 gesprekken omdat het gaat om een gevoelig onderwerp. Persoonlijke
verbale communicatie hierover leidt dan tot meer vertrouwen in de ontwikkelende
partij(en) en levert tevens de beste data op van wat men er van vindt.
De reacties zullen dan gebundeld moeten worden en besproken moeten worden
met de klankbordgroep. Deze dient hierin dan weer te worden bijgestaan door
een externe adviseur. De 2e bewonersbijeenkomst wordt hierop gebaseerd. De
verschillende mogelijkheden van sloop/nieuwbouw of renovatie worden via een
workshop gepresenteerd waarmee men de belanghebbenden kennis laat maken
met elkaars ideeën en waarmee men het mogelijk maakt het hierover te hebben
met elkaar. Deze reacties zullen moeten leiden tot een besluit over
sloop/nieuwbouw of renovatie van een wijk/centrum. Deze beslissing moet
worden genomen door de klankbordgroep in samenspraak met de ontwikkelende
partij(en) die tevens sturing zullen geven aan de beslissing vanuit de
communicatie –en participatiestrategie. Ook deze keuze dient men wederom goed
vast te leggen.
Voor deze weg dient te worden gekozen omdat op deze manier de
belanghebbenden zowel elk afzonderlijk van elkaar, als op groepsniveau worden
gehoord. Dit zal leiden tot een goede doorsnede van de wensen van de
belanghebbenden, waardoor de klankbordgroep (in samenspraak met de
ontwikkelende partij(en)) de juiste beslissing kan nemen.
4.6.3. Conclusies wijk/centrumvernieuwings– en nieuwbouwprojecten
Voor nieuwbouwprojecten kan men de stappen als beschreven in § 4.6.2
overslaan omdat hierbij geen keuze gemaakt hoeft te worden tussen
nieuwbouw/renovatie. Verder zal tijdens de gesprekkenronde niet de reactie op
de keuze tussen nieuwbouw/renovatie gepeild dienen te worden maar de reactie
op het in de 1e bewonersbijeenkomst gecommuniceerde besluit. Hierna lopen de
beide projectvormen weer analoog.
Na de keuze voor nieuwbouw/renovatie zal er wederom een gesprekkenronde
moeten plaatsvinden om opnieuw het vertrouwen te winnen. Er is dan namelijk
wederom een keuze gemaakt over een gevoelig onderwerp. In dit
verwerkingsproces dient men dan dus de reacties te peilen onder de
belanghebbenden en de beslissingen uit te leggen. Hierop moet men dan de
keuze voor de participatievorm baseren. Hierna dient men met de klankbordgroep
te overleggen over de standpunten ten opzichte van de te nemen beslissing. De
klankbordgroep moet zich hierin weer bij laten staan door een externe adviseur.
Op basis van dit overleg moet men als ontwikkelende partij(en) zélf de beslissing
nemen over de te hanteren participatievorm. Wanneer een klankbordgroep
hierover namelijk gaat (mee)beslissen dan is men in feite haar eigen
bevoegdheden ten aanzien van de ontwikkelende partij aan het bepalen. Dit kan
natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Ook deze beslissing dient men goed vast te
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leggen zodat duidelijk is op welke manier, waar en hoe belanghebbenden kunnen
participeren. Wat volgt is de ontwerpfase (§ 4.6.5)
4.6.4. Conclusies NIMBY-projecten
Voor NIMBY-projecten zijn de conclusies eigenlijk al weergegeven in de algemene
conclusies. Bij dit soort projecten dient men pas in een laat stadium naar buiten
te treden om zo het verzet en de problemen vooraf te zijn en de oplossingen
eigenlijk al klaar te hebben liggen. Dit soort projecten stijgt dan ook uit boven het
individuele belang. In de aanbevelingenlijst zullen diverse tips worden gegeven
over hoe hier het beste mee om te gaan.
4.6.5. Conclusies ontwerpfase
Vanaf de ontwerpfase wordt het te doorlopen proces echter voor ieder project
weer hetzelfde. Uit de analyse moet men namelijk concluderen dat men de burger
moet laten kiezen uit verschillende scenario’s om zo als ontwikkelende partij(en)
zelf randvoorwaarden te kunnen stellen voor het uiteindelijke ontwerp. Om tot
deze scenariokeuze te komen is uit de analyse gebleken dat men de burger het
best eerst aan het werk kan zetten in workshops om daarna tijdens een
gesprekkenronde de meningen te peilen. De uiteindelijke keuze zal dan gemaakt
moeten worden in samenspraak met de klankbordgroep. Om aan dit
ontwerpproces de juiste richting te geven dienen de uitvoerende partijen
(architect, stedenbouwer) bij de workshop betrokken te worden om de plannen
toe te lichten en te overleggen over eventuele aanpassingen. In hoeverre de
burger invloed heeft op het daadwerkelijke ontwerp hangt af van de gekozen
participatievorm. Ook dient een externe adviseur de klankbordgroep wederom bij
te staan in de keuze evenals de ontwikkelende partij(en) vanuit de communicatie
–en participatiestrategie sturing zullen moeten geven aan de te nemen beslissing.
Hierna zal dit besluit natuurlijk weer vastgelegd moeten worden.
4.7. Conclusies voor benaderwijze partijen
Onderstaande conclusies worden gebruikt in de aanbevelingen en zijn gebaseerd
op de kwantitatieve data-analyse (zie § 11.7) waarin de afwijkingen in
antwoorden tussen de verschillende ontwikkelende partijen zichtbaar worden. Een
samenvatting hiervan is beschreven in § 4.3.
4.7.1. Gemeenten
Men dient zich meer bewust te worden van de noodzaak van participatie,
communicatie en vertrouwen en van haar verantwoordelijkheden op het gebied
van het creëren van maatschappelijk draagvlak.
4.7.2. Woningcorporaties en projectontwikkelaars
Men dient zich meer bewust te worden van haar verantwoordelijkheden op het
gebied van het creëren van maatschappelijk draagvlak.
4.7.3. (Externe) adviseurs
Men dient andere partijen meer bewust te maken van hun verantwoordelijkheden
op het gebied van het creëren van maatschappelijk draagvlak.
4.7.4. Provincies
Men dient zich meer bewust te worden van eventuele knelpunten en problemen
met het eindresultaat en men dient tevens een meer voor leren openstaande
houding aan te nemen.
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5. Ontwerpspecificaties
In dit hoofdstuk worden de ontwerpspecificaties uiteengezet. Allereerst wordt de
ontwerpmethodologie beschreven waarna de ontwerpvraag, ontwerpafbakening
en verkenning van de ontwerpvraag worden weergegeven. Dit alles leidt tot het
programma van eisen voor het resultaat.
5.1. Ontwerpmethodologie
Binnen dit onderzoek is gekozen voor de basisstructuur voor een ontwerp.
Allereerst wordt de ontwerpvraag geformuleerd met de ontwerpafbakening.
Hierna vindt de verkenning van de ontwerpvraag plaats waarbij de deelvragen
omgezet worden in concrete ontwerpvereisten. Tevens binnen de eerder
geformuleerde ontwerpafbakening. Verschillende oplossingen zijn hieruit
gekomen waaruit de beste gekozen wordt. Deze oplossing wordt uitgewerkt en
gevalideerd door de verschillende experts uit de klankbordgroep, begeleiding en
andere contactpersonen. Verder wordt
dan
gekeken voor wie de
ontwerpresultaten bedoeld zijn waardoor de vormgeving van het ontwerp bepaald
wordt. In dit geval een handreiking in de vorm van procesmodellen met
checklisten en een aanbevelingenlijst. (Gassel, F.J.M. van, 2008)
5.2. Ontwerpvraag
Hoe kan het proces zo ingericht worden dat op een goede manier wordt
omgegaan met de onderzochte aspecten?
5.2.1. Deelvragen
10. Hoe dient procesmanagement bij te dragen aan het scheppen van een
beter maatschappelijk draagvlak?
11. Hoe dienen communicatie & participatie bij te dragen aan het scheppen
van een beter maatschappelijk draagvlak?
12. Hoe dienen shared understanding & vertrouwen bij te dragen aan het
scheppen van een beter maatschappelijk draagvlak?
13. Hoe dient de omgang met andere aspecten, zoals burgertypologieën,
NIMBY-effect en frontlijnsturing bij te dragen aan het scheppen van
een beter maatschappelijk draagvlak?
5.3. Ontwerpafbakening
Het ontwerp dient te voldoen aan de standaardvragen wat dient er te gebeuren,
op welk moment, hoe dient dat te gebeuren en waarom dient dat te gebeuren
op dat moment en op die manier.
Daarnaast dient het in hoofdlijnen te bestaan uit een procesmodel naar analogie
van het spoorboekje; welke route dient men te volgen bij welk soort project
en met welke betrokken partijen? Daarbij dient een checklist gemaakt te
worden bij elke stap van de route. Dit alles in combinatie met een lijst met
algemene aanbevelingen.
Verder dient het geschikt te zijn voor gebruik door gemeenten,
woningcorporaties, projectontwikkelaars en (externe) adviseurs en in te gaan op
de volgende projecten;
 Wijkvernieuwing (sloop/nieuwbouw of renovatie)
 Centrumvernieuwing (sloop/nieuwbouw of renovatie)
 Nieuwbouwwijk
 Herbestemming van een pand t.b.v. een sociale functie (NIMBY-projecten)
Ook dient het resultaat in te gaan op de omgang met verschillende soorten
bewoners waarbij vooral de scheiding tussen machtig en onmachtig duidelijk
gemaakt dient te worden.
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5.4. Verkenning van de ontwerpvraag
1. Hoe dient de communicatiestrategie vormgegeven te worden in het proces?
En welke punten dienen hierbij te worden gecheckt?
2. Hoe dient het participatietraject vormgegeven te worden in het proces? En
welke punten dienen hierbij te worden gecheckt?
3. Hoe dient men het vertrouwen te winnen tijdens het proces? En welke punten
dienen hierbij te worden gecheckt?
4. Hoe kunnen bovenstaande drie aspecten gecombineerd worden in een
procesmodel?
5.5. Programma van eisen
Uit de conclusies van het literatuuronderzoek en het case-onderzoek komen de
volgende eisen voor het procesontwerp naar voren:
5.5.1. Eisen ten aanzien van de projectsoorten
 Wijkvernieuwingen
centrumvernieuwingsprojecten:
één
hetzelfde
procesmodel ontwerpen
 Nieuwbouwprojecten: een procesmodel ontwerpen dat de, met bestaande
bebouwing en reeds aanwezige gebruikers te maken hebbende, stappen van
wijkvernieuwing- en centrumvernieuwingsprojecten overslaat
 Herbestemming van een pand t.b.v. sociale functie: een procesmodel
ontwerpen waarbij eerst een vangnet gecreëerd wordt voor alle mogelijke
klachten en problemen (NIMBY-projecten)
5.5.2. Algemene eisen
 Eerste stap: omgevings- en krachtenveldanalyse
 GO / NO GO-besluit: baseren op omgevings- en krachtenveldanalyse
 Communicatie- en participatiestrategie: baseren op omgevings- en
krachtenveldanalyse
 Communicatie- en participatiestrategie: leidt door het gehele proces tot
sturing vanuit ontwikkelende partijen
 Moment van openheid: Zo vroeg mogelijk
 Klankbordgroep: zo snel mogelijk formeren na de 1e bewonersbijeenkomst
 Klankbordgroep: bij laten staan door externe adviseur
 Klankbordgroep: bevoegdheden goed vastleggen
 Klankbordgroep: mag haar eigen bevoegdheden niet bepalen
 Ontwerpfase: scenariokeuze voor belanghebbenden
 Vóór scenariokeuze: burger aan het werk zetten in workshops
 Na workshops: meningen peilen in gesprekkenrondes
 Scenariokeuze: in samenspraak met klankbordgroep
 Uitvoerende partijen (architect, etc.): betrekken bij ontwerpproces
 Alle beslissingen: vastleggen
5.5.3. Eisen t.a.v. wijk/centrumvernieuwingsprojecten
 Belanghebbenden: kennismaken met elkaars ideeën over verschillende
mogelijkheden sloop/nieuwbouw of renovatie
 Besluit sloop/nieuwbouw of renovatie: hierop baseren in samenspraak met
klankbordgroep
5.5.4. Eisen t.a.v. wijk/centrumvernieuwings- en nieuwbouwprojecten
 Zo vroeg mogelijk openheid: meteen na de GO/NO GO beslissing
 Na iedere beslissing: reacties en toekomstplannen belanghebbenden peilen
middels persoonlijke verbale communicatie
 Reacties belanghebbenden: bespreken met klankbordgroep
 Volgende bewonersbijeenkomst of beslissing: baseren op deze reacties
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5.5.5. Eisen t.a.v. NIMBY-projecten
 Zo vroeg mogelijk openheid: na creatie van het vangnet, het nemen van
beslissingen over nieuwbouw/renovatie en de participatievorm en het
voorgenomen besluit dat het project doorgaat
5.5.6. Randvoorwaarden t.a.v. verschillende ontwikkelende partijen
 Gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars: bewust maken van
hun verantwoordelijkheden op het gebied van het creëren van
maatschappelijk draagvlak
 Gemeenten: bewust maken van de noodzaak van participatie, communicatie
en vertrouwen
 Provincies: bewust maken van eventuele knelpunten en problemen die
projecten met zich mee kunnen brengen
 Provincies: een meer voor leren openstaande houding aan laten nemen
 (Externe) adviseurs: bewust maken van het feit dat ze andere partijen bewust
dienen te maken van hun verantwoordelijkheden op het gebied van het
creëren van maatschappelijk draagvlak.
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6. Resultaat
Als resultaat van het onderzoek is een drietal procesmodellen ontworpen met
daarbij behorende checklisten en een aanbevelingenlijst. Dit resultaat is bedoeld
voor gebruik door ontwikkelende partijen om het gebruik van de beschikbare
middelen op het gebied van communicatie, participatie en vertrouwen te
verbeteren om zo de kans op maatschappelijk draagvlak te vergroten. In dit
hoofdstuk staan de procesmodellen, checklisten en aanbevelingenlijst beschreven
en worden de gemaakte keuzes uitgelegd. Daarnaast zijn de Key Success Factors
uiteengezet.
6.1. Uitleg procesontwerp
6.1.1. Leeswijzer
Allereerst wordt het procesontwerp afgebakend tot een drietal projectsoorten
waarna de projectomgeving uiteengezet wordt met daarin de actoren
inzichtelijk gemaakt. Hierna worden eerst het ‘wyberen’ en daarna de legenda
aan de rechterbovenzijde van de procesmodellen uitgelegd om duidelijkheid te
krijgen over wat de procesmodellen voorstellen.
In de daarop volgende paragrafen worden de procesmodellen besproken. Eerst
wordt een uitleg van de processtappen gegeven. Vervolgens dient men de
stappen te doorlopen. Ter verduidelijking wordt in de bijbehorende tabellen
weergegeven wat onderwerp en doel is en betrokken partijen zijn bij processen
en communicatiemomenten (tabellen 1, 4 en 7), wat beslissende, sturende en
adviserende partijen zijn bij beslismomenten (tabellen 2, 5 en 8) en wat doel is
en consoliderende partijen zijn bij consolidatiemomenten (tabellen 3, 5 en 9).
Hiernaast wordt per stap een checklist samengesteld om fouten en missers te
voorkomen. De nummering in de tabellen correspondeert hierbij met de stappen
in de checklisten. Dit traject van uitleg van de processtappen tot en met de
checklist wordt voor 3 projectsoorten apart in 3 paragrafen weergegeven.
Hierna worden de verschillen tussen de projectsoorten uitgelegd en worden
de Key Success Factors uiteengezet.
Daarbij kan men in de aanbevelingenlijst de algemene aanbevelingen
terugvinden die gedaan worden ter ondersteuning van de procesmodellen, de
checklisten en natuurlijk het proces van maatschappelijk draagvlak creëren op
zichzelf.
6.1.2. Projectsoorten
Het case-onderzoek is gericht op de volgende soorten bouwprojecten:
 wijkvernieuwing (sloop/nieuwbouw of renovatie)
 centrumvernieuwing (sloop/nieuwbouw of renovatie)
 nieuwbouwwijk
 herbestemming van een pand t.b.v. een sociale functie (NIMBY-projecten)
Het onderzoek is afgebakend tot deze 4 projectsoorten omdat dit de soorten zijn
waarbij de meeste actoren en factoren een rol zullen spelen binnen de
woningbouwtak van de bouwwereld en men hier naar verwachting dus ook de
meeste moeite zal krijgen met het creëren van maatschappelijk draagvlak.
Deze vier projectsoorten zijn geanalyseerd aan de hand van een kwalitatieve
data-analyse en een kwantitatieve data-analyse van interviews en verkregen
documenten. Hieruit bleek dat voor wijkvernieuwing en centrumvernieuwing
dezelfde principes gelden en er dus één procesmodel voor ontworpen kon
worden. Dit komt vooral doordat het bij beide projectsoorten gaat om
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binnenstedelijke herstructurering waarbij men te maken krijgt met bestaande
bebouwing en reeds aanwezige gebruikers. Een nieuwbouwproject heeft
hiermee niet te maken en dient dus anders benaderd te worden. Bij de
herbestemming van een pand ten behoeve van een sociale functie is gebleken
dat men te maken krijgt met het NIMBY-effect (Not In My BackYard) waardoor
ook hier een andere benadering vereist is.
6.1.3. De projectomgeving
In bouwprojecten spelen diverse partijen allemaal een verschillende rol. Dit
rollenspel wordt omschreven als de projectomgeving. In de figuur hieronder
wordt deze projectomgeving weergegeven. Men heeft de beslissers, leveranciers,
afnemers en uitvoerders. In het procesmodel vallen de volgende partijen onder
deze categorieën:
Beslissers:
Leveranciers:
Afnemers:
Uitvoerders:

gemeente, corporatie, ontwikkelaar (ontwikkelende partijen)
onderzoeksbureau, woonbond (externe adviseurs)
bewoners, klankbordgroep (belanghebbenden)
architect, stedenbouwkundige (uitvoerende partijen)

Figuur 6.1: De projectomgeving (KEI, 2009-3)

Soms nemen andere partijen echter elkaars rol over. Zo kan een klankbordgroep
ook beslissingen mogen nemen en wordt bijvoorbeeld de gemeente afnemer. Ook
kan een klankbordgroep bijvoorbeeld als leverancier optreden door te adviseren.
Figuur 6.3: ‘Wyberen’

6.1.4. Het ‘wyberen’
Het proces van het creëren van maatschappelijk draagvlak
kenmerkt zich door het naar voren brengen van nieuwe
inzichten waardoor belanghebbenden hun standpunten
handhaven of herzien ten goede van het project. Dit proces
wordt gekenmerkt door drie verschillende stappen:
divergeren, convergeren en consolideren. Allereerst dient
men ruimte te scheppen ter verbreding van perspectief
(divergeren). Dit gebeurt door zeer veel te analyseren en
communiceren over mogelijkheden door middel van
gesprekken en workshops. Geleidelijk zal dit dan over
moeten
gaan
tot
het
invullen
van
die
ruimte

DIVERGEREN

CONVERGEREN

W
Y
B
E
R

CONSOLIDEREN

Figuur 6.2: ‘Wyberen’
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(convergeren). Standpunten zullen ingenomen worden over de gewenste
richting. Men dient hierover te onderhandelen, concessies te doen en
overeenkomsten te sluiten. Het initiatief wordt dan uiteindelijk dus vastgelegd
(consolideren). Dit proces wordt ‘wyberen’ genoemd, naar de kenmerkende
vorm van een ‘wyber.’ (Bekkering, T., et al., 2001)
In de procesmodellen zijn de wybers (aan de linkerzijde) dus zo geplaatst dat
wanneer er analyse/overleg plaatsvindt er sprake is van uiteengaande lijnen
(divergeren). Als er een beslissing plaatsvindt dan gaan de lijnen weer naar
elkaar toe (convergeren) om bij elkaar te komen bij het vastleggen van de
beslissing (consolideren).
6.1.5. Uitleg legenda
In de procesmodellen zijn verschillende kleuren en vormen gebruikt om bepaalde
aspecten aan te geven. De kleuren staan voor de uitvoerende partijen. Rood
staat voor de ontwikkelende partij(en), blauw voor de belanghebbenden, groen
voor de ontwikkelende partij(en) samen met de belanghebbenden, paars voor de
ontwikkelende partij(en) samen met de klankbordgroep, oranje voor de externe
adviseurs en geel voor de uitvoerende partijen zoals architect en stedenbouwer.
De vormen staan voor de verschillende processen, momenten en documenten. Zo
staat een rechthoek voor een lopend proces, een ruit voor een beslismoment,
een rechthoek met golvende onderzijde voor een document, een parrallellogram
voor een communicatiemoment en een rechthoek met schuine bovenzijde voor
een moment van input/invloed van een uitvoerende partij op een proces,
beslismoment of communicatiemoment. Deze input/invloed blokken kunnen
advies van externe adviseurs zijn of sturing van ontwikkelende- of uitvoerende
partij(en). De ontwikkelende partij(en) dienen altijd sturing te geven vanuit de
communicatie- en participatiestrategie.
Enkele voorbeelden om dit alles te verduidelijken zijn:
 De omgevingsanalyse/krachtenveldanalyse is een proces (rechthoekig blok)
dat uitgevoerd wordt door de ontwikkelende partij(en) (rode kleur) met
input/invloed (rechthoek met schuine bovenzijde) van externe adviseurs
(oranje kleur).
 De keuze voor nieuwbouw/renovatie is een beslissing (ruitvormig blok) die
uitgevoerd wordt door de ontwikkelende partij(en) samen met de
klankbordgroep (paarse kleur) met input/invloed (rechthoek met schuine
bovenzijde) van de ontwikkelende partij(en) (rode kleur) aan de hand van de
communicatie- en participatiestrategie.
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6.2. Procesmodel wijk/centrumvernieuwingsprojecten
6.2.1. Uitleg processtappen
Stap 1: In het programma van eisen is als eerste stap de omgevings- en
krachtenveldanalyse beschreven; hier dient dus mee begonnen te worden. Als
ontwikkelende partij(en) dient men zicht te krijgen op de actoren en factoren die
een rol spelen in de omgeving van een project; wie zijn betrokkenen, welke
rol(len) kunnen zij spelen in het proces en wat zijn hun inhoudelijke belangen en
standpunten etc. Daarnaast dient het krachtenveld tussen de actoren
geanalyseerd te worden; welke machtsbronnen hebben ze tot hun beschikking,
wat is hun invloed, hoe zijn hun belangen en relaties ten opzichte van elkaar etc.
(zie hiervoor ook § 3.2.2) Externe adviseurs zullen de ontwikkelende partij(en)
hierin ondersteunen.
Stap 2: Het GO / NO GO-besluit door de ontwikkelende partij(en) of er
daadwerkelijk een project van gemaakt wordt dient op de uitkomst hiervan
gebaseerd te worden en volgt dus direct hierop. Wanneer er sprake is van een NO
GO dan begint het proces opnieuw.
Stap 3: Ook de, door de ontwikkelende partij(en) te volgen communicatie- en
participatiestrategie dient gebaseerd te worden op de omgevings- en
krachtenveldanalyse. Hierin worden afspraken over de manier van communiceren
en participeren vastgelegd. Dit document dient als leidraad in de sturing die door
het gehele proces gegeven dient te worden aan beslissingen door de
ontwikkelende partij(en) en tevens als consolidatie van het GO-besluit.
Stap 4: Gezien het feit dat er zo vroeg mogelijk openheid geëist wordt, dient men
na consolidatie van het GO-besluit direct een 1e bewonersbijeenkomst te
organiseren voor belanghebbenden. Er is dan een zekere mate van concreetheid,
waarbij men in ieder geval zeker weet dat men iets met een bepaald gebied gaat
doen. Het doel van deze bijeenkomst is dan ook het informeren van de
belanghebbenden over dit besluit.
Stap 5: Volgende stap is het formeren van een klankbordgroep door de
belanghebbenden. Sturing hierin dient plaats te vinden door de ontwikkelende
partij(en) zodat, op basis van de analyse van de sociale kaart van de omgeving,
de juiste (sleutel)figuren plaatsnemen in de klankbordgroep. De klankbordgroep
dient tevens bijgestaan te worden door een externe adviseur omdat
belanghebbenden vaak leken zijn in dit soort processen.
Stap 6: Na de formatie van een klankbordgroep dient deze in overleg met de
ontwikkelende partij(en) haar bevoegdheden vast te leggen om misverstanden
te voorkomen en de gemaakte keuze te consolideren. Men krijgt dan onder meer
inzage in waarover men (mee)beslist, op welk moment dat is en wat met de
beslissingen gedaan wordt.
Stap 7: Omdat na iedere beslissing de reacties en toekomstplannen van
belanghebbenden gepeild dienen te worden middels persoonlijke verbale
communicatie dient de vervolgstap een 1e gesprekkenronde te zijn. Hiervoor is
gekozen omdat het gaat om een gevoelig onderwerp. Deze communicatiewijze
leidt dan tot meer vertrouwen en levert tevens de bruikbaarste reacties op.
Stap 8: Na deze gesprekkenronde zullen de reacties gebundeld dienen te worden
en besproken met de klankbordgroep. Overleg over de verschillende
standpunten vindt plaats waarbij de klankbordgroep wederom wordt bijgestaan
door een externe adviseur. De volgende bewonersbijeenkomst dient gebaseerd te
worden op dit overleg.
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Stap 9: Om de belanghebbenden kennis te laten maken met elkaars ideeën over
verschillende mogelijkheden voor sloop/nieuwbouw of renovatie dient een 2e
bewonersbijeenkomst georganiseerd te worden. In de vorm van bijvoorbeeld
een workshop dient men belanghebbenden bij elkaar te brengen. De reacties
hierop zullen moeten leiden tot een besluit over sloop/nieuwbouw of renovatie.
Voor het voorgaande drietal stappen is tevens gekozen omdat op deze manier de
belanghebbenden zowel afzonderlijk van elkaar als op groepsniveau worden
gehoord. Dit leidt tot een goede doorsnede van de wensen van de
belanghebbenden, waardoor de klankbordgroep (in samenspraak met de
ontwikkelende partij(en)) de juiste beslissing kan nemen.
Stap 10: De vervolgstap dient dus het besluit over sloop/nieuwbouw of
renovatie te zijn. Dit besluit dient genomen te worden door de ontwikkelende
partij(en) in samenspraak met de klankbordgroep om te zorgen voor een breed
gedragen beslissing. Vanuit de communicatie- en participatiestrategie dient weer
sturing plaats te vinden door de ontwikkelende partij(en). Ook dient de
klankbordgroep weer te worden bijgestaan door een externe adviseur.
Stap 11: Ook deze keuze dient goed vastgelegd te worden om het besluit te
kunnen consolideren en om misverstanden te voorkomen.
Stap 12: Na de keuze voor sloop/nieuwbouw of renovatie zal een 2e
gesprekkenronde plaats dienen te vinden om de reacties en toekomstplannen
van de belanghebbenden te peilen. Gekozen is wederom voor persoonlijke
verbale communicatie om dezelfde redenen als onder stap 7. Zeker als besloten is
voor sloop/nieuwbouw dan ligt alles gevoelig en dient wellicht het vertrouwen
tijdens dit verwerkingsproces herwonnen te worden.
Stap 13: Een bundeling van de reacties dient daarna weer plaats te vinden en
besproken te worden met de klankbordgroep (bijgestaan door een externe
adviseur). Aan de hand hiervan vindt overleg plaats over de toe te passen
participatievorm. Deze beslissing dient dus gebaseerd te worden op de ontstane
situatie van verzet en/of vertrouwen.
Stap 14: Op basis van dit overleg dient de beslissing over de toe te passen
participatievorm genomen te worden door de ontwikkelende partij(en).
(Mee)beslissen van een klankbordgroep hierover zorgt er namelijk voor dat men
haar eigen bevoegdheden gaat bepalen ten aanzien van de ontwikkelende
partij(en), dit is natuurlijk niet de bedoeling.
Stap 15: Ook de keuze voor de participatievorm dient geconsolideerd te worden
zodat duidelijk is op welke manier, wanneer en hoe belanghebbenden kunnen
participeren.
Stap 16: In de ontwerpfase aanbelandt, dient men belanghebbenden te laten
kiezen uit scenario’s. Allereerst dient men echter een 3e bewonersbijeenkomst
te organiseren om belanghebbenden de verschillende scenario’s te laten leren
kennen. Uitvoerende partijen als de architect en stedenbouwer zullen hierbij
verschillende mogelijkheden presenteren. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van
een workshop plaatsvinden.
Stap 17: Nadat de 3e bewonersbijeenkomst plaats heeft gevonden dient men de
reacties en plannen van de belanghebbenden wederom te peilen in een 3e
gesprekkenronde. Ook hier wordt gekozen voor persoonlijke verbale
communicatie om dezelfde redenen als in voorgaande stappen. De mate van
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invloed van de belanghebbenden op de scenariokeuze hangt echter wel af van de
gekozen participatievorm.
Stap 18: Na de belanghebbenden gehoord te hebben dient men, als
ontwikkelende partij(en), met de klankbordgroep een keuze te maken tussen de
verschillende scenario’s. De klankbordgroep dient hierin wederom bijgestaan te
worden door een externe adviseur en sturing dient wederom plaats te vinden
door de ontwikkelende partij(en). De gekozen participatievorm, gebaseerd op het
verzet en/of vertrouwen, bepaalt in hoeverre de klankbordgroep (mee)beslist
over het scenario.
Voorgaande drie stappen zijn wederom opvolgend gekozen om de
belanghebbenden zowel van elkaar afzonderlijk als op groepsniveau te horen. Dit
leidt wederom tot een goede doorsnede van de wensen van de belanghebbenden,
waardoor de klankbordgroep (in samenspraak met de ontwikkelende partij(en))
de juiste beslissing kan nemen.
Stap 19: Na de scenariokeuze dient men alles wederom vast te leggen om het
besluit te consolideren.
Dit resulteert in het volgende procesmodel:
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6.2.2. Procesmodel wijk/centrumvernieuwingsprojecten

Figuur 6.4: Procesmodel wijk/centrumvernieuwingsproject
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6.2.3. Processen en communicatiemomenten (divergeren)
Betrokken partijen
Ontwikkelende partij(en), externe adviseurs
Ontwikkelende partij(en), belanghebbenden
Ontwikkelende partij(en), belanghebbenden
Ontwikkelende partij(en), klankbordgroep,
8
externe adviseurs
9 2e bijeenkomst
Workshops; wat wil men
Ontwikkelende partij(en), belanghebbenden
12 2e gesprekkenronde
Hoe reageert men?
Ontwikkelende partij(en), belanghebbenden
Overleg participatie
Welke vorm wil men?
Ontwikkelende partij(en), klankbordgroep,
13
externe adviseurs
3e bijeenkomst
Workshops; welke scenario’s?
Ontwikkelende partij(en), belanghebbenden,
16
uitvoerende partijen
17 3e gesprekkenronde
Scenario’s kiezen
Ontwikkelende partij(en), belanghebbenden
Tabel 6.1: Processen en communicatiemomenten Wijk/Centrumvernieuwing
1
4
7

Omschrijving
Analyse
1e bijeenkomst
1e gesprekkenronde
Overleg standpunten

Onderwerp / Doel
Analyseren omgeving, krachtenveld
Informeren belanghebbenden
Peilen reacties, Wat wil men?
Bundelen van standpunten

6.2.4. Beslismomenten (convergeren)
Beslissende partij(en)
Ontwikkelende partij(en)
Belanghebbenden
Ontwikkelende partij(en)
10
& klankbordgroep
14 Participatievorm
Ontwikkelende partij(en)
Scenario
Ontwikkelende partij(en)
18
& klankbordgroep
Tabel 6.2: Beslismomenten Wijk/Centrumvernieuwing
2
5

Omschrijving
GO / NO GO
Klankbordgroep
Nieuwbouw/renovatie

Sturende partij(en)
Ontwikkelende partij(en)
Ontwikkelende partij(en)

Adviserende partij(en)
Externe adviseurs
Externe adviseurs
Externe adviseurs

Ontwikkelende partij(en)

Klankbordgroep
Externe adviseurs

6.2.5. Consolidatiemomenten (consolideren)
3
6
11

Omschrijving
Strategie
Klankbordgroep

Doel
Vastleggen communicatie-participatiestrategie
Vastleggen bevoegdheden klankbordgroep

Nieuwbouw/renovatie

Vastleggen keuze nieuwbouw / renovatie

14 Participatie
Scenario
19

Vastleggen keuze participatievorm
Vastleggen keuze scenario

Consoliderende partij(en)
Ontwikkelende partij(en)
Ontwikkelende partij(en) &
klankbordgroep
Ontwikkelende partij(en) &
klankbordgroep
Ontwikkelende partij(en)
Ontwikkelende partij(en) &
klankbordgroep

Tabel 6.3: Consolidatiemomenten Wijk/Centrumvernieuwing

6.2.6. Checklist wijk/centrumvernieuwingsprojecten
Bij iedere stap dient men een checklist te doorlopen. De nummering van
onderstaande processtappen correspondeert met de nummering van de stappen
in de tabellen.
1.
2.
-

Analyse
Is helder welke actoren en factoren een rol spelen?
Is helder hoe de belangen liggen ten opzichte van het doel?
Is de politieke situatie meegenomen?
Is echt de sfeer in het projectgebied geproefd?
Is duidelijk hoe er tijdens het project blijvend gemonitord wordt?
Zijn de risico’s voldoende afgedekt?
Is advies ingewonnen bij externe adviseurs?
GO / NO GO
Is de analyse goed uitgevoerd?
Is de beslissing gebaseerd op de analyse?
Is het doel duidelijk?
Zijn de voor –en nadelen inzichtelijk?
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3.
-

4.
5.
6.
7.
-

Strategie Communicatie & Participatie
Is de strategie gebaseerd op de analyse?
Is duidelijk wat er gecommuniceerd gaat worden?
Is duidelijk wanneer er gecommuniceerd gaat worden?
Is duidelijk hoe er gecommuniceerd gaat worden?
Is duidelijk wanneer er sprake dient te zijn van participatie?
Is duidelijk hoe deze participatie wordt vormgegeven?
Heeft men zich ingeleefd in de betrokken actoren?
Is de te communiceren informatie concreet?
Zijn er nog voldoende keuzemogelijkheden?
Is de communicatie- en participatiestrategie tussen ontwikkelende partijen
onderling goed afgestemd?
Worden geruchtenstromen voorkomen?
Worden de basisregels voor communicatie in acht genomen?
 Bepaal van te voren de volgorde van de te nemen stappen
 Communiceer niet te veel en niet te weinig; de juiste mix
 Communiceer kleinschalig
 Raak met mensen in gesprek; overleg
 Neem mensen serieus
 Luister naar mensen
 Neem ervaringen en ideeën van mensen daadwerkelijk mee in het
proces
 Communiceer als er niets gebeurt, juist dát er niets gebeurt
1e bewonersbijeenkomst
Wordt de communicatie –en participatiestrategie in acht genomen?
Is het doel van de bijeenkomst duidelijk en behaald?
Zijn niet steeds dezelfde mensen aan het woord?
Praat men elkaar niet na?
Worden er geen valse beloften gedaan?
Is men transparant in de bedoelingen met het project?
Keuze klankbordgroep
Wordt de keuze gestuurd door de communicatie– en participatiestrategie?
Is advies ingewonnen bij externe adviseurs?
Worden de belanghebbenden bijgestaan door externe adviseurs?
Zijn de gekozen klankbordgroepleden representatief voor de te
vertegenwoordigen belanghebbenden?
Is er gedifferentieerd in leeftijd, etniciteit en opleidingsniveau?
Beschikken de klankbordgroepleden over enige bestuurlijke competenties?
Zijn de zogenaamde ‘sleutelfiguren’ uit de wijk betrokken bij de
klankbordgroep?
Vastleggen bevoegdheden
Is duidelijk vastgelegd waarover de klankbordgroep (mee)beslist?
Is duidelijk vastgelegd op welk moment beslissingen worden verwacht?
Is duidelijk vastgelegd wat met de beslissingen gedaan wordt?
Is duidelijk vastgelegd op welke wijze de klankbordgroep wordt bijgestaan
door externe adviseurs?
Is duidelijk vastgelegd wanneer de klankbordgroep met de achterban dient
te overleggen?
1e gesprekkenronde
Wordt de communicatie– en participatiestrategie in acht genomen?
Wordt er een persoonlijke relatie gecreëerd?
Worden er geen valse beloften gedaan?
Is men transparant in de bedoelingen met het project?
Is het doel van de gesprekken duidelijk en behaald?
Is echt de sfeer in het projectgebied geproefd?
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8. Overleg standpunten
- Is het doel van het overleg duidelijk en behaald?
- Is advies ingewonnen bij externe adviseurs?
9. 2e bewonersbijeenkomst
- Zie checklist 1e bewonersbijeenkomst
- Zijn alle standpunten in de workshops vertegenwoordigd?
- Worden alle scenario’s belicht?
- Zijn de voor– en nadelen van alle opties inzichtelijk?
10. Keuze nieuwbouw/renovatie
- Wordt de keuze gestuurd door de communicatie– en participatiestrategie?
- Wordt de keuze gestuurd door de uitkomsten van de gesprekken en de
workshops?
- Wordt er gekozen op basis van een goede belangenafweging?
- Zijn de gevolgen van de keuze inzichtelijk?
11. Vastleggen keuze nieuwbouw/renovatie
- Is duidelijk vastgelegd waarvoor gekozen is?
- Is duidelijk vastgelegd wat de gevolgen van de keuze zijn?
12. 2e gesprekkenronde
- Zie checklist 1e gesprekkenronde
- Wordt het verwerkingsproces in acht genomen?
- Is duidelijk welke participatievorm men dient te gebruiken om vertrouwen
te winnen / behouden?
13. Overleg participatievorm
- Zie checklist overleg standpunten
14. Keuze participatievorm
- Wordt de keuze gestuurd door de communicatie– en participatiestrategie?
- Wordt de keuze gestuurd door de uitkomsten van de gesprekken en het
overleg?
- Wordt er gekozen op basis van een goede belangenafweging?
- Zijn de gevolgen van de keuze inzichtelijk?
15. Vastleggen participatie
- Zie checklist vastleggen keuze nieuwbouw/renovatie
- Zijn de bevoegdheden van de klankbordgroep aangepast op de gekozen
participatievorm?
16. 3e bewonersbijeenkomst
- Zie checklist 1e en 2e bewonersbijeenkomst
- Worden de architect en de stedenbouwer betrokken bij de workshops?
17. 3e gesprekkenronde
- Zie checklist 1e gesprekkenronde
18. Keuze scenario
- Zie checklist keuze nieuwbouw/renovatie
- Worden de belanghebbenden bijgestaan door externe adviseurs?
19. Vastleggen keuze scenario
- Zie checklist vastleggen keuze nieuwbouw/renovatie

De creatie van maatschappelijk draagvlak – Tim Nillesen

46

6.3. Procesmodel nieuwbouwprojecten
6.3.1. Uitleg processtappen
De stappen 1 t/m 6 zijn zowel voor wijk/centrumvernieuwingsprojecten als
nieuwbouwprojecten van toepassing. Deze projectsoorten zijn vrijwel hetzelfde.
Het enige verschil dat men bij nieuwbouwprojecten niet te maken heeft met
bestaande bebouwing en reeds aanwezige gebruikers.
Ook
bij
nieuwbouwprojecten
dient
dus
eerst
een
omgevingsen
krachtenveldanalyse plaats te vinden alvorens tot het GO / NO GO-besluit over te
gaan. Ook hier dient dit geconsolideerd te worden in de communicatie- en
participatiestrategie, die dient als leidraad voor sturing door de ontwikkelende
partij(en) gedurende het gehele proces. Zo snel mogelijk openheid betekent
tevens bij nieuwbouwprojecten direct na consolidatie van het GO / NO GO besluit.
Daarnaast dient men dan zo snel mogelijk een klankbordgroep te formeren en
haar bevoegdheden vast te leggen.
De stappen 7 t/m 11 voor wijk/centrumvernieuwingsprojecten betreffen de
beslissing over sloop/nieuwbouw of renovatie. Deze stappen zijn bij
nieuwbouwprojecten dus niet aan de orde.
Vanaf stap 12 lopen de procesmodellen weer gelijk. Alleen zijn de als 2e
gesprekkenronde, 3e gesprekkenronde en 3e bewonersbijeenkomst aangegeven
stappen eigenlijk resp. 1e gesprekkenronde, 2e gesprekkenronde en 2e
bewonersbijeenkomst. De keuze van de participatievorm wordt ook hier
gebaseerd op het ontstane verzet en/of vertrouwen. Naar verwachting zal het
verzet hier kleiner zijn omdat nieuwbouwprojecten vaak minder gevoelig liggen
dan wijk/centrumvernieuwingsprojecten. Dit dient bij de keuze voor de
participatievorm nadrukkelijk meegewogen te worden; er zal vaak gekozen
kunnen worden voor een lagere participatiegraad omdat er genoeg vertrouwen
aanwezig is.
Dit resulteert in het volgende procesmodel:
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6.3.2. Procesmodel nieuwbouwprojecten
Oriëntatie / Initiatieffase

NIEUWBOUW

Omgevingsanalyse /
Krachtenveldanalyse

W
Y
B
E
R

Ontwikkelende
partij(en)

Proces

Belanghebbenden
Advies
Ontwikkelende
partij(en) &
Belanghebbenden

Beslismoment

Ontwikkelende
partij(en) &
klankbordgroep

GO / NO GO
NO GO

Document

GO
Externe adviseurs

Strategie
Communicatie /
Participatie

Communicatie
moment

Uitvoerende
partijen

Sturing

Input / invloed
1e bewoners
bijeenkomst
W
Y
B
E
R

Definitiefase
DIVERGEREN
Keuze
Klankbordgroep

Advies

Vastleggen
bevoegdheden

CONVERGEREN

1e gesprekken
ronde

CONSOLIDEREN

Overleg
standpunten
W
Y
B
E
R

W
Y
B
E
R

Advies

2e bewoners
bijeenkomst
Sturing
Keuze
nieuwbouw /
renovatie

Vastleggen
keuze

2e gesprekken
ronde
Overleg
participatievorm

W
Y
B
E
R

Advies

Keuze
participatievorm
Vastleggen
participatie

Ontwerpfase

3e bewoners
bijeenkomst
Architect,
stedenbouwer

W
Y
B
E
R

3e gesprekken
ronde

Sturing
Keuze scenario
Vastleggen
keuze
Advies

Figuur 6.5: Procesmodel nieuwbouwproject
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6.3.3. Processen en communicatiemomenten (divergeren)
Omschrijving
1 Analyse
4 1e bijeenkomst
12 2e gesprekkenronde
Overleg participatie
13
16

3e bijeenkomst

Onderwerp / Doel
Analyseren omgeving, krachtenveld
Informeren belanghebbenden
Hoe reageert men?
Welke vorm wil men?
Workshops; welke scenario’s?

17 3e gesprekkenronde
Scenario’s kiezen
Tabel 6.4: Processen en communicatiemomenten Nieuwbouw

Betrokken partijen
Ontwikkelende partij(en), externe adviseurs
Ontwikkelende partij(en), belanghebbenden
Ontwikkelende partij(en), belanghebbenden
Ontwikkelende partij(en), klankbordgroep,
externe adviseurs
Ontwikkelende partij(en), belanghebbenden,
uitvoerende partijen
Ontwikkelende partij(en), belanghebbenden

6.3.4. Beslismomenten (convergeren)
Omschrijving
2 GO / NO GO
5 Klankbordgroep
14 Participatievorm
Scenario
18

Beslissende partij(en)
Ontwikkelende partij(en)
Belanghebbenden
Ontwikkelende partij(en)
Ontwikkelende partij(en)
& klankbordgroep
Tabel 6.5: Beslismomenten Nieuwbouw

Sturende partij(en)
Ontwikkelende partij(en)
Ontwikkelende partij(en)

Adviserende partij(en)
Externe adviseurs
Externe adviseurs
Klankbordgroep
Externe adviseurs

6.3.5. Consolidatiemomenten (consolideren)
3
6
15
19

Omschrijving
Strategie
Klankbordgroep

Doel
Vastleggen communicatie-participatiestrategie
Vastleggen bevoegdheden klankbordgroep

Participatie

Vastleggen keuze participatievorm

Scenario

Vastleggen keuze scenario

Consoliderende partij(en)
Ontwikkelende partij(en)
Ontwikkelende partij(en) &
klankbordgroep
Ontwikkelende partij(en) &
klankbordgroep
Ontwikkelende partij(en) &
klankbordgroep

Tabel 6.6: Consolidatiemomenten Nieuwbouw

6.3.6. Checklist nieuwbouwprojecten
Zoals reeds beschreven in de uitleg van de processtappen (§ 6.3.1) komen niet
alle stappen bij een wijk/centrumvernieuwingsproject tevens voor bij een
nieuwbouwproject. De stappen 7 t/m 11 dienen daarom overgeslagen te worden.
Voor de stappen die bij beide projecten voorkomen kunnen echter wel dezelfde
checklisten gebruikt worden. Hiervoor wordt dus verwezen naar de “Checklist
wijk/centrumvernieuwingsprojecten” in § 6.2.6 op pagina 44.
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6.4. Procesmodel NIMBY-projecten
6.4.1. Uitleg processtappen
Ook
NIMBY-projecten
tonen
qua
stappen
vele
gelijkenissen
met
wijk/centrumvernieuwingsprojecten. Bij deze projectsoort dient men echter op
een dermate zorgvuldige manier rekening te houden met het NIMBY-principe dat
de volgorde van de stappen en de uitvoerende partijen van de stappen grote
verschillen vertonen met de andere projectsoorten. Dit verschil komt doordat
men bij NIMBY-projecten eerst een vangnet dient te creëren voor alle mogelijke
klachten en problemen om uiteindelijk een voorgenomen besluit te kunnen
presenteren waarbij het niet meer gaat om het feit óf het er komt, maar onder
welke randvoorwaarden? Men dient als ontwikkelende partij(en) dus pas in een
laat stadium naar buiten te treden om zo het verzet en de problemen vooraf te
zijn en de oplossingen eigenlijk al klaar te hebben liggen. Dit betekent dat men
de beslissingen over sloop/nieuwbouw of renovatie en de participatievorm
voorafgaand aan de 1e bewonersbijeenkomst genomen dient te hebben om
onduidelijkheden hierover te voorkomen. Men dient dus heel zeker over te komen
als ontwikkelende partij(en) en uit te stralen dat alles goed geregeld is en er geen
onzekerheden zijn of fouten worden gemaakt. Dit leidt tot de volgende stappen,
waarbij overeenkomende stappen met andere projecten worden aangegeven:
Stappen 1, 2 en 3: Overeenkomend met andere projecten.
Stap 4: Als eerste stap in de definitiefase dient men als ontwikkelende partij(en)
een beslissing te nemen over sloop/nieuwbouw of renovatie. Zo weet men
waaraan men aan toe is voor het verdere verloop van het project. Daarnaast kan
men de keuze voor de participatievorm hierop baseren. Dit dient intern te
gebeuren zodat er geen geruchtenstroom op gang kan komen.
Stap 5: Deze keuze dient goed vastgelegd te worden om het besluit te kunnen
consolideren en om misverstanden te voorkomen.
Stap 6: Na het vastleggen van deze keuze zal men een beslissing dienen te
nemen over de participatievorm. Dit dient te gebeuren op basis van de
beslissing over sloop/nieuwbouw of renovatie en de communicatie- en
participatiestrategie. Analoog aan de andere projecten is men als ontwikkelende
partij(en) de enige beslissende partij omdat een eventuele klankbordgroep anders
haar eigen bevoegdheden kan gaan bepalen bij eventueel (mee)beslissen. Dit is
natuurlijk niet de bedoeling.
Stap 7: Ook de keuze voor de participatievorm dient geconsolideerd te worden
zodat duidelijk is op welke manier, wanneer en hoe belanghebbenden kunnen
participeren.
Stap 8: Gezien het feit dat er zo vroeg mogelijk openheid geëist wordt, dient men
na consolidatie van de besluiten over sloop/nieuwbouw of renovatie en de
participatievorm naar buiten te treden via een 1e bewonersbijeenkomst. Er
dient dan dus een vangnet gecreëerd te zijn voor alle mogelijke problemen. Men
dient dan een voorgenomen besluit te presenteren. Dit dient zo genoemd te
worden om aan te geven dat men voornemens is om de beslissingen te nemen,
maar dat men (in geval van overmatig verzet en problemen) nog zonder
gezichtsverlies de aftocht kan blazen. Het doel van deze bijeenkomst is dan ook
het informeren van de belanghebbenden over dit besluit.
Stap 9, 10: Overeenkomend met stap 5, 6 in de andere projecten.
Stap 11 t/m 14: Overeenkomend met stap 16 t/m 19 in de andere projecten.
Dit resulteert in het volgende procesmodel:
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6.4.2. Procesmodel NIMBY-projecten

Figuur 6.6: Procesmodel NIMBY-project
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6.4.3. Processen en communicatiemomenten (divergeren)
1
8
11

Omschrijving
Analyse
1e bijeenkomst
2e bijeenkomst

Onderwerp / Doel
Analyseren omgeving, krachtenveld
Informeren belanghebbenden
Workshops; welke scenario’s?

12 1e gesprekkenronde
Scenario’s kiezen
Tabel 6.7: Processen en communicatiemomenten NIMBY

Betrokken partijen
Ontwikkelende partij(en), externe adviseurs
Ontwikkelende partij(en), belanghebbenden
Ontwikkelende partij(en), belanghebbenden,
uitvoerende partijen
Ontwikkelende partij(en), belanghebbenden

6.4.4. Beslismomenten (convergeren)
Beslissende partij(en)
Ontwikkelende partij(en)
Ontwikkelende partij(en)
Ontwikkelende partij(en)
Belanghebbenden
Ontwikkelende partij(en)
13
& klankbordgroep
Tabel 6.8: Beslismomenten NIMBY
2
4
6
9

Omschrijving
GO / NO GO
Nieuwbouw/renovatie
Participatievorm
Klankbordgroep
Scenario

Sturende partij(en)

Adviserende partij(en)
Externe adviseurs

Ontwikkelende partij(en)
Ontwikkelende partij(en)

Externe adviseurs
Externe adviseurs

6.4.5. Consolidatiemomenten (consolideren)
3
5
7
10
14

Omschrijving
Strategie
Nieuwbouw/renovatie
Participatie
Klankbordgroep

Doel
Vastleggen
Vastleggen
Vastleggen
Vastleggen

Scenario

Vastleggen keuze scenario

communicatie-participatiestrategie
keuze nieuwbouw / renovatie
keuze participatievorm
bevoegdheden klankbordgroep

Consoliderende partij(en)
Ontwikkelende partij(en)
Ontwikkelende partij(en)
Ontwikkelende partij(en)
Ontwikkelende partij(en) &
klankbordgroep
Ontwikkelende partij(en) &
klankbordgroep

Tabel 6.9: Consolidatiemomenten NIMBY

6.4.6. Checklist NIMBY-projecten
Zoals reeds beschreven in de uitleg van de processtappen (§ 6.4.1) komen niet
alle stappen bij een wijk/centrumvernieuwingsproject tevens voor bij een NIMBYproject. De stappen 1, 2 en 3 zijn hetzelfde en de stappen 9 t/m 14 zijn tevens
analoog aan andere stappen. Echter, om onduidelijkheden te voorkomen is de
gehele checklist hieronder weergegeven.
1.
2.
-

Analyse
Is helder welke actoren en factoren een rol spelen?
Is helder hoe de belangen liggen ten opzichte van het doel?
Is de politieke situatie meegenomen?
Is echt de sfeer in het projectgebied geproefd?
Is duidelijk hoe er tijdens het project blijvend gemonitord wordt?
Zijn de risico’s voldoende afgedekt?
Is advies ingewonnen bij externe adviseurs?
GO / NO GO
Is de analyse goed uitgevoerd?
Is de beslissing gebaseerd op de analyse?
Is het doel duidelijk?
Zijn de voor –en nadelen inzichtelijk?
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3.
-

4.
5.
6.
7.
8.
-

Strategie Communicatie & Participatie
Is de strategie gebaseerd op de analyse?
Is duidelijk wat er gecommuniceerd gaat worden?
Is duidelijk wanneer er gecommuniceerd gaat worden?
Is duidelijk hoe er gecommuniceerd gaat worden?
Is duidelijk wanneer er sprake dient te zijn van participatie?
Is duidelijk hoe deze participatie wordt vormgegeven?
Heeft men zich ingeleefd in de betrokken actoren?
Is de te communiceren informatie concreet?
Zijn er nog voldoende keuzemogelijkheden?
Is de communicatie– en participatiestrategie tussen ontwikkelende partijen
onderling goed afgestemd?
Worden geruchtenstromen voorkomen?
Worden de basisregels voor communicatie in acht genomen?
 Bepaal van te voren de volgorde van de te nemen stappen
 Communiceer niet te veel en niet te weinig; de juiste mix
 Communiceer kleinschalig
 Raak met mensen in gesprek; overleg
 Neem mensen serieus
 Luister naar mensen
 Neem ervaringen en ideeën van mensen daadwerkelijk mee in het
proces
 Communiceer als er niets gebeurt, juist dát er niets gebeurt
Keuze nieuwbouw/renovatie & Voorgenomen besluit
Wordt de keuze gestuurd door de communicatie– en participatiestrategie?
Zijn de gevolgen van de keuze inzichtelijk?
Is het voorgenomen besluit duidelijk weergegeven?
Vastleggen keuze nieuwbouw/renovatie
Is duidelijk vastgelegd waarvoor gekozen is?
Is duidelijk vastgelegd wat de gevolgen van de keuze zijn?
Keuze participatievorm
Zie checklist keuze nieuwbouw/renovatie
Vastleggen participatie
Zie checklist vastleggen keuze nieuwbouw/renovatie
1e bewonersbijeenkomst
Wordt de communicatie– en participatiestrategie in acht genomen?
Is het doel van de bijeenkomst duidelijk en behaald?
Zijn niet steeds dezelfde mensen aan het woord?
Praat men elkaar niet na?
Worden er geen valse beloften gedaan?
Is men transparant in de bedoelingen met het project?
Is de bijeenkomst gebaseerd op het voorgenomen besluit?
Wordt er in de bijeenkomst uitdrukkelijk gesproken over een voorgenomen
besluit?
Wordt er in de bijeenkomst duidelijk aangegeven dat het project er
sowieso komt en dat men nu kan onderhandelen over de
randvoorwaarden?
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9.
-

Keuze klankbordgroep
Wordt de keuze gestuurd door de communicatie– en participatiestrategie?
Is advies ingewonnen bij externe adviseurs?
Worden de belanghebbenden bijgestaan door externe adviseurs?
Zijn de gekozen klankbordgroepleden representatief voor de te
vertegenwoordigen belanghebbenden?
- Is er gedifferentieerd in leeftijd, etniciteit en opleidingsniveau?
- Beschikken de klankbordgroepleden over enige bestuurlijke competenties?
- Zijn de zogenaamde ‘sleutelfiguren’ uit de wijk betrokken bij de
klankbordgroep?
10. Vastleggen bevoegdheden
- Is duidelijk vastgelegd waarover de klankbordgroep (mee)beslist?
- Is duidelijk vastgelegd op welk moment beslissingen worden verwacht?
- Is duidelijk vastgelegd wat met de beslissingen gedaan wordt?
- Is duidelijk vastgelegd op welke wijze de klankbordgroep wordt bijgestaan
door externe adviseurs?
- Is duidelijk vastgelegd wanneer de klankbordgroep met de achterban dient
te overleggen?
11. 2e bewonersbijeenkomst
- Zie checklist 1e bewonersbijeenkomst
- Worden de architect en de stedenbouwer betrokken bij de workshops?
12. 1e gesprekkenronde
- Wordt de communicatie– en participatiestrategie in acht genomen?
- Wordt er een persoonlijke relatie gecreëerd?
- Worden er geen valse beloften gedaan?
- Is men transparant in de bedoelingen met het project?
- Is het doel van de gesprekken duidelijk en behaald?
- Is echt de sfeer in het projectgebied geproefd?
13. Keuze scenario
- Zie checklist keuze nieuwbouw/renovatie
- Worden de belanghebbenden bijgestaan door externe adviseurs?
14. Vastleggen keuze scenario
- Zie checklist vastleggen keuze nieuwbouw/renovatie
6.5. Uitleg verschillen tussen procesmodellen
Drie verschillende procesmodellen zijn weergegeven; wijk/centrumvernieuwing,
nieuwbouw en NIMBY-projecten. Hieronder worden de verschillen uitgelegd.
6.5.1. Wijk/centrumvernieuwing t.o.v. nieuwbouw
De verschillen tussen wijk/centrumvernieuwing en nieuwbouw komen voort uit
het feit dat er bij nieuwbouw geen sprake is van bestaande bebouwing en reeds
aanwezige gebruikers. Dit betekent dat de beslissing over sloop/nieuwbouw of
renovatie niet genomen hoeft te worden waardoor de stappen 7 t/m 11 vervallen.
Daarnaast zal de keuze voor de participatievorm wel nog steeds gebaseerd
dienen te zijn op het ontstane verzet en/of vertrouwen, alleen dient bij
nieuwbouwprojecten rekening gehouden te worden met het feit dat het verzet
hier kleiner zal zijn omdat dit soort projecten vaak minder gevoelig liggen. Vaak
zal er dus gekozen kunnen worden voor een lagere participatiegraad omdat er
genoeg vertrouwen aanwezig is.
6.5.2. Wijk/centrumvernieuwing en nieuwbouw t.o.v. NIMBY-projecten
De verschillen tussen wijk/centrumvernieuwing en nieuwbouw ten opzichte van
NIMBY-projecten komen voort uit het feit dat er bij NIMBY-projecten sprake is
van het Not In My BackYard-principe. Dit betekent dat men de beslissingen over
sloop/nieuwbouw of renovatie en de participatievorm voorafgaand aan de 1e
bewonersbijeenkomst genomen dient te hebben om onduidelijkheden hierover te
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voorkomen. Bij NIMBY-projecten dient men namelijk eerst een vangnet te creëren
voor alle mogelijke klachten en problemen om uiteindelijk een voorgenomen
besluit te kunnen presenteren waarbij het niet meer gaat om het feit óf het er
komt, maar onder welke randvoorwaarden? Men dient dus heel zeker over te
komen als ontwikkelende partij(en) en uit te stralen dat alles goed geregeld is en
er geen onzekerheden zijn of fouten worden gemaakt.
6.6. Key Success Factors
Key Success Factors zijn de belangrijkste factoren binnen het eindresultaat die
leiden tot het bereiken van de doelstelling. In dit geval dus de belangrijkste
factoren in het eindresultaat die leiden tot een verbetering van het
maatschappelijke draagvlak en ook daadwerkelijk onderscheidend zijn hiervoor.
Onderstaand zijn de Key Success Factors weergegeven:
6.6.1. Omgevings- en krachtenveldanalyse
 Het te alle tijden eerst uitvoeren van een omgevings- en krachtenveldanalyse.
Hiermee worden actoren, factoren en het krachtenveld duidelijk waardoor
men erop in kan spelen.
 Het betrekken van de politieke dimensie in de omgevings- en
krachtenveldanalyse. Partijpolitiek en verkiezingsstrijd kunnen zowel een
voordelige -als nadelige rol spelen. Hiermee dient dus rekening gehouden te
worden.
6.6.2. Communicatie- en participatiestrategie
 Het, van te voren, opstellen van een communicatie- en participatiestrategie.
Gebaseerd op de omgevings- en krachtenveldanalyse dient dit document als
leidraad voor sturing gedurende het gehele proces.
 Het baseren van de communicatie- en participatiestrategie op de omgevingsen krachtenveldanalyse. De omgang met alle verschillende actoren en
factoren dient in dit document vastgelegd te worden.
 Het zo vroeg mogelijk open zijn. Hierdoor ontstaat transparantie in het proces
en wordt vertrouwen gecreëerd. Daarnaast zorgt het ervoor dat er geen
geruchtenstroom op gang komt.
 Het zowel op groepsniveau als afzonderlijk van elkaar communiceren. Dit
zorgt ervoor dat er een goede doorsnede ontstaat van de wensen van de
belanghebbenden.
toepassen
van
persoonlijke
verbale
communicatie.
Deze
 Het
communicatiewijze leidt, vooral bij gevoelige onderwerpen, tot meer
vertrouwen en levert tevens de bruikbaarste reacties op.
 Het baseren van de keuze voor de participatievorm op het verwerkingsproces.
Veel vertrouwen betekent weinig participatie vereist, weinig vertrouwen
betekent veel participatie vereist. Hiermee wordt dus het draagvlak bepaald.
6.6.3. Klankbordgroep
 Het zo vroeg mogelijk formeren van een klankbordgroep. Door verandering
van de maatschappij waarin burgers steeds meer betrokken raken, dient men
de belanghebbenden dus zo snel mogelijk te betrekken in het proces.
 Het zorgen voor een goede representativiteit van de klankbordgroep. Men
dient ervoor te zorgen dat alle soorten belanghebbenden vertegenwoordigd
zijn in de klankbordgroep en niet slechts de burgers die zichzelf aanmelden.
 Het plaatsen van sleutelfiguren in de klankbordgroep. Deze hebben invloed in
het gebied en kunnen dienen als gangmakers voor een project.
 Het plaatsen van belanghebbenden met bestuurlijke competenties in de
klankbordgroep. Deze belanghebbenden zien eerder het gemeenschappelijke
belang en nemen dus daadwerkelijk als vertegenwoordiger plaats in de
klankbordgroep.

De creatie van maatschappelijk draagvlak – Tim Nillesen

55





Het betrekken van een externe adviseur bij de klankbordgroep. Deze
ondersteunt en faciliteert de klankbordgroep op onafhankelijke basis en is zo
dé schakel tussen ontwikkelende partij(en) en belanghebbenden.
Het vastleggen van de bevoegdheden van de klankbordgroep. Hiermee
voorkomt men misverstanden en creëert men duidelijkheid omtrent waarover
belanghebbenden (mee)beslissen, op welk moment dat is en wat met de
beslissingen gedaan wordt.

6.6.4. NIMBY-projecten
 Het creëren van een vangnet voor alle mogelijke klachten en problemen bij
NIMBY-projecten. Dit zorgt ervoor dat men het verzet en de problemen vooraf
is, waardoor men zekerheid en betrouwbaarheid uitstraalt.
 Het spreken van een voorgenomen besluit bij NIMBY-projecten. Dit dient zo
genoemd te worden om aan te geven dat men voornemens is om de
beslissingen te nemen, maar dat men (in geval van overmatig verzet en
problemen) nog zonder gezichtsverlies de aftocht kan blazen.
6.6.5. Scenariokeuze
 Het toepassen van scenariokeuze in de ontwerpfase. Randvoorwaarden voor
het ontwerp kunnen worden gesteld door de ontwikkelende partij(en).
Belanghebbenden adviseren of beslissen (mee), afhankelijk van de gekozen
participatievorm.
Daarnaast zijn de volgende Key Success Factors terug te vinden in de
aanbevelingen:














Het opzetten van een symposium/kennisatelier in de organisatie. Hierdoor
wordt interactief -en vraaggericht werken bevorderd en worden ook
medewerkers geprikkeld tot meer interactiviteit.
De aanwezigheid van de juiste competenties in de organisatie. Men dient in de
werving & selectie van medewerkers rekening te houden met de
kerncompetenties van een procesmanager. Vooral intermenselijk gedrag is
daarvan een belangrijk aspect.
Men dient contact te houden met de projectomgeving gedurende het project.
Het opzetten van een informatiecentrum, eens in de zoveel tijd door de wijk
lopen en het houden van een spreekuur kunnen hiertoe bijdragen.
Men dient de omgeving en het krachtenveld te blijven monitoren op
veranderingen. Hierdoor wordt het draagvlak continu gepeild. Ook komen
problemen meteen aan het licht.
Het werken aan een vertrouwensbasis met belanghebbenden. Dit dient men te
doen middels het onderhouden van persoonlijk contact, transparantie en het
waarmaken van de beloften.
Het gezamenlijke belang altijd boven het individuele belang stellen. Men dient
dit altijd in het achterhoofd te houden zodat de belangen van een individuele
belanghebbende niet de overhand krijgen.
Het bewegen in het spanningsveld tussen concreetheid en het voorkomen van
de geruchtenstroom. Men dient met concrete zaken naar buiten te treden,
maar voor men concreet kan zijn is er de kans op het op gang komen van een
geruchtenstroom. Hierbij dient men altijd de afweging te maken; wat is het
nut voor belanghebbenden om iets te weten ten opzichte van de onrust die
het kan veroorzaken.
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6.7. Algemene aanbevelingenlijst
Naast de procesmodellen en de checklisten zijn er nog diverse andere
aanbevelingen die gedaan worden naar aanleiding van het literatuuronderzoek en
de geanalyseerde data uit de interviews en documenten.
6.7.1. Benaderwijze ontwikkelende partijen en externe adviseurs
De in deze paragraaf beschreven aanbevelingen dient men als ontwikkelende
partij(en) of als adviseur in acht te nemen. Enerzijds ten opzichte van haar eigen
organisatie en anderzijds rekening houdend met de andere organisaties. De
manier waarop men verbeteringen in de eigen organisatie kan aanbrengen is
tevens in de Key Success Factors beschreven; het opzetten van een
symposium/kennisatelier ter bevordering van vraaggericht –en interactief
werken.
Gemeenten
Men dient zich meer bewust te worden van de noodzaak van participatie,
communicatie en vertrouwen en van haar verantwoordelijkheden op het gebied
van het creëren van maatschappelijk draagvlak.
Woningcorporaties
Men dient zich meer bewust te worden van haar verantwoordelijkheden op het
gebied van het creëren van maatschappelijk draagvlak.
Projectontwikkelaars
Men dient zich meer bewust te worden van haar verantwoordelijkheden op het
gebied van het creëren van maatschappelijk draagvlak.
(Externe) adviseurs
Men dient andere partijen meer bewust te maken van hun verantwoordelijkheden
op het gebied van het creëren van maatschappelijk draagvlak.
Provincies
Men dient zich meer bewust te worden van eventuele knelpunten en problemen
met het eindresultaat en men dient tevens een meer voor leren openstaande
houding aan te nemen.
6.7.2. De rollen van ontwikkelende partijen
 Creëer pro-actief draagvlak
 Ken de markt
 Wees slagvaardig
 Leg belangen op de juiste manier uit
 Gebruik het ambtelijke apparaat als hulpmiddel
 Faciliteer burgers in het maken van hun eigen omgeving
 Ga op zoek naar gangmakers binnen de organisatie om deze omslag te
realiseren
 Zet een stuurgroep op van gangmakers
 Zorg voor interactiviteit
 Wees als procesmanager de aanjager
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6.7.3. Een verandering van beleid
 Vereenvoudig procedures
 Strijk plooien van te voren glad
 Voorkom te alle tijde beroepsprocedures
 Voor grotere gemeenten: Creëer een expertisecentrum ter bevordering van
vraaggericht en interactief werken
 Ontwikkel hiervoor een kennisatelier
 Voor kleinere gemeenten: organiseer een symposium om ambtenaren te
prikkelen tot meer interactiviteit
6.7.4. Het analyseren van de omgeving
 Zorg dat een omgevingsanalyse en een krachtenveldanalyse onderdeel
worden van de natuurlijke gang van zaken voor wat betreft de besluitvorming
 Analyseer van te voren wie betrokken zijn
 Analyseer van te voren op welke manier ze betrokken zijn
 Analyseer van te voren hoe met de betrokkenen om te gaan
 Neem de politieke dimensie mee in de analyse
 Gebruik de politiek als kartrekker
 Waak ervoor om geen inzet van een verkiezingsstrijd te worden
 Houd de politiek op de hoogte
 Monitor de omgeving en het krachtenveld continu, vooral rond momenten van
besluitvorming
6.7.5. Met wie heb ik te maken?
 Breng burgers samen in burgervertegenwoordigende groeperingen
 Houd hierbij rekening met de representativiteit
 Laat zowel voor- als tegenstanders plaatsnemen
 Differentieer in leeftijd, etniciteit en opleidingsniveau
 Selecteer op bestuurlijke competenties
 Neem hierin als ontwikkelende partij het initiatief en wees sturend
 Kies echter niet zelf de vertegenwoordigende burgers
 Betrek sleutelfiguren bij het project en gebruik ze als kartrekker
 Analyseer de sociale kaart van de projectomgeving om sleutelfiguren te
vinden
6.7.6. De aanwezigheid van de juiste competenties
 Zorg voor de aanwezigheid van de juiste competenties binnen uw organisatie
 Mochten deze niet aanwezig zijn; huur ze dan in
 Zorg echter voor zoveel mogelijk ‘eigen’ personen
 Zoek eventueel een samenwerking met een partij met complementaire
competenties
 Selecteer mensen op hun intermenselijke gedrag
 Selecteer mensen op de kerncompetenties van een procesmanager;
- goed kunnen luisteren
- goed met mensen kunnen omgaan
- lef hebben
- de rug recht kunnen houden
 Wees u ervan bewust dat bewoners vaak leken zijn
 Laat bewoners dus bijstaan door professionals
 Betrek hiervoor de Woonbond bij het project om bewoners te faciliteren en te
adviseren
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6.7.7. Het managen van verschillende belangen
 Zorg dat het gezamenlijke verantwoordelijkheidsgevoel terugkomt
 Creëer begrip voor elkaars standpunten
 Zorg dat het probleem door de betrokkenen wordt onderkend
 Formuleer een gezamenlijke doelstelling
 Blijf het gezamenlijke doel voorspiegelen
 Laat bewoners u overtuigen van hun belang
 Streef als ontwikkelende partij(en) onderling ook een gezamenlijke
verantwoordelijkheid na
 Wees één partij, heb één belang en streef één gezamenlijk doel na
6.7.8. De communicatiestrategie
 Wees zo vroeg mogelijk met het geven van openheid
 Communiceer dus vanaf het begin met alles en iedereen die een belang heeft
 Zorg bij NIMBY-projecten eerst voor een voorgenomen besluit alvorens naar
buiten te treden
 Zorg bij deze projecten dat van te voren alles geregeld is
 Zorg bij deze projecten tevens voor een vangnet voor problemen
 Houd rekening met de concreetheid van te communiceren informatie
 Betrek bewoners erbij vanaf het moment dat er daadwerkelijk besloten is er
een project van te maken
 Zorg dat er op het moment van naar buiten treden nog wel voldoende
keuzemogelijkheden zijn
 Zorg ervoor dat belanghebbenden informatie vanuit de eerste hand verkrijgen
 Stem met de ontwikkelende partijen onderling goed af wat er
gecommuniceerd wordt; zit dus op één lijn
 Communiceer in het begin dat men ‘naar een gebied kijkt, maar dat er nog
niets beslist is’
 Weeg te alle tijde af wat het nut is voor belanghebbenden om iets te weten
ten opzichte van de onrust die het kan veroorzaken
 Neem de basisregels voor communicatie in acht:
- Bepaal van te voren de volgorde van de te nemen stappen
- Communiceer niet te veel en niet te weinig; de juiste mix
- Communiceer kleinschalig
- Raak met mensen in gesprek; overleg
- Neem mensen serieus
- Luister naar mensen
- Neem ervaringen en ideeën van mensen daadwerkelijk mee in het proces
- Communiceer als er niets gebeurt, juist dát er niets gebeurt
6.7.9. Communicatie en participatie
 Stel een toolkit samen om dezelfde instrumenten op bepaalde momenten bij
verschillende projecten te gaan gebruiken
 Pas altijd een vorm van participatie toe; op zijn minst informeren
 Stel met een project een voorbeeld voor de toekomst
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6.7.10. Communicatiemethoden (informeren)
 Maak onderscheid in communicatie op groepsniveau en individuele
communicatie
 Maak onderscheid in communicatie op papier of mondelinge communicatie
 Baseer de keuze voor de communicatievorm op het schaalniveau en het soort
nieuws dat u heeft
 Waak er bij non-verbale communicatie op groepsniveau voor dat er niet teveel
mensen aan bijvoorbeeld een nieuwsbrief werken
 Gebruik deze vorm voor algemene informatievoorziening op grotere schaal
 Gebruik verbale communicatie op groepsniveau om mensen aan het werk te
zetten in een workshop
 Waak ervoor dat men elkaar niet napraat
 Waak ervoor dat er niet steeds dezelfde mensen aan het woord zijn
 Pas bij gevoelige onderwerpen persoonlijke verbale communicatie toe
 Pas hierbij 1 op 1 gesprekken toe en stel een spreekuur in
 Creëer een centrale informatieruimte in de projectomgeving
6.7.11. Het erbij betrekken van bewoners
 Bekijk of het project mensen direct of op termijn raakt
 Zo ja; pas participatie toe, creëer vertrouwen en communiceer
 Zo nee; creëer vertrouwen en communiceer
 Luister naar bewoners
 Werk in plaats van ‘Top Down’, ‘Bottom Up’
 Probeer interactieve beleidsvorming en actief burgerschap toe te gaan passen
6.7.12. Participatiemethoden
 Zorg dat u in de beginfase altijd eerst informeert
 Zorg dat u daarna in ieder geval raadpleegt
 Breid hierna de participatie eventueel uit
 Speel in op de vraag naar interactiviteit; pas dus steeds vaker coproduceren
toe
 Ga als ontwikkelende partij meer ‘naar buiten’ om inspraak en overleg toe te
passen
 Verantwoord een negatief advies altijd terug en verwerk het
 Pas gekwalificeerd advies toe
 Stel bij coproduceren en (mee)beslissen een klankbordgroep samen
 Bij het missen van de vertrouwensslag in de beginfase van een project, opteer
dan voor coproductie of zelfs (mee)beslissen
 Pas scenario-mapping toe
 Stel als ontwikkelende partij de randvoorwaarden en laat de participerende
burger kiezen voor een optie
 Zorg dat alle varianten uitvoerbaar zijn
 Zorg dat niemand echt helemaal tegen een variant is
 Vertaal verzet dus naar (co)productie
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6.7.13. Het verkrijgen van vertrouwen
 Creëer en onderhoud persoonlijke relaties
 Zorg bij gevoelige onderwerpen voor intermenselijk contact; mondeling &
individueel
 Werk aan het verkrijgen van vertrouwen
 Maak gedane beloften waar
 Doe wat u zegt en wees dus betrouwbaar
 Spreek ook andere partijen hierop aan
 Kom gemaakte afspraken te alle tijde na
 Doe dus consequent wat u zegt, belooft en afspreekt
 Laat zien dat u de mensen serieus neemt
 Breng een goede procesordening aan waarin afspraken, bevoegdheden en
risico’s vastgelegd worden
 Maak gedane beloften uiterlijk binnen 1-1,5 jaar waar
 Wees transparant over het project
 Blijf altijd in gesprek
 Wanneer men niet transparant kan zijn, geef dit dan ook aan
 Kom als ontwikkelende partij niet te commercieel over
 Pas een lage participatiegraad alleen toe als u het vertrouwen heeft
6.7.14. Het ideale proces?
 Realiseer u dat het ideale proces niet bestaat
 Pas altijd een zekere mate van flexibiliteit toe
 Maak keuzes die eventueel op de langere termijn nog bijgesteld kunnen
worden
 Durf u kwetsbaar op te stellen
 Hang als professional niet de ‘allesweter’ uit
 Maak bij twijfel problemen bespreekbaar
 Streef ernaar om alles goed te doen
 Bij NIMBY-projecten; zorg dat u heel zeker overkomt en straal uit dat alles
goed geregeld is
6.7.15. Het komt er, maar hoe?
 Wanneer projecten boven het individuele belang uitstijgen; duw ze door
 Kies als ontwikkelende partij de locatie
 Neem een voorgenomen besluit
 Inventariseer van te voren welke partijen belangen hebben
 Beperk voor deze partijen de overlast
 Communiceer duidelijk waar belanghebbenden met hun klachten terecht
kunnen en hoe deze afgehandeld worden
 Onderhandel over de randvoorwaarden
 Pas raadplegen en adviseren toe
 Geef aan dat het project in ieder geval doorgaat, maar dat nu het moment is
om te overleggen over de condities waaronder
 Geef het gezamenlijke belang altijd voorrang boven het individuele belang
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7.

Evaluatie

In dit hoofdstuk worden de theoretische –en de praktische uitkomst geëvalueerd.
Daarnaast worden mogelijke verbeteringen in het onderzoek zelf aangegeven.
7.1. Theoretische uitkomst
In de evaluatie van de theoretische uitkomst zal teruggekoppeld worden op de te
ontwikkelen
competenties,
de
probleemstelling,
de
doelstelling,
de
resultaatverwachting en de planning.
7.1.1. Te ontwikkelen competenties
Terugkijkend op het onderzoek ben ik van mening dat ik, als onderzoeker,
deskundig ben geworden in de verschillende mogelijkheden voor het creëren van
maatschappelijk draagvlak. Deze competentie is dus ontwikkeld. Daarnaast ben ik
van mening dat het resultaat een onderbouwd advies aan een organisatie is. Ook
deze competentie is dus ontwikkeld. Verder heb ik geleerd hoe een
wetenschappelijk onderzoek op te zetten en te onderbouwen. Tenslotte heb ik
geleerd een netwerk op te bouwen van experts uit de praktijk waardoor het
onderzoek de juiste input heeft gekregen.
7.1.2. Probleemstelling en doelstelling
Een gebrek aan maatschappelijk draagvlak vóór de realisatiefase van een project
kan zorgen voor grote vertragingen of zelfs het niet doorgaan van een
(her)ontwikkeling. Doel was dan ook het ontwikkelen van een handreiking voor
ontwikkelende partijen ter verbetering van de omgang met de beschikbare
middelen op het gebied van communicatie, participatie en vertrouwen ter
bevordering van het maatschappelijke draagvlak om de kans op grote
vertragingen of zelfs het niet doorgaan van een (her)ontwikkeling te verkleinen.
Wanneer het eindresultaat van dit onderzoek wordt toegepast zal er (vrijwel
zeker) geen gebrek aan maatschappelijk draagvlak voor het project zijn. Wanneer
de procesmodellen namelijk op de juiste manier doorlopen worden met behulp
van de checklisten dan zal er sprake zijn van de juiste communicatie en
participatie. Dit zal dan leiden tot een bevordering van het maatschappelijke
draagvlak waardoor de kans op grote vertragingen of zelfs het niet doorgaan van
een (her)ontwikkeling kleiner zal worden. Het doel, om de kans hierop te
verkleinen, is dus bereikt. Het probleem, van de mogelijke grote vertragingen of
zelfs het niet doorgaan van een (her)ontwikkeling door een gebrek aan
maatschappelijk draagvlak, is hiermee dus opgelost.
7.1.3. Resultaatverwachting
De resultaatverwachting van dit onderzoek was een handreiking aan
ontwikkelende partijen ter bevordering van het maatschappelijke draagvlak door
middel van een juiste omgang met de beschikbare middelen op het gebied van
communicatie, participatie en vertrouwen.
Naar aanleiding van het resultaat uit hoofdstuk 6 kan gesteld worden dat aan
deze resultaatverwachting is voldaan.
7.1.4. Planning
Het onderzoek heeft vanaf de goedkeuring van het research proposal iets langer
dan een half jaar geduurd. Hiervoor is reeds verkennend literatuuronderzoek
verricht. De planning hiervoor was dan ook iets korter dan een half jaar, maar
door de veelheid van data verkregen uit de interviews heeft een en ander wat
langer geduurd. Dit is de kwaliteit van het onderzoek echter ten goede gekomen.
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7.2. Praktische uitkomst
In de evaluatie van de praktische uitkomst zal het eindresultaat van het
onderzoek gevalideerd worden. Daarnaast wordt gereflecteerd op de waarde van
het eindresultaat in de praktijkwereld.
7.2.1. Validatie
De bedoeling van de validatie is het toetsen van de geldigheid in de
praktijkwereld van het resultaat van het onderzoek naar maatschappelijk
draagvlak; 3 procesmodellen, 2 checklisten en 1 aanbevelingenlijst.
Onderstaande vragen
respondenten.

zijn

hierbij

gesteld

aan

de

eerder

geïnterviewde

Validatievragen
Het resultaat:
1. wordt dit daadwerkelijk geaccepteerd in de ervoor bedoelde situatie?
2. is het voldoende conceptueel onderbouwd en is de onderbouwing
duidelijk?
3. is het goed genoeg verklaard?
4. is het wat betreft generaliseringen aannemelijk gemaakt?
5. wordt het betrouwbaar gevonden?
6. is het adequaat?
7. is het vakkundig gedaan?
8. zit het logisch in elkaar?
9. is het proces voldoende transparant en controleerbaar?
10. ervaart u knelpunten, waar en waarom?
11. welke concrete verbetermogelijkheden ziet u?
(Nijhuis, S., 2007)

Validatie-antwoorden (Nillesen, T., 2009)
Uit de validatie-antwoorden blijkt dat de vier beschreven projectsoorten duidelijk
herkenbaar zijn en het onderscheid ertussen ook acceptabel is. De conceptuele
onderbouwing blijkt voldoende te zijn en wordt ook duidelijk geacht. Hierbij wordt
wel aangetekend dat processchema’s altijd enigszins lastig zijn om te lezen en
vaak nogal theoretisch overkomen. Het proces van creëren van maatschappelijk
draagvlak wordt door sommige respondenten dan ook gezien als
ontwikkelingsproces waarin men intuïtief bezig is en improviseert.
Het resultaat is tevens goed genoeg verklaard en wat betreft generaliseringen
aannemelijk gemaakt. Daarnaast wordt het betrouwbaar gevonden. Over de
adequaatheid verschilt men van mening. Diverse respondenten vinden het
resultaat adequaat, maar een enkeling is van mening dat het overzichtelijker en
herkenbaarder naar verschil van invalshoek moet kunnen. Hier is op gereageerd
door de uitleg en leeswijzer bij het resultaat te verbeteren.
Het resultaat wordt verder bestempeld als vakkundig hoewel men over de logica
enigszins van mening verschilt. Dit heeft tevens betrekking op de
overzichtelijkheid. Hier is dus op ingespeeld door de uitleg en leeswijzer te
verbeteren. De transparantie en controleerbaarheid van het resultaat worden
voldoende gewaarborgd geacht, vooral door de inbreng van de checklisten die
‘handig’, ‘goed bruikbaar’ en ‘erg bruikbaar’ worden gevonden. Daarnaast zijn de
aanbevelingen ‘erg waardevol’ en ‘goed bruikbaar.’ Wel wordt aangegeven dat het
geheel niet té transparant moet worden omdat er ook resultaten behaald moeten
worden, er moeten knopen doorgehakt worden.
Knelpunten die het resultaat met zich meebrengt zijn het feit dat een keuze voor
nieuwbouw/renovatie lang op zich kan laten wachten. Dit werkt een mogelijke

De creatie van maatschappelijk draagvlak – Tim Nillesen

63

geruchtenstroom in de hand. Aan de andere kant is het zo dat men te maken
heeft met de wettelijke 70%-regeling, waarbij 70% van de huurders het met de
renovatie of sloop eens moet zijn om het project door te laten gaan. Dit betekent
dat men ook de tijd zal moeten nemen om het draagvlak te verkrijgen. Dit blijft
dus altijd een knelpunt. In het resultaat is ervoor gekozen om de keuze in de
definitiefase te maken. Men dient dus goed om te gaan met mogelijke
geruchtenstromen, zoals ook beschreven in de algemene aanbevelingenlijst en de
Key Success Factors.
Verder wordt het onderscheid tussen beslissende -en sturende partijen niet
duidelijk geacht en vindt men dat go/no go beslissingen bij wijkvernieuwing
gebaseerd moeten zijn op draagvlak van de bewoners. Deze aspecten zijn
verduidelijkt in de tabellen behorende bij de procesmodellen. Hieruit blijkt dan
ook dat het eigenlijk geen knelpunten zijn.
Tenslotte wordt door een enkele respondent het theoretisch en conceptueel kader
gemist rondom krachtenveldanalyses en burgerparticipatie. Deze aspecten zijn
terug te vinden in hoofdstuk 3; het literatuuronderzoek. De respondent was hier
bij de validatie echter niet van op de hoogte.
Concluderend kan dus gesteld worden dat het resultaat over het algemeen wordt
geaccepteerd in de ervoor bedoelde situatie. Het voldoende conceptueel
onderbouwd is en ook voldoende duidelijk onderbouwd. Wat betreft
generaliseringen is het aannemelijk gemaakt en het wordt over het algemeen
betrouwbaar, adequaat, vakkundig en logisch gevonden. Hierbij dienen wel
enkele kanttekeningen te worden gemaakt, die inmiddels zijn verwerkt. Het
proces wordt voldoende transparant en controleerbaar geacht. Vooral de
checklisten en aanbevelingenlijst worden erg bruikbaar gevonden. De knelpunten
die het resultaat met zich meebrengt zijn niet onherkenbaar, maar inmiddels
zoveel mogelijk opgelost.
7.2.2. Waarde in de praktijk
Wat daarnaast als belangrijk aspect dient te worden beschouwd, met betrekking
tot de praktische uitkomst, is het feit dat het proces van het creëren van
maatschappelijk draagvlak dient te worden gezien als ontwikkelproces waarin
men intuïtief bezig is en improviseert. Een zekere mate van flexibiliteit wordt dus
geëist. In de praktijkwereld zal het eindresultaat dan ook vooral van waarde zijn
als handreiking aan de ontwikkelende partij(en). De mensen die, vanuit deze
partijen, daadwerkelijk bij het project betrokken zijn zullen het echter zelf
moeten doen. Zij zullen moeten anticiperen op het verzet en/of vertrouwen, met
de handreiking daarbij als leidraad voor het te volgen proces.
7.3. Verbeteringen in het onderzoek zelf
Verbeteringen die in het onderzoek zelf aangebracht zouden kunnen worden zijn:





Het
Het
Het
Het

beter en eerder structureren van het literatuuronderzoek
eerder valideren van onderzoeksresultaten bij respondenten
inbouwen van meer feedback-momenten van respondenten
beter plannen van verschillende onderzoeksonderdelen

De creatie van maatschappelijk draagvlak – Tim Nillesen

64

8.

Aanbevelingen

In dit hoofdstuk worden de algemene aanbevelingen gedaan voor het doen van
een afstudeeronderzoek alsmede de aanbevelingen voor eventueel verder
onderzoek.
8.1. Algemene aanbevelingen
Hieronder worden de algemene aanbevelingen gedaan voor het doen van een
afstudeeronderzoek:







Durf de tijd te nemen voor het onderzoek. Dit zal het uiteindelijke resultaat
alleen maar ten goede komen.
Zorg voor een goede planning. Raadpleeg de juiste personen om erachter te
komen hoe lang bepaalde onderdelen in beslag nemen.
Zorg voor een goede uitwerking van de diverse onderdelen, nog tijdens het
onderzoek zelf. Het uitwerken van interviewverslagen, data-analyse en
validatie op het moment dat men ermee bezig is, zal later als zeer prettig
worden ervaren.
Zorg voor het bijhouden van een lijst met gevonden literatuurbronnen.
Hiermee kan men alle eerder gevonden bronnen gemakkelijk terugvinden.
Ga op zoek naar échte experts uit de praktijkwereld. Deze geven de
daadwerkelijke waarde aan het onderzoek. Uit diverse interviews zal dan ook
een enorme veelheid aan informatie komen.

8.2. Aanbevelingen voor verder onderzoek
Hieronder worden de aanbevelingen gedaan voor de mogelijkheden voor het doen
van verder onderzoek:









Een soortgelijk onderzoek naar andere projectsoorten binnen de bouwwereld
zoals civiele projecten.
Een soortgelijk onderzoek naar andere projectsoorten binnen de ambtelijke
wereld zoals beleidsmatige / gemeentelijke processen en het draagvlak
daarvoor.
Een soortgelijk onderzoek naar omgevingsmanagement in bredere zin; niet
slecht met betrekking tot maatschappelijk draagvlak. Zeker gezien het feit dat
verschillende aspecten binnen de bouwwereld allemaal met elkaar
samenhangen.
Een soortgelijk onderzoek dat meer specifiek gericht is op één onderdeel van
de creatie van maatschappelijk draagvlak zoals communicatie, participatie of
vertrouwen.
Het uitdiepen van de procesmodellen om ze gedetailleerder te maken.
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11.

Bijlagen

11.1. Research proposal (Nillesen, T., 2008-1)
11.1.1. Te ontwikkelen competenties
 ik wil deskundig worden in de verschillende mogelijkheden voor het creëren
van maatschappelijk draagvlak
 ik wil een onderbouwd advies kunnen uitbrengen aan een organisatie
 ik wil leren hoe een onderzoek wetenschappelijk op te zetten en te
onderbouwen
 ik wil leren hoe een netwerk op te bouwen van experts uit de praktijk
11.1.2. Beschrijving onderwerp, context
Het creëren van waarde in het bouwproces
maatschappelijk draagvlak.

door

het

scheppen

van

In de Nederlandse bouwwereld is het van groot belang om draagvlak te creëren
voor te realiseren projecten. Het gaat hierbij niet alleen om economisch draagvlak
bij de investeerders en de subsidieverstrekkende (overheids)organisaties of om
politiek/bestuurlijk draagvlak bij de zittende gemeente, provincie of andere
overheidsdiensten, maar zeker ook om maatschappelijk draagvlak bij alle actoren
die bij een project betrokken zijn of gaan worden.
Hierbij gaat het om belanghebbenden als omwonenden en winkeliers, vaak
gezamenlijk vertegenwoordigd in verenigingen van eigenaren (VVE’s),
belangengroepen of winkeliersverenigingen. Ook milieubewegingen en andere
belangengroepen die het gebied aangaan zullen in acht genomen moeten worden.
Dit alles omdat het ontbreken van maatschappelijk draagvlak bij dit soort partijen
kan zorgen voor grote vertragingen of zelfs tot het niet doorgaan van het
(her)ontwikkelingsproject.1 In de Nederlandse maatschappij van wetten en regels
is het namelijk zo dat deze partijen steeds meer macht krijgen wat leidt tot een
situatie waarin deze partijen tot bondgenoot gemaakt dienen te worden.
Om dit te realiseren dient het proces vanaf het begin op de juiste wijze ingevuld
te worden waarin communicatie, participatie en het wekken van vertrouwen erg
belangrijk zijn.1
11.1.3. Begrippenbepaling
Maatschappelijk draagvlak
Maatschappelijk draagvlak heeft geen eenduidige betekenis maar neemt wel een
belangrijke plaats in bij afwegingen en besluitvorming. Het wordt in de beginfase
van een (her)ontwikkeling vooral afgemeten aan de mate van consensus met
overlegpartners. In de realisatiefase wordt maatschappelijk draagvlak vooral
afgemeten aan de weerstand dat een project oproept. 2
Maatschappelijk draagvlak in een (her)ontwikkeling heeft twee kanten. De kant
van de betrokkenheid van omwonenden en andere actoren (het zogenoemd
commitment) en de andere kant van de doelgroep waar de ontwikkeling voor
wordt gerealiseerd (de eindgebruiker). Het is dus zaak voor de ontwikkelaar om
beide groepen bij het project betrokken te krijgen om het gewenste
maatschappelijke draagvlak te creëren.
1
2

Punter, H., 2001, Snelle Halen. Terug bij af, ROM Magazine, blz. 20-22
Raad Landelijk Gebied, 2001, De natuur van het draagvlak, www.rlg.nl
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11.1.4. Probleemstelling
Een gebrek aan maatschappelijk draagvlak kan zorgen voor grote vertragingen of
zelfs het niet doorgaan van een (her)ontwikkeling.
11.1.5. Doelstelling
Het ontwikkelen van een handreiking aan ontwikkelende partijen, bijvoorbeeld in
de vorm van een interactieve website, ter verbetering van het gebruik van de
middelen op het gebied van communicatie, participatie en vertrouwen ter
bevordering van het maatschappelijke draagvlak
door
een analyse te maken van de huidige technieken m.b.v. een oriëntatie (literatuur
& interviews) en een casestudy.
11.1.6. Onderzoeksmodel
Oriëntatie

Case-study

Theorie
procesmanagement

Case A

Theorie
maatschappelijk
draagvlak

Analyse

Ontwerp & Validatie

Analyse resultaten

Ontwerpen
handreiking

Conclusies trekken

Validatie
handreiking

Case B

Theorie
burgerparticipatie &
communicatie
Theorie
shared understanding &
vertrouwen
Theorie
organisatiepsychologie
& burgertypologiën

Case C

Case D

Figuur 11.1: Onderzoeksmodel

Verwoording van het onderzoeksmodel
Allereerst wil ik mij de theorie eigen maken van het procesmanagement en
uitzoeken wat maatschappelijk draagvlak nu daadwerkelijk is d.m.v. het
bestuderen van de nodige literatuur hieromtrent. Ditzelfde geldt voor de
verschillende vormen van burgerparticipatie & communicatie. Ook de theorie
van het shared understanding & vertrouwen oftewel het ergens samen over
eens zijn, elkaar begrijpen en het vertrouwen van elkaar zal bij moeten dragen
aan de oriëntatie om de casestudy in te gaan. Deze laatste twee begrippen
dienen ook aan de hand van interviews met experts verduidelijkt te worden.
Verder zal ik mijzelf de theorie van organisatiepsychologie eigen maken door
het doen van het gelijknamige keuzevak en zal ik tevens de verschillende
burgertypologieën onderzoeken die allen op een andere manier van invloed
kunnen zijn op het proces.
In de casestudy zal de theorie uit de oriëntatie gebruikt worden om te
bestuderen hoe er in verschillende cases omgegaan is met het creëren van
draagvlak en hoe het eventueel beter had gekund. Informatie hierover wordt
vergaard door het bestuderen van documenten over de cases en het interviewen
van betrokkenen.
Dit alles zal hierna geanalyseerd worden waarna er conclusies getrokken zullen
worden over de resultaten.
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Deze conclusies moeten dan leiden tot een handreiking, bijvoorbeeld in de vorm
van een interactieve website ter verbetering van het scheppen van
maatschappelijk draagvlak. Deze handreiking zal gevalideerd worden door de
eerder geïnterviewde experts en betrokkenen te raadplegen.
11.1.7. Vraagstelling
Waarom zorgt een gebrek aan maatschappelijk draagvlak bij belanghebbenden
voor grote vertragingen gedurende het planvormingsproces of zelfs het niet
doorgaan van een (her)ontwikkeling en hoe kan het proces zo ingericht worden
dat communicatie, participatie en vertrouwen leiden tot een verbetering van het
maatschappelijke draagvlak?
11.1.8. Centrale vragen
Oriëntatie
Van welke aspecten binnen een planvormingsproces is maatschappelijk draagvlak
afhankelijk?
14. Wat is de definitie van maatschappelijk draagvlak?
15. Wat is procesmanagement en op welke manier wordt maatschappelijk
draagvlak erdoor beïnvloed?
16. Wat is communicatie & participatie en op welke manier wordt
maatschappelijk draagvlak erdoor beïnvloed?
17. Wat is shared understanding & vertrouwen en op welke manier wordt
maatschappelijk draagvlak erdoor beïnvloed?
18. Welke andere aspecten zijn van belang en op welke manier wordt
maatschappelijk erdoor beïnvloed?
Casestudy
Hoe worden de onderzochte aspecten in de praktijk toegepast?
1. Hoe
wordt
procesmanagement
in
de
praktijk
toegepast
maatschappelijk draagvlak te creëren?
2. Hoe wordt communicatie & participatie in de praktijk toegepast
maatschappelijk draagvlak te creëren?
3. Hoe wordt shared understanding & vertrouwen in de praktijk toegepast
maatschappelijk draagvlak te creëren?
4. Hoe worden de andere aspecten in de praktijk toegepast
maatschappelijk draagvlak te creëren?

om
om
om
om

Analyse
1. Hoe kan procesmanagement bijdragen aan het scheppen van een beter
maatschappelijk draagvlak?
2. Hoe kan communicatie & participatie bijdragen aan het scheppen van een
beter maatschappelijk draagvlak?
3. Hoe kan shared understanding & vertrouwen bijdragen aan het scheppen
van een beter maatschappelijk draagvlak?
4. Hoe kunnen andere aspecten bijdragen aan het scheppen van een beter
maatschappelijk draagvlak?
11.1.9. Afbakening
Mijn onderzoek zal zich beperken tot het onderzoeken van de verschillende
middelen van communicatie, participatie & vertrouwen die in de cases zijn
toegepast aangevuld met mogelijk interessante middelen vanuit de literatuur. Dit
zal resulteren in een handreiking aan ontwikkelende partijen ter bevordering van
het maatschappelijke draagvlak.
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11.1.10.
Resultaatverwachting
Het resultaat van dit onderzoek is een handreiking aan ontwikkelende partijen ter
bevordering van het maatschappelijke draagvlak door middel van het gebruik van
de juiste middelen op het gebied van communicatie, participatie en vertrouwen.
Onderzoeksstrategie
11.1.11.
Binnen dit onderzoek wordt er gekozen voor een deskresearch, gecombineerd
met een case study. Begonnen wordt met een deskresearch, om de verschillende
literatuurbronnen op te zoeken, te analyseren en te rapporteren. Hierdoor
ontstaan een beeld van de verschillende theorieën en middelen van
burgerparticipatie,
communicatie,
shared
understanding,
vertrouwen,
organisatiepsychologie en burgertypologieën waardoor ze kunnen worden
vergeleken en eventuele verbanden zichtbaar worden.
Hierna zullen de verschillende mogelijkheden en middelen verder worden
onderzocht door middel van een casestudy. Deze cases worden zo geselecteerd
dat ze niet te veel op elkaar lijken zodat er verschillende situaties onderzocht
worden waarin verschillende middelen zijn toegepast. Het zal hierbij gaan om
ongeveer 3 tot 5 cases.
Van de cases gecombineerd met de theorieën en middelen vanuit de literatuur
wordt een analyse gemaakt waaruit conclusies worden getrokken.3
Ontwerpmethodologie
11.1.12.
Binnen dit onderzoek wordt er gekozen voor de basisstructuur voor een ontwerp
zoals weergegeven in de reader “Ontwerpen, design helps” van dhr. Frans van
Gassel:
Allereerst zal de ontwerpvraag geformuleerd dienen te worden, waarna een
programma van eisen voor het ontwerp wordt opgesteld. Hierna zal de
verkenning van de ontwerpvraag plaatsvinden en zullen verschillende oplossingen
worden gezocht waaruit dan een keuze moet worden gemaakt op basis van het
eerder geformuleerde programma van eisen. Deze oplossing zal dan uitgewerkt
worden en gevalideerd door de verschillende experts uit de klankbordgroep,
begeleiding en andere contactpersonen. Verder zal dan gekeken worden voor wie
de ontwerpresultaten bedoeld zijn waardoor de vormgeving van het ontwerp
bepaald wordt. In dit geval een handreiking, bijvoorbeeld in de vorm van een
interactieve website. Verder zullen er verschillende creativiteitstechnieken
gebruikt gaan worden om tot oplossingen te komen en verschillende
keuzetechnieken om de juiste keuze uit deze oplossingen te maken.4

3

Verschuren, P., Doorewaard, H., 2007, Het ontwerpen van een onderzoek,
Lemma
4
Gassel, Frans van, 2008, Reader Ontwerpen. Design Helps, Technische
Universiteit Eindhoven
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11.2. Theoretische achtergronden / literatuur (Nillesen, T., 2008-2)
11.2.1. Verschillen procesmanager en projectmanager



Procesmanager
risicomanagement
calculatiemethodieken
inzicht in maatschappelijke
processen,
belangentegenstellingen,
lobbytechnieken
groepsdynamische
processen
basale gedragspsychologie
kennis van plannen
projectorganisatie,
projectfasering
beslisdocumenten

Technisch



basale ontwerpkennis

Bouwkundig



Management/bestuurlijk




Economisch
Maatschappelijk





Psychologisch/sociologisch



Organisatorisch





Marketing




Communicatie



Juridisch



Politiek



Tabel 11.1: De procesmanager en de

bouwkundige kennis op
basaal niveau (tekening,
bestek, bouwfysica)
projectmanagement
kennis gemeentelijke
besluitvorming
kennis van regiemodellen
basale kennis van
marketing
Kennis van
krachtenveldanalyse,
doelgroepanalyse,
strategiekeuze en
instrumenten
relevante regelkennis
BBSH, gemeentewet,
fiscaliteiten, BTW/WKA,
aanbesteding
politieke processen en
besluitvorming
projectmanager (KTB, 2006)



Projectmanager
grondexploitatie en
vastgoedkunde



complexe
planningstechnieken,
projectorganisatie,
projectfasering,
beslisdocumenten
gedegen kennis van
bouwkundig ontwerp,
fysieke bouwprocessen
kennis op HBO niveau



scenariomanagement



huurrecht, bouwrecht en
fiscaal recht op HBO niveau



politieke processen en
besluitvorming





11.2.2. Tien basisregels voor communicatie
Vanuit het proces:
1. Interne communicatie
Goede externe communicatie begint met een goede interne communicatie. Is de
communicatie binnen de organisaties van elk der deelnemende partners zelf goed
georganiseerd. Zijn taken en verantwoordelijkheden duidelijk? Is het intern
overleg en de afstemming gestructureerd? Hoe worden de medewerkenden van
de eigen organisatie betrokken en geïnformeerd?
2. Integraliteit
Communicatie is onderdeel van en dient geïntegreerd te zijn in een door alle
betrokken
partijen
gedragen
procesorganisatie
en
–planning.
Is je communicatieplan – reeds in de initiatieffase - ook besproken met de andere
partners en speciaal ook met de bewoners(organisatie)? Stel je het
communicatieplan ook gezamenlijk bij in de vervolgfases als daar aanleiding toe
is?
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3. Duidelijkheid
Maak van aanvang af direct duidelijk met wie over wat wordt gecommuniceerd.
Zet geen hele wijk op stelten, als je uiteindelijk maar enkele blokken wilt
aanpakken of als je gefaseerd aan het werk zal gaan. Bewoners van woningen
waar de eerste vijf jaar niets gebeurt (behalve regulier onderhoud) gelijk buiten
de discussie houden en een garantie geven. Wel aangeven wanneer dan wel de
discussie over hun woningen start. Concentreer je op de actuele gebieden. Geef
aan wat het belang is voor de betrokkenen. Geef aan waar het algemeen belang
het individuele belang overstijgt.
4. Gelijkwaardigheid
Goede communicatie veronderstelt een gelijkwaardige positie voor allen.
Professionals hebben al over wijken nagedacht (mag je veronderstellen),
bewoners worden er voor het eerst mee geconfronteerd. Geef ze bijvoorbeeld een
half jaar en een budget voor een eigen professional. Nodig ze uit met hun eigen
analyse en eerste visie te komen, waarna je verder samen optrekt. Ook al zijn
bewonersorganisaties zelden representatief, ze zijn wel van belang als eerste
ingang, als procesbewakers, als intermediair, als eerste referentiekader, als
kenner van (delen) van de buurt.
5. Timing
Wat vertel je op welk moment? Maak een planning. Kijk daarbij naar de historie
en de toekomst van het project. Wat is er al eerder gecommuniceerd en hoe was
de reactie daarop? Wees zorgvuldig met het moment waarop je informatie
verstrekt. Veel bewoners kunnen niets met de boodschap dat hun woning
misschien gesloopt wordt. Ook willen of kunnen ze niet ‘open’ meedenken over
een eventueel nieuw plan dat over een jaar of acht wordt uitgevoerd.
Vanuit de houding:
6. Eerlijkheid en duidelijkheid
Geef de feiten en vertel wat je zeker weet. Houd geen informatie achter, maar
speculeer niet over onderwerpen die je niet echt zeker weet (zoals de
vermoedelijke sloopdatum). Vertrouwen win je maar een keer. Verdoezel de
feiten niet, maar geef duidelijk aan wat de gevolgen zijn. Voorkom
dubbelzinnigheid. Zeg wat je bedoelt. Geef niet te veel informatie, dan wordt de
informatie ondoorzichtig. Gebruik begrijpelijke taal.
7. Begrip en respect
Ga bij iedere stap na hoe jouw reactie zou zijn als iemand dit bij jou in de buurt
of over jouw huis zou vertellen en hoe je dan zou reageren. Het gaat bij SV altijd
over mensen. Leef je in, in de betrokkene. Toon begrip voor verdriet, woede en
onmacht, doe recht aan emotie. Emotie vraagt om begrip voor die emotie, niet
om een inhoudelijke motivatie van de reden van die emotie. Laat weten wat er
gebeurt met reacties en opmerkingen.
8. Betrouwbaarheid
Doe wat je zegt en vertel waarom. Kom afspraken altijd na. Zorg dat iedereen
kan rekenen op wanneer en wat je communiceert. Geef duidelijk aan op welk
moment weer informatie gegeven wordt en doe dat ook. Als het antwoord op een
vraag nog niet bekend is, vertel dan wanneer je het antwoord wel kan geven.
Zorg dat je betrouwbaarder bent dan De Nederlandsche Bank.
9. Handel als professional
Projecten in de bestaande stad zijn ook voor professionals lastig te managen.
Bewoners verwachten echter wel dat zij daadkrachtig en doortastend handelen.
Doe dat dan ook, regel een straffe besluitvorming en vermoei de bewoner niet
met de gevolgen van politiek, bestuurlijk of organisatorisch onvermogen.

De creatie van maatschappelijk draagvlak – Tim Nillesen

75

10. Eén op één
Kies in eerste instantie voor individueel contact als het over de woning van
mensen gaat. Bezoek hen thuis, schrijf hen persoonlijke brieven en geef hen
persoonlijk de gelegenheid om hun grieven, wensen en verlangens duidelijk te
maken. Massa bijeenkomsten zoals bewonersavonden verworden veelal tot
eenrichtingverkeer, of een (politiek) platform voor onvrede. Daar is noch de
bewoner noch de overheid nog de verhuurder bij gebaat. (KEI, 2009-4)
11.2.3. Participatieladders
De participatieladders van Arnstein

(Arnstein, S., 1969)

&

van Edelenbos en Monnikhof

(Edelenbos, J., Monnikhof, R., 2001)

De autocipatieladder van Hofman

(Hofman, J., 2000)
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De participatieladder van Pröpper en Steenbeek

(Pröpper, I., Steenbeek, D., 1998)

De participatieladder van Thomas
1. elkaar (her)kennen
2. toevallige contacten
3. routinecontacten
4. sociale contacten
5. deelname aan informele netwerken
6. informele wederzijdse hulp
7. meedoen aan buurtactiviteiten
8. in buurtgroepen zitten
9. samenwerking met andere buurtgroepen
10. interactie met beleidsmakers
11. beheer (en bezit) van voorzieningen
(Thomas, D., 1983) vertaald in (Hofman, J., 2007)
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11.3. Protocols
11.3.1. Burgerparticipatie protocol gemeente Eindhoven

(Eindhoven, 2005)
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11.3.2. Burgerparticipatie protocol woningcorporatie Oosterpoort

(Oosterpoort, 2006)
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11.4. Interview vragenlijst (Nillesen, T., 2008-3)
11.4.1. Informatiebehoefte
1. Hoe wordt door de respondent/organisatie maatschappelijk draagvlak
gedefinieerd?
2. Hoe wordt door de respondent/organisatie tegen het belang van
maatschappelijk draagvlak aangekeken?
 Hoe was dit vroeger?
 Hoe zou dit in de toekomst moeten zijn?
3. Hoe wordt/is procesmanagement in de case toegepast om maatschappelijk
draagvlak te creëren?
 Welke aspecten ervan zijn toegepast?
 Op welke manier hebben deze aspecten bijgedragen aan
verbetering van het maatschappelijke draagvlak?
 Hoe had dit achteraf beter gekund?
4. Hoe wordt/is communicatie & participatie in de case toegepast om
maatschappelijk draagvlak te creëren?
 Welke aspecten ervan zijn toegepast?
 Op welke manier hebben deze aspecten bijgedragen aan
verbetering van het maatschappelijke draagvlak?
 Hoe had dit achteraf beter gekund?
5. Hoe wordt/is shared understanding & vertrouwen in de case toegepast om
maatschappelijk draagvlak te creëren?
 Welke aspecten ervan zijn toegepast?
 Op welke manier hebben deze aspecten bijgedragen aan
verbetering van het maatschappelijke draagvlak?
 Hoe had dit achteraf beter gekund?
6. Hoe worden/zijn de andere aspecten in de case toegepast om
maatschappelijk draagvlak te creëren?
 Welke aspecten ervan zijn toegepast?
 Op welke manier hebben deze aspecten bijgedragen aan
verbetering van het maatschappelijke draagvlak?
 Hoe had dit achteraf beter gekund?
11.4.2. Persoonlijke gegevens
1. Naam
2. Functieomschrijving
3. Organisatieomschrijving
4. Werkzaamheden in het verleden
11.4.3. Case-beschrijving
1. Wat is het doel van de ontwikkeling in de case?
□ Wijkverbetering; leefbaarheid
□ Wijkverbetering; woningaanbod (bv. door leegstand, veroudering)
□ Wijkverbetering; aantrekkelijkheid (bv. centrum)
□ Herbestemming; benodigde functie (bv. door leegstand)
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2. Hoe zou u de bevolkingssamenstelling/(sociale) situatie in de case
omschrijven?
Leeftijd
□ overwegend ouderen
□ overwegend jongeren
□ ongeveer gelijk

Etniciteit
□ overwegend autochtonen
□ overwegend allochtonen
□ ongeveer gelijk

Inkomen
□ overwegend hoge inkomens
□ overwegend midden inkomens
□ overwegend lage inkomens
□ ongeveer gelijk

Leefbaarheid
□ hoge leefbaarheid
□ gemiddelde leefbaarheid
□ lage leefbaarheid

Betrokkenheid bij de wijk (gemiddeld)
□ zeer betrokken
□ redelijk betrokken
□ weinig betrokken

Woningen / winkels
□ overwegend woningen
□ overwegend winkels
□ ongeveer gelijk

11.4.4. Definitie maatschappelijk draagvlak / belang ervan
Stelling 1:
Maatschappelijk draagvlak is te maken, het kan verworven worden.
□ Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Discussie; Het ontstaat. Het is een resultaat van zorgvuldig en open handelen.
Stelling 2:
Maatschappelijk draagvlak is belangrijker dan ambtelijk draagvlak, politiek
draagvlak en economisch draagvlak.
□ Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Discussie; Ligt helemaal aan respondent, eventueel rangschikking maken.
Stelling 3:
Een gebrek aan maatschappelijk draagvlak is tegenwoordig desastreus voor een
project.
□ Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Discussie; Hoe was dit vroeger? Hoe in de toekomst? Leidt vaak tot vertragingen
of niet doorgaan project, maar hoeft niet. Er kan ook sprake zijn van acceptatie.
Stelling 4:
Het proces van het creëren van maatschappelijk draagvlak dient altijd gepaard te
gaan met participatie, communicatie én vertrouwen.
□ Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Discussie; Participatie hoeft niet per definitie, acceptatie/instemming is ook
voldoende. Communicatie & vertrouwen altijd belangrijk.
Stelling 5:
Het proces van het creëren van maatschappelijk draagvlak is bij vrijwel elk
project hetzelfde.
□ Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
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Discussie; Dit proces is nooit hetzelfde. Ieder project is anders en dient anders
benaderd te worden. Globaal gezien kunnen vaak wel dezelfde soort instrumenten
gebruikt worden.
Stelling 6:
Met het proces van het creëren van maatschappelijk draagvlak moet in een vroeg
stadium begonnen worden.
□ Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Discussie; Ligt aan het soort project, mate van betrokkenheid etc.
11.4.5. Toepassing Procesmanagement
Stelling 7:
Het proces van het creëren van maatschappelijk draagvlak is een taak van de
procesmanager.
□ Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Discussie; Dit klopt zeker. Aspecten van procesmanagement als de
omgevingsanalyse en de krachtenveldanalyse spelen hierbij een rol. Daarnaast is
interactie en afstemming van de plannen belangrijk en natuurlijk de opstelling
van een goed communicatieplan waarin ook maatschappelijke actoren aan bod
komen.
Stelling 8:
Een goede omgevingsanalyse en krachtenveldanalyse zijn onontbeerlijk voor het
slagen van een project.
□ Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Discussie; Ook dit klopt zeker. Discussiëren over ervaringen binnen de case en
andere projecten. Hoe had dit achteraf beter gekund?
11.4.6. Toepassing Communicatie & Participatie
Stelling 9:
Te veel communicatie met betrokken actoren in een project is beter dan te
weinig.
□ Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Discussie; Het is belangrijk de juiste mix te vinden. Hoe was het
communicatieplan in de case? Hoe werden mensen geïnformeerd? Ervaringen?
Hoe had dit achteraf beter gekund?
Stelling 10:
Burgerparticipatie moet altijd toegepast worden.
□ Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Discussie; In principe kan het altijd. Alleen de vraag is in welke vorm?
Informeren, raadplegen, adviseren, coproduceren of beslissen? Handvest
burgerparticipatie beschikbaar?
Keuzevraag:
Welke vorm van burgerparticipatie is in de case overwegend toegepast?
□ Informeren □ Raadplegen □ Adviseren □ Coproduceren
□ Beslissen
Discussie; Welke vorm is in welk geval het beste toe te passen?
Participatieladder? Waarop is deze keuze gebaseerd? Hoe is dit vormgegeven?
Ervaringen? Hoe had dit achteraf beter gekund?
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11.4.7. Toepassing Shared Understanding & Vertrouwen
Stelling 11:
Het belangrijkste aspect voor het ontstaan van maatschappelijk draagvlak is
vertrouwen.
□ Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Discussie; Shared understanding, commitment, consensus etc. Hoe is vertrouwen
ontstaan in de case? Ervaringen? Hoe had dit beter gekund?
Stelling 12:
Shared understanding is een methode om maatschappelijk draagvlak te creëren.
□ Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Discussie; Shared understanding is vrij vertaald gedeeld begrip. Men begrijpt en
accepteert elkaars standpunten. Dus in principe een vorm van maatschappelijk
draagvlak. Hoe is shared understanding bereikt in de case? Ervaringen? Hoe had
dit achteraf beter gekund?
11.4.8. Toepassing andere aspecten
Stelling 13:
Maatschappelijk draagvlak ontstaat enkel door goed procesmanagement, goede
communicatie & participatie en of shared understanding & vertrouwen.
□ Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Discussie; Een combinatie van alle factoren is waarschijnlijk gewenst. Verder valt
te denken aan interactiviteit en integraal ontwerpen. Nog andere aspecten van
belang / toegepast in de case? Ervaringen? Hoe had het achteraf beter gekund?
11.4.9. Afsluiting
Stelling 14:
Het proces van het creëren van maatschappelijk draagvlak is in de case naar
tevredenheid verlopen.
□ Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Want; (als gevolg hiervan)
□ Weinig/geen vertraging
□ Weinig/geen verzet
□ Weinig/geen extra kosten
□ Overwegend positieve reacties

□
□
□
□

(veel) vertraging
(veel) verzet
(veel) extra kosten
Overwegend negatieve reacties

Stelling 15:
Onze gemeente / organisatie kan op het gebied van maatschappelijk draagvlak
nog veel leren.
□ Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Discussie; Reden voor dit antwoord?
Stelling 16:
Het proces van het creëren van maatschappelijk draagvlak dient overgelaten te
worden aan professionals zoals gespecialiseerde advies/communicatiebureaus.
□ Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Discussie; Reden voor dit antwoord?
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11.5. Interviewverslagen (Nillesen, T., 2008-3)
11.5.1. Respondent 1
Stelling 1:
Maatschappelijk draagvlak is te maken, het kan verworven worden.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Het moet zelfs! Men haalt een voorbeeld uit Deest aan waarin de bevolking zich
afvraagt of er nog eens wat gebeurt. Het is van belang om vertrouwen te wekken
tussen de samenwerkende partijen en bij de burgers. Men moet al heel vroeg
open zijn en iets concreets aan de bevolking laten zien waardoor men vertrouwen
krijgt. Vertrouwen is heel belangrijk. Het verschil tussen een projectontwikkelaar
(korte termijn planning) en een woningcorporatie (lange termijn planning) wordt
aangegeven. Men probeert hen samen te brengen om ze één gezamenlijke
verantwoordelijkheid te geven. De volgende keer gaat het dan ook veel
gemakkelijker. Men komt elkaar toch nog wel eens tegen. Ook wordt nog een
voorbeeld aangehaald van een project in Maurik. Hier was een groot tekort dat de
projectontwikkelaar wilde oplossen door meer dure woningen te bouwen in plaats
van sociale woningbouw. Dit was niet beloofd dus ging de provincie er achteraan.
Men wist het tekort te halveren door verschillende aanpassingen te doen. Hierna
werd nog eens goed gekeken naar de begroting en uiteindelijk een veel kleiner
tekort gehaald. 2/3 hiervan werd door de provincie betaald, 1/3 door de
projectontwikkelaar.
Stelling 2:
Maatschappelijk draagvlak is belangrijker dan ambtelijk draagvlak, politiek
draagvlak en economisch draagvlak.
□ Helemaal eens
 Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Als het andere er niet is dan komt het niet van de grond. Alle betrokken partijen
moeten door één deur kunnen. Alles hangt met elkaar samen. Wel is het
natuurlijk zo dat als er geen ambtelijk & politiek draagvlak is er geen project van
de
grond
komt.
Deze
partijen
voeren
toch
de
regie.
Via
de
volksvertegenwoordiging door de politiek zal het maatschappelijke draagvlak aan
bod komen. Men dient haar oor te luister te leggen in de maatschappij.
Stelling 3:
Een gebrek aan maatschappelijk draagvlak is tegenwoordig desastreus voor een
project.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Vroeger was het in principe hetzelfde alleen was er toen nog weinig sprake van
inspraak. Al vanaf 1965 was er echter het recht van bezwaar maken. Maar toen
werden bepaalde dingen ook gemakkelijker geaccepteerd. Tegenwoordig denkt
men meer mee en onderneemt men sneller actie. De verhoudingen liggen anders.
Nu moet er daadwerkelijk wat gebeuren wil men het gevoel hebben dat er naar
ze geluisterd wordt. Er moet gevisualiseerd worden. Aan het proces van
meedenken moeten echter wel duidelijke randvoorwaarden gesteld worden. In de
toekomst wordt maatschappelijk draagvlak steeds belangrijker. Je moet de
burger wel erbij betrekken omdat er een verschuiving plaatsvindt van nieuwbouw
naar herstructurering van de bestaande voorraad. Hierbij gaat het de burger dus
veel meer aan. Je ziet dit ook steeds meer gebeuren met bijvoorbeeld meer
wijkraden of wethouders die ook bepaalde wijken krijgen toegewezen waarvoor
ze verantwoordelijk zijn.
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Stelling 4:
Het proces van het creëren van maatschappelijk draagvlak dient altijd gepaard te
gaan met participatie, communicatie én vertrouwen.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Sowieso zijn samenwerking en vertrouwen erg belangrijk. Participatie hoeft niet
altijd te gebeuren. Het hangt natuurlijk wel af van het niveau van abstractie. Hoe
lager dit niveau, hoe meer acceptatie (gradatie van maatschappelijk draagvlak)
van belang wordt. Vooral in de welzijnswereld.
Stelling 5:
Het proces van het creëren van maatschappelijk draagvlak is bij vrijwel elk
project hetzelfde.
□ Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
 Helemaal oneens
Dit is geheel afhankelijk van de verschillende partijen en inhoud van het project.
Dit is altijd anders. Integraal gezien is het wel zo dat je altijd de burger nodig
hebt bij projecten. Ook zijn de gebruikte instrumenten om maatschappelijk
draagvlak te creëren, te communiceren etc. wel hetzelfde.
Stelling 6:
Met het proces van het creëren van maatschappelijk draagvlak moet in een vroeg
stadium begonnen worden.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Dit moet zo vroeg mogelijk gebeuren. Wanneer er ook maar enigszins aan een
gebied gedacht wordt om te ontwikkelen moet ermee begonnen worden. Daar ligt
ook het succes van de provincie Gelderland op dit moment. Men zorgt dat van te
voren de plooien zijn gladgestreken en is daarin een voorbeeld voor anderen. Je
moet echter wel duidelijk aangeven in je procesplanning wanneer je burgers erbij
betrekt, maar je moet altijd open zijn. Wel is het zo dat als je de burgers erbij
gaat betrekken je wel altijd concreet moet zijn. Vincent Beillo (een blinde
cabaretier) wordt aangehaald: “Je bent pas onafhankelijk, als je afhankelijk durft
te zijn.”
Stelling 7:
Het proces van het creëren van maatschappelijk draagvlak is een taak van de
procesmanager.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
De verantwoordelijkheid voor het creëren van maatschappelijk draagvlak ligt bij
de gemeente. Als die een procesmanager inhuurt is dit natuurlijk zijn taak en
dient hij e.e.a. in het communicatieplan op te nemen.
Stelling 8:
Een goede omgevingsanalyse en krachtenveldanalyse zijn onontbeerlijk voor het
slagen van een project.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Klopt helemaal.
Stelling 9:
Te veel communicatie met betrokken actoren in een project is beter dan te
weinig.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
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De juiste mix is belangrijk. Zoals al eerder aangegeven moet je weten wat je wilt,
op welke momenten je wie erbij wilt betrekken en wat je dan gaat vertellen. Ook
is het dus van belang dat je ook daadwerkelijk wat te vertellen hebt.
Stelling 10:
Burgerparticipatie moet altijd toegepast worden.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Meebeslissen gaat men wat ver, maar er moet zeker geluisterd worden naar
diegenen die het aangaat. Om te beslissen zijn er de volksvertegenwoordigers,
die zijn immers door het volk verkozen. Een voorbeeld over windenergie wordt
aangehaald. Waarom en hoe is men tegen windmolens in het landschap? Het is
belangrijk om een afgewogen oordeel te maken waarin de burger gehoord is.
Hierdoor worden dingen aangehaald waaraan je zelf misschien niet eens gedacht
had. Ook treedt de provincie wel eens op als boodschapper van het slechte
nieuws. Men moet niet altijd de wethouder iets laten vertellen. Men zegt dan
bijvoorbeeld: “De wethouder moet dit doen van ons.” Hierdoor blijft het
vertrouwen in de wethouder bestaan. Dit is een goede onderhandelingstactiek die
vaak bij gemeente overstijgende projecten wordt toegepast waardoor de
wethouder uit de wind wordt gehouden. Wettelijk gezien wordt de burger erbij
betrokken door de inspraakverordening van de provincie. Wellicht dat het zelfs in
het beleidsplan van de provincie is opgenomen of zelfs in het coalitieakkoord.
Keuzevraag:
Welke vorm van burgerparticipatie is in de case overwegend toegepast?
□ Informeren  Raadplegen □ Adviseren □ Coproduceren
□ Beslissen
Raadplegen is het beste toe te passen. Dit staat ook allemaal in de regels.
Gemeenten hebben zelf de infoavonden inmiddels wel door.
Stelling 11:
Het belangrijkste aspect voor het ontstaan van maatschappelijk draagvlak is
vertrouwen.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Vertrouwen dient onderling tussen de partijen aanwezig te zijn én bij de
bevolking. Beloven = waarmaken. Zorg dat je met iets concreets komt en
inventariseer van te voren of iets ook daadwerkelijk waar te maken is. Dit moet
niet te lang duren, zeker binnen ½ - 1 jaar. Doe dan ook alles wat ermee
samenhangt om het waar te maken. Vaak wordt er te gemakkelijk wat beloofd en
is er sprake van té hoge ambities die niet waargemaakt kunnen worden. Hierdoor
verlies je het vertrouwen en ben je verloren. Een wethouder zou bijvoorbeeld in
zijn 8 jaar termijn de 1e twee jaar moeten kijken wat te doen en de rest van de 6
jaar alleen maar uitvoeren; het waarmaken dus.
Stelling 12:
Shared understanding is een methode om maatschappelijk draagvlak te creëren.
□ Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
 Helemaal oneens
Vertrouwen zit alles in. Begrip voor elkaars standpunten kan altijd aanwezig zijn
maar dit levert niets op. Men moet elkaar vertrouwen. De gedeputeerde zei eens:
“Men moet het pannenbier (gedronken als hoogte punt van bouw bereikt is) van
te voren opdrinken. Hierdoor worden alle problemen van te voren opgelost.”
Verder moet men er voor zorgen dat het vertrouwen in de politiek aanwezig is.
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Stelling 13:
Maatschappelijk draagvlak ontstaat enkel door goed procesmanagement, goede
communicatie & participatie en of shared understanding & vertrouwen.
□ Helemaal eens
 Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Geen enkel project is hetzelfde. Een procesmanager moet alles goed uiteenzetten
en mensen erop aanspreken als ze hun verantwoordelijkheden niet nakomen.
Deze verantwoordelijkheden voor het project moet men kweken zodat er een
gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel ontstaat. Wie? Wat? Hoe? Het gaat om
het totaalplaatje. Men moet gezamenlijk tot consensus komen. Hierdoor is het
ook veel gemakkelijker om mensen erop aan te spreken. De procesmanager heeft
hierin de rol van aanjager, of eigenlijk najager. Hij moet wel om weten te gaan
met de gevoeligheid van bepaalde onderwerpen. Ook is de burgertypologie heel
belangrijk. Zo heerst er in Brabant een heel andere mentaliteit dan bijvoorbeeld
op de Hoge Veluwe. In Brabant worden problemen bij wijze van spreken op de
kermis opgelost onder het genot van een pilsje. Dit zie je op de Hoge Veluwe niet
zo snel gebeuren.
Stelling 14:
Het proces van het creëren van maatschappelijk draagvlak is in de case naar
tevredenheid verlopen.
□ Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
n.v.t.
Stelling 15:
Onze gemeente / organisatie kan op het gebied van maatschappelijk draagvlak
nog veel leren.
□ Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
 Helemaal oneens
Alles binnen de provincie is gericht op burgerparticipatie. Men krijgt voor een
project alleen subsidie als de burgerbetrokkenheid duidelijk kan worden
aangegeven. In uitgegeven brochures laat men dan ook altijd de mensen zelf aan
het woord in plaats van bijvoorbeeld de directeur van een woningcorporatie.
Verder probeert de provincie Gelderland groepen te formeren voor Collectief
Particulier Opdrachtgeverschap. (CPO) Men geeft hierin begeleiding en stuurt de
groepen aan. Ook staat men op beurzen om te laten zien wat de provincie
allemaal doet. Gelderland loopt hierin voorop.
Stelling 16:
Het proces van het creëren van maatschappelijk draagvlak dient overgelaten te
worden aan professionals zoals gespecialiseerde advies/communicatiebureaus.
□ Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
 Helemaal oneens
Er zitten ook goede mensen bij de gemeente / overheid. Men dient gebruik te
maken van de aanwezige kwaliteiten. Anders zal er iemand ingehuurd moeten
worden. Kleinere gemeenten zullen de kwaliteiten vaak niet hebben, maar dan
kan een woningcorporatie ze bijvoorbeeld in huis hebben. Anders zal men toch
iemand in moeten huren.
11.5.2. Respondent 2
Stelling 1:
Maatschappelijk draagvlak is te maken, het kan verworven worden.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
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Het ontstaan en het verwerven van maatschappelijk draagvlak is niet zozeer een
tegenstelling. Men moet er tijd en continuïteit insteken. Het is een resultaat van
zorgvuldig en open handelen.
Stelling 2:
Maatschappelijk draagvlak is belangrijker dan ambtelijk draagvlak, politiek
draagvlak en economisch draagvlak.
□ Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
 Helemaal oneens
Politiek draagvlak (uitspraken van de raad) helpen bij het verkrijgen van
maatschappelijk draagvlak. Dit ligt allemaal dicht bij elkaar. Er is niet echt een
rangschikking te maken maar wel een soort van volgorde: economisch, politiek,
ambtelijk en maatschappelijk. Men moet echter wel op alles investeren. Verder is
er in het begin niet altijd sprake van economisch draagvlak maar moet het toch
gebeuren. Ook het ambtelijke draagvlak is natuurlijk cruciaal voor de uitvoering.
Stelling 3:
Een gebrek aan maatschappelijk draagvlak is tegenwoordig desastreus voor een
project.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Vroeger was er veel meer gezag en had de overheid een hogere status. Men
dacht er niet over om het oneens te zijn met de overheid. Nu roert men zich meer
en heeft men de mogelijkheid bezwaar te maken. Het eigen belang lijkt zwaarder
te wegen dan het algemeen belang. Politici worden ook onzekerder en burgers
worden juist mondiger. Politici staan in het dualisme in tussen kaderstellend en
volksvertegenwoordigend. Burgers maken steeds meer stampei via websites, op
bingoavonden etc. Ook de oppositie weet de ontevreden burgers wel te vinden.
Daarom is het van belang om pro-actief draagvlak te verkrijgen. Een gemeente
heeft vaak de neiging om te reageren. Er ontstaat steeds meer discussie. Maar
politici moeten juist meer zelfverzekerdheid gaan uitstralen. Men zou
deskundigheid en professionaliteit meer moeten waarderen. In de toekomst zal
men toch de eigen verantwoordelijkheid meer gaan ervaren.
Stelling 4:
Het proces van het creëren van maatschappelijk draagvlak dient altijd gepaard te
gaan met participatie, communicatie én vertrouwen.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Acceptatie/instemming = participatie. Men hoeft niet altijd mee te denken. De
bevolkingsgroep die daar tijd voor heeft is vaak 60+ en dus niet representatief
voor de totale bevolking. Hier moet men niet uitsluitend de oren naar laten
hangen, er moet breed naar gekeken blijven worden.
Stelling 5:
Het proces van het creëren van maatschappelijk draagvlak is bij vrijwel elk
project hetzelfde.
□ Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
 Helemaal oneens
Een wijziging in het wonen is anders dan dat er bijvoorbeeld een park in de wijk
komt. Het ligt ook aan de soort actoren waar je mee te maken hebt; bewoners /
ondernemers / boeren etc. Een goede stakeholderanalyse is hiervoor nodig.
Stelling 6:
Met het proces van het creëren van maatschappelijk draagvlak moet in een vroeg
stadium begonnen worden.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
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Niet té vroeg. In principe moet men alleen al bij een voornemen om iets te gaan
mensen er al bij gaan betrekken. Men moet zo open mogelijk zijn. Een voorbeeld
van waar men té vroeg was is de Vogelbuurt. Het middel was een brief waarin
plannen stonden beschreven, maar niets lag nog vast. Dit is niet concreet genoeg
en had mondeling gecommuniceerd moeten worden. Echter, als je een verkeerde
boodschap hebt is eigenlijk elk moment verkeerd.
Stelling 7:
Het proces van het creëren van maatschappelijk draagvlak is een taak van de
procesmanager.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Deze moet hier dan wel de juiste competenties voor hebben. Bewonersparticipatie
is een proces binnen een bepaald programma met het reeds beschreven doel.
Stelling 8:
Een goede omgevingsanalyse en krachtenveldanalyse zijn onontbeerlijk voor het
slagen van een project.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Dit wordt nog veel te weinig gedaan. Achteraf wordt vaak gedacht: “Dit had
gemoeten.” Binnen de gemeente Tiel gaat men het ook steeds meer doen en dan
in de breedste zin. Bij een krachtenveldanalyse dienen namelijk ook de politieke
consequenties betrokken te worden.
Stelling 9:
Te veel communicatie met betrokken actoren in een project is beter dan te
weinig.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Kan té veel wel? Een valkuil is dat als er niet gebeurt, er ook niets
gecommuniceerd wordt. Dan moet je gewoon communiceren dat er even niets
zichtbaars gebeurd. Dat er ook daadwerkelijk iets gebeurd moet je wel zichtbaar
proberen te maken. Ook korte termijnoplossingen tijdens een proces kunnen
hieraan bijdragen. Men laat hiermee zien dat men naar de bewoners luistert.
Bijna elk project dient van te voren bekeken te worden qua communicatie. Hier
moet een communicatiestrategie voor opgesteld worden waaruit dan uiteindelijke
het communicatieplan voorvloeit.
Stelling 10:
Burgerparticipatie moet altijd toegepast worden.
□ Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
 Helemaal oneens
Het moet wel nut hebben en niet te abstract worden. Bijvoorbeeld de bepaling
van een welstandsnota. Hier wordt burgerparticipatie af en toe misbruikt. Je moet
jezelf de vraag stellen: “Is het iets dat mensen direct of op termijn raakt?”
Mensen kunnen wel geraadpleegd worden (evt. via internet) maar dan is het vaak
de vraag of deze mensen representatief zijn voor de totale bevolking.
Keuzevraag:
Welke vorm van burgerparticipatie is in de case overwegend toegepast?
□ Informeren  Raadplegen □ Adviseren □ Coproduceren
□ Beslissen
Meebeslissen en coproduceren waren echt aan de orde in de Tielse Methode en bij
het wijkbudget. Als men mensen laat kiezen moeten wel beide opties haalbaar
zijn, men moet randvoorwaarden stellen. Informeren moet alleen bij abstracte
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gevallen, raadplegen in normale gevallen en bij gevallen waar je echt actieve
participatie wenst kun je adviseren, coproduceren en beslissen toepassen.
Stelling 11:
Het belangrijkste aspect voor het ontstaan van maatschappelijk draagvlak is
vertrouwen.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Het beste zijn persoonlijke relaties. Je moet doen wat je zegt; het waarmaken.
Ook moet je mensen zeggen hoe het zit. Hierin moet je investeren. Dit is ook
wederzijds, mensen moeten ook investeren. Hier moet je ze ook op aanspreken
als ze dat niet doen. Ook ambtenaren moet men in contact brengen met burgers.
Laat ze overleggen over oplossingen in de voorfase, men moet denken in kansen.
In contact brengen met elkaar is het beste, het moet dan wel over iets concreets
gaan.
Stelling 12:
Shared understanding is een methode om maatschappelijk draagvlak te creëren.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Gedeeld begrip dient gecreëerd te worden. Men moet helder zijn in over de
afwegingen die gemaakt zijn. Hierdoor kan het voorkomen dat mensen het er niet
mee eens zijn, maar zich er toch bij neerleggen. (instemming/acceptatie) Je moet
mensen erkennen in hun eigen belang maar toch laten blijken dat er ook andere
mensen geholpen dienen te worden. Een voorbeeld wordt aangehaald van een
alcoholverslaafde in je eigen familie; die wil je ook niet ergens buiten de stad
‘opsluiten.’ De gemeente heeft de taak om hiervoor draagvlak te creëren, ook als
er particuliere partijen in het spel zijn. Men moet hier zelf een rol in nemen. Men
is tenslotte volksvertegenwoordiger.
Stelling 13:
Maatschappelijk draagvlak ontstaat enkel door goed procesmanagement, goede
communicatie & participatie en of shared understanding & vertrouwen.
□ Helemaal eens
 Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Het is allemaal noodzakelijk, maar geen garantie voor succes. Maar als je het niet
doet is het wel een garantie dat het niet lukt. Maar bijvoorbeeld bij de Betuwelijn;
het kan ook nooit lukken, of qua draagvlak niet haalbaar zijn.
Stelling 14:
Het proces van het creëren van maatschappelijk draagvlak is in de case naar
tevredenheid verlopen.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Want; (als gevolg hiervan)
 Weinig/geen vertraging
 Weinig/geen verzet
 Weinig/geen extra kosten
 Overwegend positieve reacties

□
□
□
□

(veel) vertraging
(veel) verzet
(veel) extra kosten
Overwegend negatieve reacties

25% van de mensen heeft gekozen bij de Tielse Methode. Verder is er budget
overgehouden. Ook heeft men goed ingespeeld op problemen die rezen met de
stemprocedure.
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Stelling 15:
Onze gemeente / organisatie kan op het gebied van maatschappelijk draagvlak
nog veel leren.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Er worden te weinig krachtenveldanalyses gemaakt aan de voorkant. Men laat
zich nog wel eens overvallen door problemen en soms worden verkeerde
inschattingen gemaakt. Ook de politieke omgeving is hier debet aan. Maar Tiel is
er wel goed mee bezig. Er is een goede mix van innovatie en zelfkritiek. In
grotere gemeenten wordt het moeilijker omdat de overheid dan veel meer
gezichten heeft en er een grotere dynamiek aanwezig is. In Tiel is men het
stadium van naïviteit voorbij. Men kan beter nu dan straks de knelpunten
oplossen, bijvoorbeeld ook in de bestemmingsplannen. Ook corporaties worden
hierin steeds belangrijker.
Stelling 16:
Het proces van het creëren van maatschappelijk draagvlak dient overgelaten te
worden aan professionals zoals gespecialiseerde advies/communicatiebureaus.
□ Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
 Helemaal oneens
Ambtenaren moeten dit zelf doen. Intermenselijk gedrag zou ook een van de
criteria moeten zijn voor de werving & selectie voor ambtenaren. Men moet goed
kunnen luisteren, met mensen om kunnen gaan, lef hebben en de rug recht
kunnen houden. Dit zijn eigenlijk de competenties van een procesmanager. Voor
kleinere gemeenten is het wel vaak lastiger om dergelijke mensen in huis te
halen in verband met de financiële middelen. Maar eigenlijk moet de gemeente
het toch echt zelf doen, liefst op alle ambtelijke niveaus.
11.5.3. Respondent 3
Stelling 1:
Maatschappelijk draagvlak is te maken, het kan verworven worden.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Het is te verwerven maar men moet wel haar best ervoor doen. Het ontstaat
omdat men er zijn best voor doet. Als politicus krijg je op een gegeven moment
wel het gevoel wat draagvlak kan krijgen. Men is “handelaar in draagvlak” en
“moet als bestuurder de markt kennen.”
Stelling 2:
Maatschappelijk draagvlak is belangrijker dan ambtelijk draagvlak, politiek
draagvlak en economisch draagvlak.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Maatschappelijk draagvlak en bestuurlijk draagvlak hangen met elkaar samen.
Men moet natuurlijk als bestuurder luisteren naar de maatschappij, men doet het
tenslotte voor de inwoners. Ambtelijk draagvlak is prettig om het proces efficiënt
te laten verlopen. Dit is soms lastig omdat ambtenaren vaak te veel in
lijnwerkzaamheden denken in plaats van in projecten. Hierdoor wordt men snel
toetser in plaats van aanjager. Dan krijg je de trekker van het project tegenover
de kwaliteitstoetser in het ambtelijk apparaat dat eigenlijk als hulpmiddel moet
dienen om draagvlak te verkrijgen.
Stelling 3:
Een gebrek aan maatschappelijk draagvlak is tegenwoordig desastreus voor een
project.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
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Men heeft altijd mogelijkheden om het project te vertragen. Zowel procedureel
via bezwaren als inhoudelijk zoals milieubeleid. Hierin ontstaan ook steeds meer
aspecten waaraan gedacht moet worden. Men moet natuurlijk beroepsprocedures
voorkomen. Daarom heeft de gemeente bijvoorbeeld onlangs ook om de tafel
gezeten met de milieugroepering om overleg te plegen zodat men elkaar niet
meer zo vaak in de rechtszaal tegenkomt. Ook een klankbordgroep kan hierin een
belangrijke rol spelen. Dit heeft echter twee kanten. Zo is het namelijk ook zo dat
leden van de klankbordgroep hun individuele bezwaren toch gaan uitspelen met
behulp van de informatie verkregen uit de klankbordgroep. Dit is natuurlijk niet
de beoogde bedoeling van een klankbordgroep. Toen dit dus gebeurde is de
klankbordgroep ook opgeheven. Als dit soort dingen gebeuren zou men een
klankbordgroep liever overslaan. Om dit op te lossen is men gaan zoeken naar
een klankbordgroep waarin geen direct betrokkenen plaats namen om
belangenverstrengeling te voorkomen. Het algemeen belang staat vaak tegenover
het eigen belang. Meer helderheid had waarschijnlijk geholpen in dit geval. Ook is
het mogelijk om twee keer een klankbordgroep op te richten in een project. De
eerste in de fase van planvoorbereiding en de tweede in de fase van het
uitwerken van de plannen. Plannen kunnen namelijk haaks staan op belangen
waardoor er een negatieve sfeer ontstaat. Men is nu ook mondiger geworden ten
opzichte van vroeger. Ook zijn de beroepsmogelijkheden toegenomen. Vroeger
kon men makkelijker doorduwen. In de toekomst moet men knopen gaan
doorhakken. De nieuwe wet Ruimtelijke Ordening perkt de mogelijkheden van
beroep ook weer in om zo vooraf overleg te plegen en daarna volledig door te
kunnen pakken.
Stelling 4:
Het proces van het creëren van maatschappelijk draagvlak dient altijd gepaard te
gaan met participatie, communicatie én vertrouwen.
□ Helemaal eens
 Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Communicatie is voorwaarde nummer 1. Draagvlak = vertrouwen, maar
participatie is afhankelijk van het project. Beslissen gaat te ver. Soms moet men
dingen doordrukken ook als er geen maatschappelijk draagvlak is. Als bestuurder
moet men zien wat belangrijk is, hier wordt men ook op afgerekend. Als
voorbeeld wordt het complex Mariëndaal aangehaald waar vroeger
aanleunwoningen voor ouderen werden gebouwd in opdracht van de gemeente.
Hier was geen draagvlak voor onder de bevolking omdat men het niet kende. De
gemeente schatte het goed in en op een gegeven moment was het draagvlak er
wel waardoor er nu bij wijze van spreken gevochten wordt in Groesbeek voor
deze woningen.
Stelling 5:
Het proces van het creëren van maatschappelijk draagvlak is bij vrijwel elk
project hetzelfde.
□ Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
 Helemaal oneens
Dit is sterk afhankelijk van de omvang en mate van concreetheid van een project.
Ook het soort actoren en de doelgroep voor het project hebben hier invloed op.
Bijvoorbeeld een hoog gemiddeld inkomen in de wijk levert meer bezwaar op. De
instrumenten om maatschappelijk draagvlak te creëren zijn echter wel hetzelfde.
Er is er maar één: overleg. Hoe men dat dan doet dat is verschillend. Zoals
infoavonden, panels of 1 op 1 gesprekken. Infoavonden zijn vaak bij nieuwbouw
het beste hoewel er vaak steeds dezelfde mensen aan het woord zijn. De drempel
is dan voor sommige mensen te hoog om hun mening kenbaar te maken. Bij 1 op
1 gesprekken krijg je dan ook een betere doorsnede van de maatschappij. Dit is
alleen wel een stuk intensiever, maar vooral aan te raden bij herstructurering van
wijken met sloop/nieuwbouw.
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Stelling 6:
Met het proces van het creëren van maatschappelijk draagvlak moet in een vroeg
stadium begonnen worden.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Er moet wel concreet iets liggen, maar men moet nog wel iets kunnen met het
project. Er moet nog wel inspraak mogelijk zijn. Bij het vaststellen van een
bestemmingsplan is nu ook de 1e ronde van inspraak afgeschaft om concreter te
kunnen zijn. Maar hierdoor zijn vaak nog maar marginale wijzigingen mogelijk.
Eigenlijk moet men eerder gaan overleggen om niet voor voldongen feiten te
komen staan. Verder is het zo dat bij dingen waarvan men weet dat ze niet erg
welkom zijn (NIMBY-effect) men het van te voren goed moet regelen. Ook al zijn
er bezwaren, soms moet je het toch doen. Bij dit soort projecten moet je eigenlijk
alleen informeren, maar dat is vanzelfsprekend. Ook “moet men inspraak niet
suggereren.” Er moet wel iets mee gedaan kunnen worden.
Stelling 7:
Het proces van het creëren van maatschappelijk draagvlak is een taak van de
procesmanager.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Dit kan een extern persoon zijn. De wethouder is bestuurlijk verantwoordelijk dus
moet dit niet zelf doen. Dit moet hij overlaten aan zijn ambtelijke apparaat dan
wel aan een externe procesmanager.
Stelling 8:
Een goede omgevingsanalyse en krachtenveldanalyse zijn onontbeerlijk voor het
slagen van een project.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Maatschappelijk draagvlak voor een oplossing begint met de erkenning van het
probleem. Zoals in de case van het centrumplan waar het winkelaanbod, de
bewoningsgraad en de verkeersstroom werden geanalyseerd. Geconcludeerd
werd dat er te weinig winkels en woningen waren en de verkeersstroom ook niet
goed was voor het centrum. Het doel was om dit op te lossen; dit werd een
gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dit heeft een besluitvormingstraject op gang
gebracht dat wordt bemoeilijkt door het politieke spel. In de krachtenveldanalyse
wordt deze omgevingsanalyse getoetst. Er wordt gekeken hoe de belangen liggen
ten opzichte van het doel.
Stelling 9:
Te veel communicatie met betrokken actoren in een project is beter dan te
weinig.
□ Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
 Helemaal oneens
Té weinig is sowieso niet goed. Té veel kan frustreren. Er moet wel vooruitgang
te zien zijn. Er moet iets nieuws zijn, anders werkt het averechts en ontstaat er
cynisme en scepsis. Men moet concreet zijn. Tegenwoordig verwacht men een
slagvaardige overheid; dit moet die dan ook laten zien. In de case is het
communicatieplan verwaterd door de energie die men ermee kwijt was en omdat
er niets nieuw te melden was. Misschien hadden we moeten melden waarom er
niets nieuws te melden was. In 2001 is het plan vastgesteld waardoor het in 2002
inzet werd van de gemeenteraadsverkiezingen. GVP (de partij van de respondent)
was voor het plan, VOLG (de partij van wethouder Giesbers) was tegen. Hierdoor
volgde een verkiezingsstrijd met VOLG als winnaar waardoor het project werd
vertraagd. Hierna had de projectontwikkelaar niet zo’n haast meer met het
project maar de gemeente juist wel omdat het anders allerlei subsidies misliep.
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Het centrumplan werd opgeknipt in deelprojecten en nu is er nauwelijks discussie
meer over. VOLG is nu toch voorstander geworden omdat men toch ook de
noodzaak ervan inziet. Groesbeek is een conservatieve gemeente waardoor
nieuwe plannen vaak op weerstand stuiten. Dit heeft geleid tot het verzet tegen
het centrumplan omdat de noodzaak nog niet goed uitgelegd had kunnen worden.
Nu zijn er voorbeelden om mensen te overtuigen. Zoals nu op de Stekkenberg
wordt aangegeven, dat een dergelijk project in de Zeeheldenbuurt een groot
succes is geweest.
Stelling 10:
Burgerparticipatie moet altijd toegepast worden.
□ Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
 Helemaal oneens
Er moet wel altijd geïnformeerd worden maar dat is eigenlijk niet echt
burgerparticipatie. De gemeente heeft overigens een verordening burgerinitiatief
en een inspraakverordening in dit kader.
Keuzevraag:
Welke vorm van burgerparticipatie is in de case overwegend toegepast?
□ Informeren  Raadplegen □ Adviseren □ Coproduceren
□ Beslissen
Via de klankbordgroep in de 1e fase werd de bevolking geraadpleegd.
Stelling 11:
Het belangrijkste aspect voor het ontstaan van maatschappelijk draagvlak is
vertrouwen.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Maatschappelijk draagvlak = vertrouwen. Hiervoor is transparantie en openheid
nodig om het te verkrijgen. Wanneer men even niet transparant kan zijn
(bijvoorbeeld wanneer men in onderhandeling is met een ontwikkelaar) dan
merkt men ook dat het vertrouwen minder wordt.
Stelling 12:
Shared understanding is een methode om maatschappelijk draagvlak te creëren.
□ Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
 Helemaal oneens
Gedeeld begrip is het samen eens zijn over een probleem. De oplossing voor dit
probleem zoeken is een tweede. Het algemeen belang staat hierin dus vaak
tegenover het eigen belang. Het is heel moeilijk om dit te veranderen en mensen
in plaats van hun eigen belang het algemene belang te laten zien. Maar “moet
men dit ook wel verwachten, dit is de normale houding.”
Stelling 13:
Maatschappelijk draagvlak ontstaat enkel door goed procesmanagement, goede
communicatie & participatie en of shared understanding & vertrouwen.
□ Helemaal eens
 Niet helemaal eens
Helemaal oneens
Het ideale proces bestaat niet. Vaak gaat het met vallen en opstaan, het is meer
organisch. Soms verkrijg men ook maatschappelijk draagvlak door zich kwetsbaar
op te stellen. Door onfeilbaarheid uit te stralen verkrijgt men het vaak niet. Over
fouten moet men ook niet dramatisch doen, soms gaat het nu eenmaal niet
perfect. Een mooi voorbeeld is de wijk Stekkenberg waar op de 1e
informatieavond veel verzet was tegen de plannen totdat de voorzitter van
woningcorporatie Oosterpoort in het Groesbeek dialect begon te praten waardoor
het een meer gemeenschappelijk probleem werd en men samen een oplossing
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wilde zoeken. In dit voorbeeld ging men wel op de emotionele tour, maar het
werkte wel.
Stelling 14:
Het proces van het creëren van maatschappelijk draagvlak is in de case naar
tevredenheid verlopen.
□ Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
 Helemaal oneens
Want; (als gevolg hiervan)
□ Weinig/geen vertraging
□ Weinig/geen verzet
□ Weinig/geen extra kosten
□ Overwegend positieve reacties

□ (veel) vertraging
 (veel) verzet
□ (veel) extra kosten
 Overwegend negatieve reacties

Het
is
wisselend
positief
verlopen.
De
problemen
in
de
gemeenteraadsverkiezingen zijn eigenlijk geen goede graadmeter. Wel waren er
irritaties in de klankbordgroep door de belangenverstrengeling. De bestuurlijke
problemen hebben geleid tot vertraging en kosten evenals de daarna onwillige
projectontwikkelaars. Het verzet en de negatieve reacties zijn ontstaan door de
problemen bij de creatie van maatschappelijk draagvlak.
Stelling 15:
Onze gemeente / organisatie kan op het gebied van maatschappelijk draagvlak
nog veel leren.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Er moet altijd de bereidheid zijn om te leren. Het gaat met vallen en opstaan en
men moet dan ook leren van haar fouten. Er zou meer interactie moeten
plaatsvinden om een loopgravenoorlog te voorkomen waarin “men op een plan
gaat schieten in plaats van erop te reageren.” Er moeten vroeger gesprekken
gevoerd worden, soms al in de ideeënfase zodat men de informatie uit de eerste
hand verkrijgt anders ontstaat er beeldvorming. Dit moet voorkomen worden met
openheid. De gemeente scoort daar op dit moment best goed. De huidige
middelen om burgers te laten participeren zijn het wijkwensen-project en de
adviesgroep voor de wMO. De vraag is of een stadspanel representatief zou zijn.
Vaak gaat het toch om dezelfde mensen. Wel zouden sleutelfiguren uit de wijken
meer betrokken kunnen worden. Deze mensen moeten invloed in de wijken
hebben. Echter, er moet opgepast worden voor een zg. ‘overkill.’ Er moeten niet
te veel inspraakmogelijkheden ontstaan.
Stelling 16:
Het proces van het creëren van maatschappelijk draagvlak dient overgelaten te
worden aan professionals zoals gespecialiseerde advies/communicatiebureaus.
□ Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
 Helemaal oneens
Dit kan de gemeente best zelf. Dit wekt vertrouwen, vooral als men ook durft
fouten te maken. Het werkt om je kwetsbaar op te stellen. Een ingehuurd
persoon van een of ander bureau wekt vaak geen vertrouwen.
11.5.4. Respondent 4
Stelling 1:
Maatschappelijk draagvlak is te maken, het kan verworven worden.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Dit gaat niet vanzelf. Het is het resultaat van zorgvuldig en open handelen.
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Stelling 2:
Maatschappelijk draagvlak is belangrijker dan ambtelijk draagvlak, politiek
draagvlak en economisch draagvlak.
□ Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
 Helemaal oneens
Deze zijn even belangrijk. Het moet allemaal aanwezig zijn. Wel is er een
volgorde in aan te brengen: politiek -> ambtelijk -> economisch ->
maatschappelijk
Stelling 3:
Een gebrek aan maatschappelijk draagvlak is tegenwoordig desastreus voor een
project.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
De kosten die met een vertraging gemoeid zijn, zijn enorm. Alleen al het
renteverlies op een al aangekochte locatie. Hier moet men rekening mee houden
anders kan het inderdaad desastreus zijn. Dit was vroeger eigenlijk ook wel zo en
zal altijd wel zo blijven. Er zijn keer op keer weer beroepsmogelijkheden en als er
een klein foutje wordt gemaakt dan kan men weer opnieuw beginnen. “Een
vereenvoudiging van procedures zou wenselijk zijn, wellicht zelfs wel
noodzakelijk.”
Stelling 4:
Het proces van het creëren van maatschappelijk draagvlak dient altijd gepaard te
gaan met participatie, communicatie én vertrouwen.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Communicatie en vertrouwen dienen altijd goed te zijn. Qua participatie is
informeren dan wel raadplegen vaak voldoende.
Stelling 5:
Het proces van het creëren van maatschappelijk draagvlak is bij vrijwel elk
project hetzelfde.
□ Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
 Helemaal oneens
Elk project is anders zoals ook een bestemmingsplanwijziging. De
omgevingsanalyse en inventarisatie zijn dezelfde middelen alleen in de uitvoering
zullen deze anders worden gebruikt. Men moet haar methode steeds bijstellen.
Stelling 6:
Met het proces van het creëren van maatschappelijk draagvlak moet in een vroeg
stadium begonnen worden.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Sommige projecten wat later/eerder. Bij sloop/nieuwbouw van een wijk moet
men eerder beginnen omdat er dan nog opties zijn. Bij een dergelijk project als in
de case zal men later moeten zijn omdat het besluit eigenlijk al genomen moet
zijn. Maar men moet mensen ook niet voor de gek houden. Men moet concreet
zijn en een voorgenomen besluit presenteren. Daarna kan men gaan informeren
en raadplegen om eventuele bezwaren op te gaan lossen.
Stelling 7:
Het proces van het creëren van maatschappelijk draagvlak is een taak van de
procesmanager.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
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Het
ontwikkel
–en
bouwproces
staat
tegenover
de
commerciële
belanghebbenden. Dit dient soms gezamenlijk en soms separaat behandeld te
worden. Een apart proces zal wel gedefinieerd moeten worden voor de
communicatie. Hierin is de respondent verantwoordelijk voor het creëren van
maatschappelijk draagvlak. Hij is er dan ook intensief bij betrokken en vervuld in
die zin de rol van procesmanager.
Stelling 8:
Een goede omgevingsanalyse en krachtenveldanalyse zijn onontbeerlijk voor het
slagen van een project.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Het is een onderdeel van de besluitvorming. Wat kan men verwachten? Wat is
reëel? Bijvoorbeeld een verslaafdenopvang naast een basisschool zal problemen
opleveren. Er moet in ieder geval over nagedacht worden en er moet een
risicoanalyse gemaakt worden. Men heeft tot op zekere hoogte altijd gelijke
belangen maar op een gegeven moment (als het meer concreet wordt, NIMBY)
ontstaat er toch een verschil van mening. Over de randvoorwaarden kan men dan
nog wel discussiëren; het project komt er, maar hoe wordt het gerealiseerd?
Hierin moet een onderhandelingspositie gecreëerd worden waarin het “Niet wel of
niet is, maar de condities waaronder” het project er komt. Eventueel kan men het
politieke spel bij een krachtenveldanalyse betrekken. Als er bijvoorbeeld over een
half jaar verkiezingen zijn dan wacht je met de besluitvorming over dit soort
projecten af tot het nieuwe college er is. Daar dient men rekening mee te
houden.
Stelling 9:
Te veel communicatie met betrokken actoren in een project is beter dan te
weinig.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Het kan natuurlijk gaan frustreren en moet natuurlijk ook concreet zijn. Een
voorbeeld van een nieuwsbrief wordt aangehaald die 6x per jaar moest
verschijnen. Op een gegeven moment stond hier niets concreets meer in en werd
het een niets-nieuwsbrief. Maar het is nog altijd beter té veel als te weinig
communicatie; dan kan men later niet het verwijt krijgen dat men niets verteld
heeft. De juiste mix is natuurlijk het beste. Het verschilt ook per soort burger. Bij
verzettende burgers is het altijd te weinig. Men moet zich inleven: “Hoe zou ik
zelf geïnformeerd willen worden in dit geval?” In de case is er eerst schriftelijk
geïnformeerd en toen een kwaliteitskring opgesteld. In principe was fysiek
contact wellicht beter geweest.
Stelling 10:
Burgerparticipatie moet altijd toegepast worden.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Beslissen gaat te ver, evenals coproduceren bij deze projecten. Informeren,
raadplegen en adviseren zijn wel aan de orde. Waarbij men bij raadplegen en
adviseren het vooral heeft over de randvoorwaarden en men hier dus in feite over
onderhandelt. In algemene zin is er een Communicatie Nota in concept aanwezig.
Er is een protocol gemaakt van “Hoe te handelen, in welke situatie” m.b.t. de
communicatie.
Keuzevraag:
Welke vorm van burgerparticipatie is in de case overwegend toegepast?
 Informeren □ Raadplegen □ Adviseren □ Coproduceren
□ Beslissen
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Ook is men een beetje geraadpleegd, dit had achteraf meer moeten zijn.
Stelling 11:
Het belangrijkste aspect voor het ontstaan van maatschappelijk draagvlak is
vertrouwen.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Als men informatie verstrekt moeten mensen erop kunnen vertrouwen. Men moet
dit vertrouwen verwerven door afspraken na te komen en zo open mogelijk te zijn
in de communicatie. Van een aantal bewoners is het vertrouwen niet verkregen;
misschien hadden die geraadpleegd moeten worden, maar “als men iets niet wil,
dan maakt het op een gegeven moment niets uit wat er nog aan gedaan wordt.”
Wel is het zo dat klagende mensen uiteindelijk zelf kritiek uit de buurt krijgen
omdat het hele buurtbudget er aan opgaat. Men ziet dus uiteindelijk in dat men
zich moet focussen op hoe een voorziening er komt in plaats van hoezo deze er
komt. Dit moet men mensen voorhouden. Het komt er toch, wilt u echt gaan
procederen? Ook stelt men een voorbeeld voor de volgende keer. Ook is de
wethouder bij infoavonden aanwezig om de noodzaak van de voorzieningen aan
te geven, of zelfs de burgemeester.
Stelling 12:
Shared understanding is een methode om maatschappelijk draagvlak te creëren.
□ Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
 Helemaal oneens
Er moet begrip zijn van het probleem. Dit is lastig omdat bijvoorbeeld daklozen
niet overal op straat leven. Men heeft er dus eigenlijk niet direct last van. Vanuit
de gemeente worden er wel informatieavonden over dit probleem gehouden en
over de voorzieningen die daarvoor nodig zijn. Gedeeld begrip is een belangrijk
middel om mensen het algemeen belang voor het eigen belang te laten zien. Men
moet het gemeenschappelijke probleem zien. Van te voren moet men als
organisatie bekijken dat mensen niet te veel last ondervinden bij het prikken van
een locatie. Daarbij moet er een vangnet gecreëerd worden om overlast zoveel
mogelijk te beperken. Ook moet duidelijk zijn waar men bij evt. overlast terecht
kan en hoe klachten afgehandeld worden. Als dit het geval is dan kan het reëel
worden geacht om het algemeen belang boven het eigen belang te zien.
Stelling 13:
Maatschappelijk draagvlak ontstaat enkel door goed procesmanagement, goede
communicatie & participatie en of shared understanding & vertrouwen.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Er moet altijd sprake zijn van een goede communicatie. Mensen hebben hier
recht op. Verder moet de minst slechte plek gekozen worden bij dit soort
voorzieningen. Ook is er bijna nooit een win/win situatie mogelijk tenzij mensen
bijvoorbeeld veel overlast hebben van daklozen in de straat die dan door een
daklozenvoorziening worden gehuisvest. Over de gehele breedte kan men bij dit
soort projecten eigenlijk nergens een steekje laten vallen. Men moet als
ontwikkelaar zeker overkomen. In de case zijn mensen ook in contact gebracht
met mensen uit andere steden waar dit soort voorzieningen zijn toegepast.
Verder heeft men er in de case in principe alles aan gedaan om maatschappelijk
draagvlak te verkrijgen. Om een gegeven moment moet men echter doorduwen.
Stelling 14:
Het proces van het creëren van maatschappelijk draagvlak is in de case naar
tevredenheid verlopen.
□ Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
 Helemaal oneens
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Want; (als gevolg hiervan)
□ Weinig/geen vertraging
□ Weinig/geen verzet
□ Weinig/geen extra kosten
□ Overwegend positieve reacties

 (veel) vertraging
 (veel) verzet
 (veel) extra kosten
 Overwegend negatieve reacties bij
de omgeving (NIMBY)

NIMBY; uit andere buurten komen overwegend positieve reacties. Mensen zijn
natuurlijk blij dat het niet in hun buurt komt.
Stelling 15:
Onze gemeente / organisatie kan op het gebied van maatschappelijk draagvlak
nog veel leren.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Ongetwijfeld. Men dient van te voren na te denken en te blijven nadenken vooral
over de volgorde van de te nemen stappen. Met wie gaan we eerst praten? Wie
kunnen bondgenoten worden? Dit is de communicatiestrategie. Maar het kan
altijd beter.
Stelling 16:
Het proces van het creëren van maatschappelijk draagvlak dient overgelaten te
worden aan professionals zoals gespecialiseerde advies/communicatiebureaus.
□ Helemaal eens
 Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Niet uitsluitend. Als organisatie moet men deze bureaus voeden. Ook in de eigen
organisatie dienen de competenties aanwezig te zijn. Met moet het willen om
open te communiceren, het moet ook open!
11.5.5. Respondent 5
Stelling 1:
Maatschappelijk draagvlak is te maken, het kan verworven worden.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Dit moet men laten groeien, dit geven empowerment-modellen ook aan. “Zoek
gangmakers in plaats van de creatie van draagvlak.” Men moet zorgen dat er
onder sleutelfiguren draagvlak is in plaats van zoveel mogelijk draagvlak. “Houdt
op met draagvlak creëren maar zoek de gangmakers.” Dit kan bij wijze van
spreken ook degene zijn die de bridgeavonden organiseert. De verschillende
burgertypologieën zoals beschreven door dhr. Hofman worden aangehaald waarin
“actieve burgers” belangrijk zijn. Een goede analyse van de sociale kaart zou
gemaakt moeten worden om de gangmakers te kennen. Deze mensen moeten
dan ook wel representatief zijn. Resultaat van zorgvuldig en open handelen.
Stelling 2:
Maatschappelijk draagvlak is belangrijker dan ambtelijk draagvlak, politiek
draagvlak en economisch draagvlak.
□ Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
 Helemaal oneens
Dit moet in balans zijn met elkaar. Volgorde: maatschappelijk draagvlak
(algemeen gezien valt economisch draagvlak hier ook onder) is er eerst waarop
de politiek reageert (moet er eigenlijk afhankelijk van zijn in een democratie) en
ambtelijk draagvlak (instrument van politiek) ervoor zoekt.
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Stelling 3:
Een gebrek aan maatschappelijk draagvlak is tegenwoordig desastreus voor een
project.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Er vanuit gaande dat men de visie heeft dat: “Plannen mét maatschappelijk
draagvlak zijn beter dan plannen zonder.” Er wordt soms bij een gemeente vanuit
de vakkennis geredeneerd dat iets goed is terwijl er misschien helemaal geen
draagvlak voor is. Men kan dus voor het draagvlak een bepaalde weg kiezen
maar, met de vakkennis die men heeft, de weg openhouden voor een beter plan
op de langere termijn. Flexibiliteit in plannen en groeiscenario’s zijn hierin
belangrijk. Er moeten keuzes gemaakt kunnen worden die op de langere termijn
bijgesteld kunnen worden. Dit moet men dan ook monitoren en evalueren. Een
voorbeeld wordt aangehaald van de Bloemenbuurt die aangesloten moest worden
op de ringweg. Vroeger had men een blauwdrukplanning. Voorbeeld van
Amsterdam wordt aangehaald waarin rijke mensen vroeger bepaalden wat er
gebeurde. Dit heeft geresulteerd in een mooie grachtengordel. Dit kan dus ook
goede plannen opleveren. Tegenwoordig heeft men met meer stakeholders te
maken omdat men steeds meer moet inbreiden in plaats van uitbreiden. Door iets
van bovenaf op te leggen schaadt men altijd mensen, waardoor het dus
interessanter is om van onderaf te werken waardoor betere plannen ontstaan.
Men is mondiger geworden en de beroepsmogelijkheden breiden steeds uit. In de
toekomst zou de betrokkenheid van bewoners bij hun omgeving geoptimaliseerd
moeten worden door de overheid. Interactieve beleidsvorming en actief
burgerschap zouden zeker in een publieke sfeer begeleid en gefaciliteerd moeten
worden. Hiervoor is ook een taskforce burgerparticipatie opgezet in de gemeente
Eindhoven. Men zal als gemeente in een individualiserende en globaliserende
maatschappij waarin ook de techniek niet stil staat zijn weg moeten vinden. De
overheid zou dat moeten stimuleren. Het belang van communicatie wordt steeds
groter. Men moet als overheid het belang van een bepaalde ontwikkeling kunnen
uitleggen. (NIMBY-projecten) Hiervoor nemen we vaak niet de tijd. Het voorbeeld
van Rotterdam wordt aangehaald waarbij men de deuren afging om mensen op
de hoogte te stellen. Men moet ervoor zorgen dat het bij bewoners tot acceptatie
leidt door verschillende randvoorwaarden te creëren.
Stelling 4:
Het proces van het creëren van maatschappelijk draagvlak dient altijd gepaard te
gaan met participatie, communicatie én vertrouwen.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Participatie kan van alles zijn; dit levert bij stakeholders ook draagvlak op. Het
kan wel weerstand blijven houden, maar het levert wel uitleg op waardoor
acceptatie kan ontstaan. Inspraak moet wel blijven, als er maar getracht wordt
om mensen te betrekken. Informeren moet altijd, soms zelfs alleen maar. Men
moet bijvoorbeeld bij een Domus-project aangeven dat het er komt maar dat het
nu het moment is om te overleggen onder welke voorwaarden. Het voorbeeld van
de verslaafdenzorg aan het kanaal in Eindhoven wordt aangehaald. Hier was van
te voren geen vangnet gecreëerd om eventuele weerstand te ondervangen. Pas 2
jaar later kwam men er achter dat er ook “outreachende” medewerkers zouden
moeten zijn om de omgeving van overlast vrij te houden. Er kan ook vreedzame
co-existentie aanwezig zijn. Men moet naast elkaar kunnen bestaan. Zo moet dit
ook ingevuld worden met NIMBY-projecten. “Het mag zelfs tot weerstand leiden,
maar het moet zodanig zijn dat die weerstand ondervangen kan worden.”

De creatie van maatschappelijk draagvlak – Tim Nillesen

100

Stelling 5:
Het proces van het creëren van maatschappelijk draagvlak is bij vrijwel elk
project hetzelfde.
□ Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
 Helemaal oneens
Elk project is natuurlijk verschillend. Per situatie dient een heldere analyse
gemaakt te worden als eerste stap. Wel kunnen er vaak dezelfde instrumenten
gebruikt worden. Hiervoor kan men dan een toolkit samenstellen. Deskundigen
kunnen hier nog een bijdrage aan leveren.
Stelling 6:
Met het proces van het creëren van maatschappelijk draagvlak moet in een vroeg
stadium begonnen worden.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Het moet zelfs de eerste stap zijn. Men moet sowieso eerst analyseren; wie zijn
de partijen die we tegenkomen, wat hebben die er mee te maken en hoe gaan we
er mee om. Het moment waarop men naar buiten treedt is een ander punt. Het
nadenken over dit moment zit in de eerste stap verwezen.
Stelling 7:
Het proces van het creëren van maatschappelijk draagvlak is een taak van de
procesmanager.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Hier moet men het projectteam op samenstellen. Hij moet ervoor zorgen dat de
omgevingsanalyse,
krachtenveldanalyse
gemaakt
worden
en
het
communicatieplan wordt gemaakt. Het creëren van maatschappelijk draagvlak
valt onder het proces waar de procesmanager de leiding over heeft.
Stelling 8:
Een goede omgevingsanalyse en krachtenveldanalyse zijn onontbeerlijk voor het
slagen van een project.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
De ervaringen hiermee zijn slecht geweest in voorgaande projecten. Hier zijn we
op veel fronten tekort geschoten, ook algemeen gezien. Deze analyses zouden
onderdeel van de natuurlijke gang van zaken moeten zijn. De overheid is heel
sterk beleidsgestuurd bezig dat uitgevoerd moet worden in de stad. (is
risicolozer) Dit moet omgekeerd worden; wat speelt er in de stad en dit moet
uiting vinden in het maken van het beleid. Dit is natuurlijk moeilijk. In
probleemgebieden moet men wat er daar speelt op kunnen lossen. Men moet
meer naar frontlijnsturing. Hierdoor ontstaat vertrouwen in de buurt en bouwt
men contacten op. “Ik ben er een pleitbezorger van dat er bottom-up gewerkt
wordt in plaats van topdown.” Hierdoor ontstaat draagvlak. Om deze omslag te
realiseren moet men ook weer gangmakers/draagvlak zoeken. Gangmakers
moeten hierin betrokken worden, mensen met charisma en autoriteit. Voorbeeld
lezing in Maastricht van Huub Smeets; 4 punten nodig voor ruimtelijke kwaliteit;
lange termijnvisie, financier voor op de lange termijn, sterke bestuurder en bijna
goed is toch fout. Het moet helemaal goed. Voor zo’n ontwikkeling moet men dus
sowieso een sterke manager hebben, zoals de procesmanager.
Stelling 9:
Te veel communicatie met betrokken actoren in een project is beter dan te
weinig.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
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Er moet sprake zijn van de juiste mix. Het is vaak maar minnetjes georganiseerd
bij de gemeente qua communicatie. Ook met betrekking tot intervisie binnen de
organisatie. “Hoe ben je herkenbaar aanwezig?” Zowel fysiek (op bezoek bij
mensen) als bijvoorbeeld via een nieuwsbrief (afstandelijk.) Dit is de
presentietheorie (1e niveau van frontlijnsturing); het belang van een
wijkmanager. “Hoe ben je diep in de haarvaten van een wijk aanwezig.” Een
recent voorbeeld wordt aangehaald van de probleemjongeren; men moet present
zijn in de wijk! Het tweede niveau van frontlijnsturing is dat men de professionals
in deze linie moeten weten van elkaar waar men mee bezig is. Derde is de
slagkracht die van boven wordt ondersteund om deze problemen ook
daadwerkelijk op te lossen. Ook wordt een voorbeeld aangehaald van een
probleemstraat in Rotterdam waar de wijkagent en de opbouwwerker dagelijks
door de straat liepen. Criminele zaken werden door de agent aangepakt en
kansen werden door de opbouwwerker aangegrepen. Professionals waren dus
aanwezig waardoor de overlast uiteindelijk een stuk minder werd. Dit is haalbaar
volgens een analyse van de respondent; per gebied (30 stuks) kan men 2
mensen plaatsen (60 fte’s werkzaam.)
Stelling 10:
Burgerparticipatie moet altijd toegepast worden.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
In principe wel.
Keuzevraag:
Welke vorm van burgerparticipatie is in de case overwegend toegepast?
□ Informeren  Raadplegen □ Adviseren □ Coproduceren
□ Beslissen
Men moet altijd co-productie nastreven, alleen de vraag is hoe men dat doet?
Maar mensen maken de stad, dus dit zou men na moeten streven. De analyse
moet als onderliggend materiaal dienen. Onderliggende niveaus van
coproduceren zouden uit de analyse als hoogst haalbaar kunnen zijn. Raadplegen
wordt op dit moment het meest toegepast, dit zou op moeten schuiven naar
coproduceren. Het meebeslissen kan via zeggenschap over bepaalde scenario’s.
De gemeente creëert hierin de randvoorwaarden en de burger kiest een optie.
Stelling 11:
Het belangrijkste aspect voor het ontstaan van maatschappelijk draagvlak is
vertrouwen.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
In wijkvernieuwing is het verwerkingsproces erg belangrijk. Hierin moet je je
beslissing uitleggen waardoor acceptatie ontstaat. Daarop baseert men dan het
participatie-proces. Hier moet men wel de tijd voor nemen. Ook bij NIMBYprojecten moet men in contact treden. Praat er op verschillende manieren over;
samen, thuis, individueel etc. Bij infoavonden praat men elkaar vaak toch maar
na. Zorg dat men in contact is en zorg voor een onderhandelingspositie over de
randvoorwaarden.
Stelling 12:
Shared understanding is een methode om maatschappelijk draagvlak te creëren.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Het is meer een middel.
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Stelling 13:
Maatschappelijk draagvlak ontstaat enkel door goed procesmanagement, goede
communicatie & participatie en of shared understanding & vertrouwen.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Het kwetsbaar opstellen is niet fout. Doortastend is echter iets anders als
dicterend. Een overheid mag doortastend aanwezig zijn, maar moet niet gaan
dicteren. Men moet elkaar daarin begrijpen (shared understanding.) “Men heeft
altijd inspraak, samenspraak moet men opbouwen. Dit is echter niet u vraagt, wij
draaien.” Soms heeft de overheid zelfs een faciliterende, ondersteunende rol.
Stelling 15:
Onze gemeente / organisatie kan op het gebied van maatschappelijk draagvlak
nog veel leren.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Heel veel zelfs. In het management en in het college zijn nog geen echte
gangmakers aanwezig. Dit wordt wel benoemd, maar hoe moet dit dan gaan
gebeuren? Welke presentie is er en welke consequenties trekt men daaruit. De
huidige burgemeester heeft overigens in zijn redevoeringen vóór zijn aanstelling
het empowerment-model als leidraad genomen dus wellicht dat hier enige
potentie is schuilt. Er zal een kennisatelier opgebouwd moeten worden.
Stelling 16:
Het proces van het creëren van maatschappelijk draagvlak dient overgelaten te
worden aan professionals zoals gespecialiseerde advies/communicatiebureaus.
□ Helemaal eens
 Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Het moet zeker aan professionals overgelaten worden met de juiste expertise,
maar deze kunnen ook intern aanwezig zijn. Men moet de juiste competenties in
huis hebben. Dit kan nu zeker beter en zal nu ook beter gefaciliteerd moeten
worden. Men loopt nu tegen het behoudende karakter aan van de overheid.
Tevens wijst de respondent nog op een boekje van Jos van de Lans dat gaat over
het ontregelen van de dominantie van bureaucratie.
11.5.6. Respondent 6
Stelling 1:
Maatschappelijk draagvlak is te maken, het kan verworven worden.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Men moet een goed verhaal hebben. De initiatieven uit de maatschappij moeten
gebruikt worden en men moet niet met een vooropgezet plan komen hoe iets
gedaan gaat worden. De wijk moet men in beweging gebracht worden, er moet
gepraat worden met belanghebbenden wat men wil waardoor er sprake is van
een beter niveau. Hierdoor kan men maatschappelijk draagvlak verkrijgen, kan
het ontstaan. Er moet altijd sprake zijn van een goed plan, de juiste mensen, een
goed proces. Er moet vertrouwen ontstaan. Maar het is inderdaad wel een
resultaat van een bepaald proces.
Stelling 2:
Maatschappelijk draagvlak is belangrijker dan ambtelijk draagvlak, politiek
draagvlak en economisch draagvlak.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
De politiek heeft natuurlijk het laatste woord, dat is het moeilijkste. Als daar het
draagvlak niet is dan gaat het niet goed. Maatschappelijk draagvlak is vaak een
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aanzet tot politiek draagvlak. Als het maatschappelijke er niet is, dan wordt het
politiek ook moeilijk. Maar “ik sla maatschappelijk draagvlak hoger aan. Waarom
nou niet gewoon doen wat de mensen willen?” Alle andere aspecten zijn natuurlijk
ook noodzakelijk, maar als goed met de bewoners omgegaan wordt dan snappen
die dat ook allemaal wel.
Stelling 3:
Een gebrek aan maatschappelijk draagvlak is tegenwoordig desastreus voor een
project.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
In de stedelijke vernieuwing sowieso. Men moet altijd in gesprek zijn! Ook als er
sprake is van een hele krachtige corporatie en hele krachtige wethouder. Vaak
moet de meerderheid het er wel mee eens zijn. Soms moet je wel beslissen; “de
mensen willen het niet, maar we doen het toch.” Het past dan altijd in een groter
plaatje waarbij veel meer betrokken is. Maar men moet dus altijd in gesprek zijn.
Soms zelfs de nieuwe huurders. Voor de oude huurders is het veel belangrijker
wat hun nieuwe perspectief wordt. Tegen de sloop van hun woning is men vaak
per definitie tegen. Vroeger was het soms meer op ambtelijk en bestuurlijk
niveau dat er gepraat werd, zelfs bij sociale projecten. “Dit zou ik zelf nu nooit
meer zo doen.” In de toekomst is men steeds meer in staat om haar eigen
omgeving te maken. Gemeenten, corporaties en adviseurs moeten mensen hierbij
faciliteren, inspireren en kennis overdragen. Er moet minder beleid zijn; meer
interactiviteit. Als bewoners samen ergens over praten is het vaak net een
gemeente, men weegt af en neemt samen een verstandig besluit. Ook grote
beslissingen die bijvoorbeeld over 1 miljoen gaan… Mits men het gehele proces
betrokken is en er zelf de gevolgen van ondervindt. Hier gaat het op bepaalde
plekken wel naartoe, werken vanuit de buurt. Probleem hierbij is wel de
representativiteit van bepaalde bewonersvertegenwoordigende groepen waardoor
het maatschappelijke draagvlak van de beslissingen lastig wordt. Het is dus als
professional van belang om hier veel energie in te steken om echt de hele buurt
hierbij te betrekken. Een voorbeeld wordt aangehaald van het zetten van een
springkussen in de wijk. Men komt er naartoe en hierdoor krijgt men dus
persoonlijk contact in de wijk met mensen wie helemaal niet op vergaderingen
komen omdat hun cultuur daar niet naar is. Dit is dan ook heel individueel in
plaats van de infobijeenkomsten die niet genoeg opleveren.
Stelling 4:
Het proces van het creëren van maatschappelijk draagvlak dient altijd gepaard te
gaan met participatie, communicatie én vertrouwen.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Hier kan niets van ontbreken. Men moet vertrouwen hebben in mensen en moet
zelf ook betrouwbaar zijn. “Een houding van een professional dat men alles al
weet leidt vaak tot wantrouwen bij de bewoners.” Het ligt ook aan het soort
project welke vorm van participatie er toegepast wordt. Een mindere vorm van
participatie werkt alleen maar als men het vertrouwen heeft. Soms vragen
bewoners er zelf om dat er voor hen besloten wordt. Bijvoorbeeld bij een
technisch ontwerp waar men niets vanaf weet, of waar nauwelijks dezelfde
bewoners terugkomen. Hier heeft participatie weinig toegevoegde waarde. “Niets
doen aan participatie kan ik me eigenlijk helemaal niet voorstellen.”
Stelling 5:
Het proces van het creëren van maatschappelijk draagvlak is bij vrijwel elk
project hetzelfde.
□ Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
 Helemaal oneens
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Dit is afhankelijk van het programma, de plaats, de doelgroep of er sprake is van
nieuwbouw of herbestemming etc. Ook fysiek ten opzichte van sociaal is hier aan
de orde. Beperkte sloop in combinatie met een sociaal plan voor wijkverbetering
is bij Woensel-West aan de orde. Dit is iets heel anders dan bijvoorbeeld 100%
sloop. Het is dus echt afhankelijk van het soort project, koop/huur, man/vrouw,
bevolkingsgroep, opleidingsniveau, cultuur en leeftijd van bewoners. Men moet
met iedereen in gesprek zijn, hierbij is de representativiteit ook heel belangrijk.
Dezelfde instrumenten zijn hier wel voor toe te passen. Bijvoorbeeld door aan te
bellen of door veel op straat te zijn. Dit levert vaak echt heel veel op.
Stelling 6:
Met het proces van het creëren van maatschappelijk draagvlak moet in een vroeg
stadium begonnen worden.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Men moet altijd anderen erbij betrekken. “Waarom niet meteen andere mensen
erbij betrekken.” Men moet wel concreet zijn; er moet een idee en doel zijn. Dus
niet helemaal in het allereerste begin, maar soms wel. Dit ligt ook aan de
participatiegraad; of het voor de bewoners zelf is of iets wat wel in de wijk komt
maar niet voor hen zelf (NIMBY.) Maar in Eindhoven moet iedere wijk zijn
bijdrage leveren aan sociale voorzieningen.
Stelling 7:
Het proces van het creëren van maatschappelijk draagvlak is een taak van de
procesmanager.
□ Helemaal eens
 Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Niet alleen de procesmanager is verantwoordelijk. Eigenlijk is dit een taak van
iedereen, anders slaagt men hier niet in. De procesmanager moet hierin wel het
initiatief nemen.
Stelling 8:
Een goede omgevingsanalyse en krachtenveldanalyse zijn onontbeerlijk voor het
slagen van een project.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Hier moet overigens niet altijd dezelfde methode voor gebruikt worden. Wel moet
het krachtenveld geregeld gepeild worden. Soms moet men hier zelfs
vriendschappen tussen bepaalde belanghebbenden bij betrekken en ook de
verkiezingen zijn hierbij erg belangrijk. In Woensel-West is weinig gesloopt in
verband met de krachtenveldanalyse omdat dit te veel verzet zou oproepen. Bij
besluitvorming is men permanent bezig met het meten van draagvlak. In
Woensel-West is ook geen sprake van een masterplan, maar meer van een cyclus
waardoor men dus constant aan het meten is. De verhoudingen in het college en
de verhoudingen tussen corporaties moet men constant in de gaten houden.
Stelling 9:
Te veel communicatie met betrokken actoren in een project is beter dan te
weinig.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Communiceren met bewoners is altijd te vroeg en altijd te laat en dat op
hetzelfde moment. Men vindt het dus ook altijd te veel en altijd te weinig op
hetzelfde moment. Als men niks doet dan moet men dat communiceren, maar
dan moet men wel een goede reden hiervoor aan kunnen dragen. Maar soms
gebeurt het ook dat er gewoon dingen vergeten worden of iets dergelijks. Soms
dient men prioriteiten te stellen; dit is lastig te communiceren. Men moet zich
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kwetsbaar op durven stellen, iedereen is feilbaar. Dit moet dan wel op een
informele manier gecommuniceerd worden; dus bijvoorbeeld even langs komen.
Mensen snappen het dan vaak ook beter als het individueel wordt uitgelegd. Té
veel communiceren kan er ook voor zorgen dat allerlei mensen die het niks
aangaat zich er mee gaan bemoeien. Er moet dus een goede balans zijn tussen
individueel en groepsniveau. Maar een nieuwsbrief en een buurtkrant zijn
natuurlijk ook een handig middel. Ook wordt er op groepsniveau overlegd. Alles
moet men op elkaar afstemmen. Het moet zo zijn dat men mag weten: Wat doe
ik? Waar ben ik mee bezig? Is de interesse oprecht? Dan mag men heel veel
weten.
Stelling 10:
Burgerparticipatie moet altijd toegepast worden.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
In ieder geval consulterend en indien te organiseren ook coproducerend.
Informeren is eigenlijk geen participatie, zuiver informerend is men eigenlijk ook
nooit bezig.
Keuzevraag:
Welke vorm van burgerparticipatie is in de case overwegend toegepast?
□ Informeren  Raadplegen  Adviseren □ Coproduceren
□ Beslissen
Maar raadplegen dan wel adviseren komen het meeste voor. Op dit moment
wordt in de case de buurtonderneming opgericht waarin de bewoners naast het
bestuur komen te zitten in een Raad van Advies. De RvA moeten met e.e.a.
instemmen dus kunnen eigenlijk ook gewoon beslissen. De professionals bewaken
hierin natuurlijk de kaders. Hier zou het bij de meeste van dit soort projecten
eigenlijk naar toe moeten. Bij andere soorten projecten zou het ook kunnen,
maar dit moet natuurlijk per specifieke situatie bekeken worden.
Stelling 11:
Het belangrijkste aspect voor het ontstaan van maatschappelijk draagvlak is
vertrouwen.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Er zijn natuurlijk heel veel betrokkenen in de case. Het persoonlijke vertrouwen
(het met diegene ‘zien zitten’) is erg belangrijk om er uiteindelijk toe te komen
dat men het er mee eens is. Dit is niet altijd hetzelfde. Vaak slagen personen niet
in een wijk omdat mensen ze niet vertrouwen. Maar af en toe dient men ook
gewoon door te drukken, dit soort personen (directie / bestuur) heeft men ook
nodig; eventueel met behulp van de wethouder. Degene die betaalt, dus bepaald;
speelt hierbij ook een rol. Dit moet natuurlijk ook wel vertrouwd worden; het doel
van diegene moet wel oprecht zijn. Ook “resultaten vanuit het verleden bieden
geen garantie voor de toekomst, maar ze zijn wel lekker.”
Stelling 12:
Shared understanding is een methode om maatschappelijk draagvlak te creëren.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Er moet een proces van gedeeld begrip ontstaan; wat levert het ons op. Het
algemene belang dient enigszins boven het eigen belang gesteld te worden. Maar
een mening dient altijd serieus genomen te worden, maar soms moet men ook
zeggen: “Wij zijn het dus oneens.” “Mensen moeten mij overtuigen van hun
belang” maar “Beslissen is vaak beter dan niet beslissen.” Af en toe dient men de
mensen echter te wijzen op de middelen om bezwaar te maken.

De creatie van maatschappelijk draagvlak – Tim Nillesen

106

Stelling 13:
Maatschappelijk draagvlak ontstaat enkel door goed procesmanagement, goede
communicatie & participatie en of shared understanding & vertrouwen.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Men dient natuurlijk een heleboel goed te doen. Vakkennis is hierin belangrijk, er
moet een idee achter zitten en men moet een koers uitzetten. Ieder proces is
feilbaar; voorbeelden van fouten zijn iets vergeten, of denken dat men het wel
weet. Men moet zich natuurlijk kritisch op blijven opstellen. Men moet met meer
dan een 6 tevreden zijn; over onderbouwde kritiek kan men ook meer tevreden
zijn. Dit is ook een vorm van coproductie.
Stelling 14:
Het proces van het creëren van maatschappelijk draagvlak is in de case naar
tevredenheid verlopen.
□ Helemaal eens
 Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Want; (als gevolg hiervan)
□ Weinig/geen vertraging
□ Weinig/geen verzet
□ Weinig/geen extra kosten
□ Overwegend positieve reacties

□ (veel) vertraging
 (veel) verzet
□ (veel) extra kosten
 Overwegend negatieve reacties

Met dit proces is men eigenlijk nooit klaar; het is een permanent proces. “Men
heeft soms de neiging om af en toe ergens een bocht af te snijden…” Ook de
representativiteit is vaak lastig, “hier ben ik soms ontevreden over.” De
vertraging komt vooral vanuit de professionals, wel was er veel verzet en waren
er veel negatieve reacties. “Een begroting in geld wordt altijd gemaakt met een
post onvoorzien, bij een planning in tijd is die er niet… Deze zou er wel moeten
zijn.” “Ik doe dat ook altijd. Bij de planning komt dan standaard een half jaar bij,
maar nog niet helder is waardoor dat komt.” De werkplanning is hierin de strakke
planning, wat je extern communiceert, is de ruimere planning. Dit moet men
echter niet té goed communiceren, anders werkt men te traag.
Stelling 15:
Onze gemeente / organisatie kan op het gebied van maatschappelijk draagvlak
nog veel leren.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Het gedeelte binnen DHV dat er over gaat vergeet soms wel eens het aspect van
maatschappelijk draagvlak. Niet “Ik bepaal” maar overleggen. Men moet een
grondhouding hebben om samen te werken. Die wordt wel eens gemist, het moet
met zijn allen samen gedaan worden.
Stelling 16:
Het proces van het creëren van maatschappelijk draagvlak dient overgelaten te
worden aan professionals zoals gespecialiseerde advies/communicatiebureaus.
□ Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
 Helemaal oneens
Het is werk van iedereen! Vooral het werk van mensen en niet van functies. Soms
heeft men een blinde vlek voor draagvlak, maar de competenties om samen te
werken kunnen ontwikkeld worden. Mochten deze niet aanwezig zijn dan moet
men natuurlijk met DHV in zee gaan.
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11.5.7. Respondent 7
Stelling 1:
Maatschappelijk draagvlak is te maken, het kan verworven worden.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Men kan eraan werken, soms is het er al. Door goed te communiceren, uit te
leggen, discussiëren en te geven en nemen kan te alle tijde draagvlak gecreëerd
worden. 100% krijg je het nooit, maar het gaat om de overgrote meerderheid.
Stelling 2:
Maatschappelijk draagvlak is belangrijker dan ambtelijk draagvlak, politiek
draagvlak en economisch draagvlak.
□ Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
 Helemaal oneens
Dit is allemaal van belang. De rol van de procesmanager is ook om al deze
belangen in harmonie en evenwicht te krijgen. Dit dient goed afgestemd te
worden naar mate van belangrijkheid; politiek, maatschappelijk, ambtelijk en
economisch. Politiek ontkomt men natuurlijk niet aan.
Stelling 3:
Een gebrek aan maatschappelijk draagvlak is tegenwoordig desastreus voor een
project.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Vroeger was er meer sprake van een autoritaire maatschappij waarin er meer
sprake was van acceptatie. Vroeger was er wellicht meer vertrouwen in de
overheid. Dit wil overigens niet zeggen dat men vroeger slaafs was.
Tegenwoordig is men steeds kritischer en mondiger. “Gezag moet zich nu
waarmaken.” Dit leidt overigens niet tot meer vertragingen. In de toekomst zal
deze ontwikkeling steeds verder gaan. “De inspanning zal erop geleverd moeten
worden dat verzet zich omdraait naar productie.” Bewoners en huurders zullen
steeds meer in de rol gaan zitten van initiator, ontwikkelaar en producent.
Woningcorporaties en gemeenten zullen hierin steeds meer faciliterend moeten
gaan worden.
Stelling 4:
Het proces van het creëren van maatschappelijk draagvlak dient altijd gepaard te
gaan met participatie, communicatie én vertrouwen.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Dit ligt natuurlijk ook aan de ingrijpendheid van een project. Maar als het mensen
echt raakt dan moet er sprake zijn van participatie. “Wat vindt u ervan, hoe zou
het anders kunnen, heeft u alternatieven, zijn we dingen vergeten, denk een
mee?” Als het niet al te dichtbij komt dan zijn vertrouwen en communicatie
voldoende. Projecten die op afstand plaatsvinden, kunnen vaak gemakkelijker
rekenen op instemming.
Stelling 5:
Het proces van het creëren van maatschappelijk draagvlak is bij vrijwel elk
project hetzelfde.
□ Helemaal eens
 Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
“De uitwerking van elk proces is uniek, maar de principes blijven hetzelfde.” Men
moet heel veel communiceren, met moet kleinschalig communiceren, men moet
met mensen in gesprek raken, men moet mensen serieus nemen, men moet
luisteren naar mensen en hun ervaringen en ideeën moeten meegenomen worden
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in het proces. Dit zijn principes die voor elk proces hetzelfde zijn. De uitwerking
verschilt omdat mensen verschillen, situaties verschillen en omstandigheden
verschillen. De principes zijn hetzelfde.
Stelling 6:
Met het proces van het creëren van maatschappelijk draagvlak moet in een vroeg
stadium begonnen worden.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Liefst zo vroeg mogelijk. Al op het moment dat men denkt: “ik wil daar iets.” Dus
al in de probleemdefinitiefase / analysefase moet men de mensen meenemen in
het proces; wat zou daar de beste oplossing voor zijn? Er is natuurlijk een aantal
projecten dat uitstijgt boven het individuele belang van mensen dan moet het
overleg verplaatst worden van “hoe” en “wat”? naar “onder welke
randvoorwaarden”? Dus naar de wijze waarop en de uitvoering. Dit soort
maatregelen is op een gegeven moment nodig om het project te laten slagen.
Stelling 7:
Het proces van het creëren van maatschappelijk draagvlak is een taak van de
procesmanager.
□ Helemaal eens
 Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Het managen van dit proces is een taak van de procesmanager. Elke afzonderlijke
partij in dit proces heeft daarin echter een verantwoordelijkheid. De
procesmanager moet dit aansturen, adviseren en uitzetten. Dit moet dan wel op
het commitment van andere partijen kunnen rekenen.
Stelling 8:
Een goede omgevingsanalyse en krachtenveldanalyse zijn onontbeerlijk voor het
slagen van een project.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Men dient goed in beeld te hebben wie er toe doet. Wie heeft er belang bij dat het
slaagt? Of juist niet? Deze actoren moet een plek toegekend worden waarbij van
te voren ingeschat moet worden in welke mate men kan gaan mee- of
tegenwerken. Dit is niet echt als academische studie mogelijk, vaak voelt iemand
die goed geworteld is in de buurt dit aan. Men dient dit dus intuïtief aan te
voelen, men moet hier een gevoel voor krijgen. Verder is het natuurlijk een
proces waarbij continu geanalyseerd wordt in het achterhoofd hoe de
krachtenvelden liggen. Het praten met mensen is hierin heel belangrijk, met
professionals (inplannen) en bewoners. Men moet door de buurt lopen en
bewoners aanspreken, desnoods aanbellen om de sfeer te proeven. Ook
workshops kunnen hierbij helpen.
Problemen in de case zijn hierbij geweest dat eerder op geld gestuurd had
moeten worden. Bepaalde varianten waren te open gelaten, er was te veel op
kengetallen gestuurd. Daardoor kwamen er later bijstellingen wat natuurlijk niet
leuk is. Nu zouden een aantal delen van het proces efficiënter aangepakt kunnen
worden. Er is bijvoorbeeld te lang vergaderd. De grote betrokkenheid (er was
80% opkomst op buurtvergaderingen) was heel goed voor de wijk natuurlijk. Het
proces riep enorm veel op waardoor het veel energie en tijd kostte maar daardoor
is het wel zo’n succes geworden. Er zat veel sociaal kapitaal in de wijk die
natuurlijk ook op een erg mooie locatie ligt. Verder is er heel mensgericht
gewerkt in het project waarin het individu centraal stond. Ook was er een
bepaalde click tussen de professionals, gemeente, corporatie en bewoners. Hier
heeft men ook geluk bij gehad, maar dit moet natuurlijk ook onderhouden
worden.
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Ook is het van belang de politieke dimensie te betrekken bij een krachtenveld
analyse. Het is natuurlijk de vraag wanneer men de politiek nodig heeft? Soms
kan men gaan lobbyen voor een project in de verkiezingsstrijd. Men moet de
raadsleden tijdens het project wel informeren. Een politieke partij kan ook
hyperig inspringen op sloop/nieuwbouw. De oplossing hiervoor is het vroegtijdig
uitnodigen van deze partijen aan tafel waardoor deze inzicht krijgen in het
proces. Dit leidt er vaak toe dat dergelijke partijen het toch ‘goed’ vinden.
Stelling 9:
Te veel communicatie met betrokken actoren in een project is beter dan te
weinig.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Té is altijd slecht. Maar het is niet gauw te veel. Dit merkt men vanzelf wanneer
het te veel is, indien de communicatie overbodig is. Wel moet alles concreet zijn
en ook daadwerkelijk nieuws zijn. Soms is men ook intern bezig; toch moet men
dan informeren dat er niks nieuws is op dat moment. Kleinschalig t.o.v.
grootschalig, individueel t.o.v. groepsniveau en op papier t.o.v. praten zijn
afwegingen die gemaakt moeten worden in de vorm van communiceren. Ook een
website kan hieraan bijdragen. Een voorbeeld wordt aangehaald van een
spreekuur van de respondent; hij zat toen iedere dinsdagochtend klaar met
koffie. Soms was het erg druk, soms bijna niemand. Dit is een goede manier van
communiceren. In de case is te lang gewacht met een centrale informatieruimte.
Hierdoor was soms niet snel genoeg duidelijk wanneer iets speelde in de wijk. Zo
krijgt men sneller vragen binnen vanuit de eerste lijn. De workshops,
presentaties, inloopavonden etc. zijn wel erg goed bevallen.
Stelling 10:
Burgerparticipatie moet altijd toegepast worden.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
In ruimtelijk projecten sowieso. Wel dient voor elk project afgewogen te worden
op welke manier. Ook moet er nog geschakeld kunnen worden naar gelang de
behoefte. Vooral sleutelfiguren dienen in het begin betrokken te worden. Ook is
de vorm van burgerparticipatie afhankelijk van de doelstelling. Het samenspel
naar aanleiding van de vraag ligt aan de doelgroep. Soms wordt er zelfs een
overeenkomst gesloten over de rol en verantwoordelijkheden van de betrokken
actoren. Dit wordt met name gedaan wanneer men weet dat het spel op het
scherpst van de snede gespeeld gaat worden. Ook een klankbordgroep kan hierin
erg belangrijk zijn.
Keuzevraag:
Welke vorm van burgerparticipatie is in de case overwegend toegepast?
□ Informeren □ Raadplegen □ Adviseren  Coproduceren
□ Beslissen
Coproduceren is erg intensief maar zorgt vaak wel voor het beste resultaat en
geeft de meeste voldoening aan iedereen. De analyse is in de case samen met de
bewoners gemaakt als keus vanuit het adviseurschap van de respondent in
overeenstemming met woningcorporatie Oosterpoort. Verder bleek er een
dusdanige maatschappelijke kracht in de wijk te zitten dat hier goed op
voortgeborduurd kon worden.
Stelling 11:
Het belangrijkste aspect voor het ontstaan van maatschappelijk draagvlak is
vertrouwen.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
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Dit is een soort basisgegeven. Als men elkaar niet vertrouwd kan men
communiceren wat men wil, maar … Vertrouwen moet natuurlijk eerst opgebouwd
worden, hiervoor moet eerst een bereidheid tot vertrouwen zijn. Men moet dan
heel consequent doen wat men zegt, wat men belooft en geen verkeerde
verwachtingen wekken. Ook moet men de mensen serieus nemen. Hiermee
bouwt men aan het vertrouwen. Ook moet men laten zien dat men iets met de
inbreng doet. Dus in feite het houden aan de procesafspraken. Ook moet men
regelmatig aan de afspraken herinnerd worden. Een voorbeeld wordt aangehaald
van een wijk waar gecommuniceerd werd over een project waar veel weerstand
was. De wethouder haalde toen een plan uit de la om zo van de problemen af te
zijn. Dit veroorzaakte “oorlog in de wijk.” In feite moet er een variant komen
waar eigenlijk niemand helemaal tegen is.
Stelling 12:
Shared understanding is een methode om maatschappelijk draagvlak te creëren.
□ Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
 Helemaal oneens
Met moet al in de analysefase bouwen aan een gemeenschappelijk inzicht in de
knelpunten en vervolgens in de doelstellingen van een project of wijkaanpak. Het
gedeelde begrip moet men dus bereiken en is dus onderdeel van het proces.
Stelling 13:
Maatschappelijk draagvlak ontstaat enkel door goed procesmanagement, goede
communicatie & participatie en of shared understanding & vertrouwen.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Door goede participatie en communicatie ontstaat vertrouwen. Een goede
procesordening speelt hierin ook een rol. Hierin zit een zekere samenhang.
Eventueel zou men zich kwetsbaar op kunnen stellen als er twijfel is over
bepaalde aspecten. Men moet niet de ‘goeroe’, de allesweter uithangen, maar ook
problemen op tafel leggen om ze bespreekbaar te maken. Dit bevordert ook
creativiteit. Overigens wel onder bepaalde randvoorwaarden die ook afhangen
van het soort project.
Stelling 14:
Het proces van het creëren van maatschappelijk draagvlak is in de case naar
tevredenheid verlopen.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Want; (als gevolg hiervan)
□ Weinig/geen vertraging
 Weinig/geen verzet
□ Weinig/geen extra kosten
 Overwegend positieve reacties

□ (veel) vertraging
□ (veel) verzet
 (veel) extra kosten
□ Overwegend negatieve reacties

Het terugkompercentage was natuurlijk heel hoog dus dat was erg goed. Ook was
er sprake van een hoge woontevredenheid. Het is hierdoor niet echt sneller
gegaan, maar als dit manier van het creëren van draagvlak niet was toegepast
dan is wel zeker dat het veel vertraging had opgeleverd. De extra kosten zijn
gekomen door de verkeerde inschatting in het begin van het project van de
haalbaarheid van verschillende varianten.
Stelling 15:
Onze gemeente / organisatie kan op het gebied van maatschappelijk draagvlak
nog veel leren.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
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Men kan permanent leren. Men krijgt steeds met verschillende groepen te maken,
bijvoorbeeld met allochtonen. Ook de vormgeving van de communicatie hierin is
voor verbetering vatbaar. Het gaat allemaal nog niet automatisch, of het wel
goed gaat. Basale dingen zullen echter nu niet meer fout gaan, door ervaring.
Stelling 16:
Het proces van het creëren van maatschappelijk draagvlak dient overgelaten te
worden aan professionals zoals gespecialiseerde advies/communicatiebureaus.
□ Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
 Helemaal oneens
Een voorbeeld wordt aangehaald waarin de bewoners de opdrachtgever waren
van de respondent. Hij was in dat proces slechts ondersteunend en faciliterend
aanwezig terwijl de bewoners alles zelf deden; zelfs de creatie van
maatschappelijk draagvlak. Als professional kan men dan wel de tools aandragen.
Een gemeente zou dit zelf moeten kunnen. Een kleine gemeente zou eventueel
deskundigheid in kunnen huren, maar soms zijn juist kleinere gemeenten beter in
het creëren van maatschappelijk draagvlak omdat ze veel beter tussen de
bewoners staan. Grotere gemeenten zouden de deskundigheid moeten hebben,
maar soms staat men te daar dus te ver van de bewoners af. Het kan beiden
goed zijn. De directeur van Oosterpoort zij eens: “wat ik beslis hoor ik
morgenvroeg aan de kassa van de supermarkt.” Het gaat om het vertrouwen. Het
is vaak de vraag: “Hoeveel ruimte is er voor een ‘gek’?” Iemand die iets anders
mag doen dan gewoon is. Die een andere oplossing zoekt, een andere
benadering. Die (sleutel)figuren, de ‘gekken’, dienen vaak als kartrekkers en
moet je ruimte geven.
11.5.8. Respondent 8
Stelling 1:
Maatschappelijk draagvlak is te maken, het kan verworven worden.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Het is het resultaat van een bepaalde handelswijze. Maatschappelijk draagvlak is
tot op zekere hoogte wel maakbaar, maar verder ook erg een resultaat van een
bepaalde vertrouwensbasis. Men moet aangeven dat men naar “eer en geweten
handelt.”
Stelling 2:
Maatschappelijk draagvlak is belangrijker dan ambtelijk draagvlak, politiek
draagvlak en economisch draagvlak.
□ Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
 Helemaal oneens
Het zit met elkaar verweven. Alles is eigenlijk ook maatschappelijk draagvlak.
Men heeft het een nodig om het ander te krijgen. Maatschappelijk draagvlak komt
eerst, dan zou er naar aanleiding hiervan ook politiek draagvlak moeten zijn en
dan ambtelijk. Voorwaarde voor het project is in principe economisch draagvlak.
Als er geen geld is dan kan men namelijk niets. Het grijpt ook in elkaar; als er
geen economisch draagvlak is dan is er ook geen politiek draagvlak etc.
Stelling 3:
Een gebrek aan maatschappelijk draagvlak is tegenwoordig desastreus voor een
project.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Men is nu mondiger geworden, of dit het moeilijker of makkelijker maakt is niet
duidelijk. Vroeger was men ook meer individueel in tegenstelling tot nu waar er
meer mogelijkheden zijn om zich te verenigen. Dit wordt ook gefaciliteerd. Ook
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zijn de inspraakmomenten en beroepsmogelijkheden toegenomen. Bij
Oosterpoort is dit zeker het geval en politiek gezien eigenlijk ook. Vroeger was
Oosterpoort van de gemeente waardoor het vroeger wellicht gemakkelijker was
om dingen door te duwen. In de toekomst gaat het er om: “Hoe kijkt de politiek
tegen de maatschappij aan?” Participatie blijft wel belangrijk, dit moet het ook
blijven, zeker bij Oosterpoort waar we het nu goed voor ogen hebben. Gemeentes
zijn hierin ook op de goede weg.
Stelling 4:
Het proces van het creëren van maatschappelijk draagvlak dient altijd gepaard te
gaan met participatie, communicatie én vertrouwen.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Als de participatie weggelaten wordt dan wordt het winnen van vertrouwen ook
steeds moeilijker. Informeren is natuurlijk geen participatie. Adviseren in
projecten wordt bij Oosterpoort heel zwaar toegepast; dit is ook altijd
gekwalificeerd. Men verplicht zich ook om bij een negatief advies altijd terug te
verantwoorden. Organisatiebreed komt echter het raadplegen in de toekomst
meer aan de orde; in bijvoorbeeld klankbordgroepen.
Stelling 5:
Het proces van het creëren van maatschappelijk draagvlak is bij vrijwel elk
project hetzelfde.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
In ieder geval de participatie-instrumenten worden volgens het protocol van
Oosterpoort steeds hetzelfde gebruikt .Soms zit er echter oud zeer waardoor men
heel zwaar moet inzetten op het vertrouwen. Maar de kapstok zou in ieder geval
hetzelfde moeten zijn; zoals dus beschreven in het protocol. “Wie krijgt waar
dezelfde invloed.” Dit geldt echter wel voor dezelfde soort projecten. Dit schept
duidelijkheid; men moet afspraken maken die men kan waarmaken. Dit leidt tot
vertrouwen. Het is belangrijk om een lijn uit te stippelen waarbij men afspraken
vastlegt met huurders en belangenorganisaties. De risico’s worden hierdoor
duidelijk en er wordt daarmee dan zekerheid geschept over bepaalde zaken.
Stelling 6:
Met het proces van het creëren van maatschappelijk draagvlak moet in een vroeg
stadium begonnen worden.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Hiermee is nog steeds sprake van een worsteling. In de case was het heel vroeg;
maar dit was eigenlijk niet goed omdat men niet concreet genoeg was. Als het
over een 1e levensbehoefte gaat zijn mensen eigenlijk altijd betrokken. Nu is
besloten om pas bij een daadwerkelijke beslissing om er een project van te
maken de bewoners worden betrokken. Voor andere beslissingen hieraan vooraf
wordt contact
gezocht
met de algemene
huurderbelangenorganisatie
(overkoepelende organisatie) voor draagvlak. Men dient hierbij ook verschillende
scenario’s te schetsen, maar sommige hiervan kunnen eigenlijk bij voorbaat al
weggestreept worden. De randvoorwaarden voor de keuzes die men biedt moeten
goed zijn zodat een eventueel gekozen optie ook daadwerkelijk uitgevoerd kan
worden. Wat nog wel een spanningsveld is; concreet kunnen zijn in de
communicatie ten opzichte van informatie vanuit de eerste hand verkrijgen. Men
moet natuurlijk uitkijken voor het op gang komen van een geruchtenstroom. Om
dit te voorkomen moet men een goede afstemming tussen partijen, gemeente en
de belangenorganisatie maken. Deze partijen moeten één lijn afspreken v.w.b. de
communicatie. Geen communicatie is ook communicatie; dit veroorzaakt
geruchten en hierdoor zakt het vertrouwen weg.
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Stelling 7:
Het proces van het creëren van maatschappelijk draagvlak is een taak van de
procesmanager.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
De projectmanager binnen Oosterpoort is in feite de procesmanager die een team
aanstuurt dat ook maatschappelijk draagvlak moet gaan creëren. Dit team heeft
een gezamenlijke verantwoordelijkheid en ieder lid heeft zijn eigen
verantwoordelijkheden hierin.
Stelling 8:
Een goede omgevingsanalyse en krachtenveldanalyse zijn onontbeerlijk voor het
slagen van een project.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Hier is zwaar op ingezet in de case omdat het is ingezet als een open planproces
waardoor men alles moet meewegen om het proces een kans te geven. Een
volledige analyse van de sterktes en zwaktes van de omgeving is hierin
belangrijk. Ook is er periodiek, persoonlijk contact, zijn er infoavonden waardoor
eigenlijk continu het krachtenveld en de omgeving worden geanalyseerd. Ook
was er een informatiecentrum in de wijk waar zowel Oosterpoort als de
projectcommissie gebruik van maakten, bovendien ging men één keer in de
maand door de wijk, gewoon om het gezicht te laten zien zodat er sprake was
van een soort wisselwerking. Hierdoor was er continu veel contact waardoor de
drempel dus ook veel lager was voor iedereen om te communiceren. Ook de
representativiteit van de bewonerscommissie was héél goed. Er zaten felle
voorstanders en felle tegenstanders in die heel goed de algemene belangen
inzagen. Dit is heel belangrijk! Ook waren er verschillende leeftijden in
vertegenwoordigd. In de case was verschil in etniciteit niet aan de orde; maar
over het algemeen moet hier natuurlijk wel rekening mee gehouden worden.
Stelling 9:
Te veel communicatie met betrokken actoren in een project is beter dan te
weinig.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Het kan natuurlijk gaan frustreren en voor verwarring zorgen. Hier moet men een
zorgvuldige afweging in maken. In de case was dit ook zoeken tussen het
schaalniveau ten opzichte van de persoonlijke benadering. Het ligt natuurlijk aan
de schaal en het soort nieuws dat men brengt. Een persoonlijke benadering kost
heel veel tijd, zeker bij grote projecten. Mogelijkheden zijn een nieuwsbrief,
informatieavonden (primair als ontmoetingsplaats), workshops (specifieke
groepen opsplitsen per workshop), markt etc. Dus eerst ontmoeten op de
informatieavond en daarna opsplitsen per gebied om mensen ook aan het werk te
zetten in de workshops. Men was verder ook bang dat de sociale structuur in de
wijk zou gaan verdwijnen; d.m.v. de informatieavonden troffen mensen elkaar
weer om zo te kunnen praten. Voorbeeld is ook een buurtfeest in een lege woning
en een informatiepunt in een garage waar men dan op gezette tijden zat. Dit is
nu ook in een ander project gedaan; er is een informatiepunt samen met de
politie en SWG etc. Bij een nieuwsbrief moet men wel uitkijken dat er niet teveel
verschillende mensen aan werken waardoor het onduidelijk wordt.
Stelling 10:
Burgerparticipatie moet altijd toegepast worden.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
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De vorm hierbij hangt natuurlijk heel erg af van het soort project. In de projecten
van Oosterpoort wordt zwaar op advies ingezet, met daarbij soms zelfs coproductie (indien mogelijk.) Raadplegen is eigenlijk iets wat men eigenlijk al
gedaan had moeten hebben, evenals informeren.
Keuzevraag:
Welke vorm van burgerparticipatie is in de case overwegend toegepast?
□ Informeren □ Raadplegen  Adviseren □ Coproduceren
□ Beslissen
In de huidige projecten doet men dit nog steeds. Er is zwaar op advies ingezet
maar achteraf is er ook heel veel gecoproduceerd. Dit is gekozen omdat de
vertrouwensslag in het begin werd verloren. Van te voren is niet altijd even
duidelijk gemaakt wat de bevoegdheden waren. Dit zou van te voren dus wel
moeten; de bevoegdheden duidelijk, de afspraken duidelijk en er moet sprake
zijn van onderling respect en vertrouwen. De tevredenheid is achteraf heel hoog
doordat mensen echt deelgenoot waren van het project. Een voorbeeld wordt
aangehaald van een aanvankelijk fel tegen zijnde bewoner die gevraagd is om bij
een volgend project te komen vertellen hoe hij als felle tegenstander toch in een
nieuwe woning terecht is gekomen en hoe Oosterpoort hierin een rol heeft
gespeeld. Hij zei toen: “Het is niet leuk, maar als men het met iemand samen
moet doen dan is Oosterpoort toch wel de beste.”
Stelling 11:
Het belangrijkste aspect voor het ontstaan van maatschappelijk draagvlak is
vertrouwen.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Dit is héél belangrijk; maatschappelijk draagvlak is vertrouwen.
Stelling 12:
Shared understanding is een methode om maatschappelijk draagvlak te creëren.
□ Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
 Helemaal oneens
De situatie van gedeeld begrip moet eigenlijk een soort van doel zijn. Het
algemene belang zou men boven het eigen belang moeten stellen. Bijvoorbeeld
de omgang met een projectcommissie; houd de vinger aan de pols of men het
algemene belang voor ogen houdt. De representativiteit is ook hier dus erg
belangrijk.
Stelling 13:
Maatschappelijk draagvlak ontstaat enkel door goed procesmanagement, goede
communicatie & participatie en of shared understanding & vertrouwen.
□ Helemaal eens
 Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
De ideale mix moet gezocht worden waarin vooral een openheid in bedoelingen
aan de orde is. “Fouten maakt men toch wel, dit wil niet zeggen dat een project
meteen mislukt.” Men moet heel open zijn, verborgen agenda’s moeten weg en
het vertrouwen moet verkregen worden dat je de intentie hebt dat je voor het
algemene belang bezig bent. Kwetsbaarheid is niet verkeerd; men moet er naar
streven om alles goed te doen en er worden altijd fouten gemaakt, dat kan toch
goed zijn. “Je doel moet zuiver zijn.”
Stelling 14:
Het proces van het creëren van maatschappelijk draagvlak is in de case naar
tevredenheid verlopen.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
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Want; (als gevolg hiervan)
□ Weinig/geen vertraging
 Weinig/geen verzet
□ Weinig/geen extra kosten
 Overwegend positieve reacties

□
□
□
□

(veel) vertraging
(veel) verzet
(veel) extra kosten
Overwegend negatieve reacties

De tevreden bewoners bewijzen dat men het proces als goed heeft ervaren. Dit is
de verdienste van het open planproces.
Stelling 15:
Onze organisatie kan op het gebied van maatschappelijk draagvlak nog veel
leren.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Uiteraard, maar men heeft, in vergelijking met andere corporaties, wel al enkele
belangrijke stappen gezet hierin. Het is altijd goed om te leren. Op dit moment
kan de organisatie gewoon goed met de problematiek uit de voeten door de
gevonden manier van het maken van duidelijke afspraken.
Stelling 16:
Het proces van het creëren van maatschappelijk draagvlak dient overgelaten te
worden aan professionals zoals gespecialiseerde advies/communicatiebureaus.
□ Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
 Helemaal oneens
Hier wil ik graag “niet helemaal eens” ingevuld hebben, sluit ook beter aan bij de
rest van het antwoord.
Soms wel. Een objectieve, belangenloze externe tussen de bewoners en de
corporatie in kan zorgen voor het winnen van veel vertrouwen. Hier is in de case
de respondent ook voor aangetrokken. Ook de woonbond is erbij betrokken om
de bewoners te helpen met hun vakkennis en de bewoners verder te faciliteren.
11.5.9. Respondent 9
Stelling 1:
Maatschappelijk draagvlak is het resultaat van zorgvuldig en open handelen.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
“Men heeft er alles aan gedaan om de wijk daar te krijgen waar men hem hebben
wilde.” Er is zeker open gehandeld, maar Oosterpoort heeft de huizen slecht laten
taxeren. Namelijk op basis van hun eigen informatie in de boeken en niet van de
daadwerkelijke situatie waarin mensen diverse Zelf Aangeschafte Voorzieningen
(ZAV’s) hadden geplaatst. Ook werd er getaxeerd dat de daken vervangen
moesten worden omdat ze doorhingen. Deze hingen echter al bijna vanaf de
bouw door… De optie van renovatie was dus slechts ‘cosmetisch’ aanwezig.
Oosterpoort zorgde dat alles wees in de richting van de keus voor
sloop/nieuwbouw. Maar Oosterpoort heeft in feite niks misdaan, men heeft
slechts slim gehandeld. De inbreng van de adviseur is erg goed geweest, hij is
een vakman. Hij heeft er voor gezorgd dat men bij elkaar werd gebracht en dat
alles in samenspraak verliep. Verder is er goed geluisterd naar de wijk waarin
sprake was van een grote betrokkenheid. Dit verklaart ook het hoge
terugkompercentage. Er is bij de bewoners sprake van een bepaald gevoel bij de
wijk, men zit (ook objectief gezien) op een unieke plek en beseft dat ook. Maar in
feite was er voor de bewoners niet te kiezen tussen sloop/nieuwbouw en
renovatie. Zo was er ook de wijkbijeenkomst waarop de verschillen mooi
gepresenteerd werden en sloop/nieuwbouw duidelijk werd ‘aangeprezen.’ De
bewoners kregen de kans om hun zegje te doen, maar bijna iedereen was
verhinderd. De respondent (zelf sterk tegenstander van sloop) moest dus de
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gehele bewonerscommissie vertegenwoordigen en heeft er toen voor gekozen om
zijn eigen belang (geen sloop) te laten varen ten opzichte van het algemeen
belang (de meeste mensen waren toch voor sloop/nieuwbouw.) Hierna werden de
meningen gepeild en werd uiteindelijk besloten voor sloop/nieuwbouw. Op dit
moment was er de berusting bij de tegenstanders van de sloop en schakelde men
over van “Komt het er wel?” naar “Het komt er, maar hoe dan?”
Stelling 2:
Maatschappelijk draagvlak is belangrijker dan ambtelijk draagvlak, politiek
draagvlak en economisch draagvlak.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Maatschappelijk draagvlak is het belangrijkst, maar alles heeft natuurlijk wel met
elkaar te maken. Een goede rangschikking zou zijn: maatschappelijk draagvlak,
economisch draagvlak, politiek draagvlak en ambtelijk draagvlak.
Stelling 3
Het proces van het creëren van maatschappelijk draagvlak dient altijd gepaard te
gaan met participatie, communicatie én vertrouwen.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Vertrouwen is hierin het allerbelangrijkst. Dit is ook de basis geweest voor de
samenwerking met Oosterpoort. Er was vertrouwen in elkaar. Men kon het wel
eens oneens zijn met elkaar, maar er was wel altijd het vertrouwen en het begrip
voor elkaars standpunten. Ook binnen de bewonerscommissie waren er wel eens
conflicten, maar men was met hulp en inspanning van Go Geurts in staat om deze
conflicten op te lossen en dus ook als één gesprekspartner voor Oosterpoort te
staan. Dit heeft er toe bijgedragen dat Oosterpoort de wijk niet uit elkaar kon
drijven. De bewonerscommissie was de katalysator voor de wijk.
Stelling 4
Met het proces van het creëren van maatschappelijk draagvlak moet in een vroeg
stadium begonnen worden.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Dit moet zo vroeg mogelijk gebeuren. Eigenlijk al 10 jaar van te voren in verband
met de reeds genoemde ZAV’s. Deze worden namelijk aangeschaft voor een
lange levensduur waarbij geen rekening gehouden is met een eventuele sloop…
Men moet zo vroeg mogelijk aangeven wanneer men iets van plan is. Hierin is
natuurlijk het spanningsveld tussen concreet zijn en keuzemogelijkheden
openlaten van kracht. De respondent geeft aan dat men hierover gewoon helder
moet zijn en altijd moet communiceren over zowel zekerheden als onzekerheden.
De afspraak met Oosterpoort was dan ook dat niemand zijn huis uitging voor er
zekerheid bestond waar hij terecht zou komen in de nieuwe wijk. Deze, en andere
afspraken, is men ook nagekomen. Wel is het zo dat men van te voren niet op de
hoogte was van de tijdbalk van het proces. Men wist niet wanneer er inspraak
vereist was en wanneer welke dingen stonden te gebeuren. Dit is voor een leek
op het gebied van bouwprocessen niet duidelijk waardoor verbetering hierin dus
aanbeveling behoeft.
Stelling 5
Het proces van het creëren van maatschappelijk draagvlak is een taak van de
procesmanager.
□ Helemaal eens
 Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
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Dit is een verantwoordelijkheid van de procesmanager, maar hij staat hier zeker
niet alleen in. Alle partijen hebben een verantwoordelijkheid tot samenspraak. Dit
is in de case dan ook naar behoren gegaan.
Stelling 6
Te veel communicatie met betrokken actoren in een project is beter dan te
weinig.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Liever te veel als te weinig. Soms is het niet handig om bepaalde dingen te
zeggen, maar dit kan ook een geruchtenstroom op gang brengen. Men moet
afwegen wat het nut is voor mensen om iets te weten ten opzichte van de onrust
die het kan veroorzaken. Men zal zo open mogelijk moeten zijn en dus ook een
radiostilte (bijvoorbeeld door overleg met een aannemer) aan moeten kondigen.
Hierbij is de reeds aangegeven tijdbalk zeker aan te bevelen gezien het feit dat
men dan van te voren op de hoogte is van de te nemen stappen en de eventuele
periodes van radiostilte.
Keuzevraag
Welke vorm van burgerparticipatie zou altijd minimaal toegepast moeten worden?
□ Informeren □ Raadplegen  Adviseren □ Coproduceren
□ Beslissen
Men zou veel meer moeten luisteren naar de bewoners. Zij weten het beste hoe
hun wijk in elkaar zit. Vooral de architect kan hierin erg eigenwijs zijn. Zoals
gebleken is in de case waarbij de architect niet geloofde in bepaalde
hoogteverschillen. Achteraf bleek er sprake van grote wateroverlast hierdoor. Ook
de gladheid van een houten vlonder werd door bewoners van te voren
aangegeven, dit moest eerst meerdere malen fysiek ondervonden worden voor er
verandering in kwam. Deze voorbeelden geven dus aan dat een opdrachtgever
zijn verantwoording moet nemen om ook een, doorgaans eigenwijze, architect te
dwingen tot samenspraak. Bewoners weten vaak precies wat er aan de hand is in
hun wijk.
Stelling 7
Het belangrijkste aspect voor het ontstaan van maatschappelijk draagvlak is
vertrouwen.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Dit is helemaal waar en reeds eerder aangegeven. De afspraken die met
Oosterpoort werden gemaakt waren goed en werden ook goed nagekomen. Dit
schept vertrouwen. De vele personele wisselingen bij Oosterpoort tijdens het
project hebben hier wel een negatieve invloed op gehad. Het is dus aan te
bevelen om een, of meerdere, perso(o)n(en) vast op een project te zetten voor
een bepaalde looptijd en zich hier ook aan laten committeren.
Stelling 8
Het proces van het creëren van maatschappelijk draagvlak is in de case naar
tevredenheid verlopen.
 Helemaal eens
□ Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Want; (als gevolg hiervan)
□ Weinig/geen vertraging
 Weinig/geen verzet
□ Weinig/geen extra kosten
 Overwegend positieve reacties

□
□
□
□

(veel) vertraging
(veel) verzet
(veel) extra kosten
Overwegend negatieve reacties
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De bewoners hebben “het beste eruit weten te halen.” Dit is een verdienste van
alle partijen. Het belang van de bewoners is ontzettend gediend geweest. Dit
kwam ook vooral door de representativiteit van de bewonerscommissie die echt
de gehele wijk vertegenwoordigde. Het initiatief tot het oprichten van deze
commissie kwam van Oosterpoort, maar de daadwerkelijke samenstelling kwam
echt vanuit de wijk. Het hoge terugkompercentage bewijst ook de geslaagdheid
van het project, maar er zijn natuurlijk altijd mensen die er voordeel uithalen. Die
bijvoorbeeld toch al wilden verhuizen en wachten tot ze de vergoeding kregen.
Ook zijn er mensen in de tussentijd overleden en waren er anderen die in hun
wisselwoning bleven zitten. Bijna niemand is echt weg gegaan uit de wijk als
gevolg van de herstructurering. Het systeem en de wijze waarop de woningen zijn
toebedeeld werkte heel goed. Een probleem was het ontbreken van voldoende
wisselwoningen. Daardoor moesten de woningen in de derde fase van de te
slopen wijk worden ingezet als wisselwoning. Vanwege het tijdstip van sloop
konden de mensen die zo’n wisselwoning hadden, niet meer opteren voor een
later vrijgevallen woning in fase 2 of 3 .
Probleem dat wel ontstond was dat de keuze/verdeling van de woningen niet
helemaal goed verliep. Door de fasering in het project, waarbij mensen uit de 1e
fase sloop alleen konden kiezen uit de 1e fase bouw, was men beperkt in haar
keuze. Dit is natuurlijk wel te begrijpen omdat er anders te weinig
wisselwoningen beschikbaar waren. De toedeling en de wisselingen hierin zijn
achteraf wel in goed overleg en tot ieders acceptatie opgelost.
Stelling 9
Onze woningcorporatie Oosterpoort kan op het gebied van maatschappelijk
draagvlak nog veel leren.
□ Helemaal eens
 Niet helemaal eens
□ Helemaal oneens
Oosterpoort was vroeger heel sociaal, maar moet goed uitkijken om deze kant
niet te verliezen. Men was altijd heel goed bezig op het ‘softe’ gebied. Men heeft
het nu wel goed gedaan, maar moet echt uitkijken dat men als organisatie niet te
commercieel wordt. Hierdoor gaat men de organisatie minder waarderen en dus
ook minder vertrouwen.
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11.6. Kwalitatieve onderzoeksresultaten (Nillesen, T., 2008-4)
11.6.1. De rollen van ontwikkelende partijen
In bouwprojecten spelen natuurlijk verschillende partijen een (bepalende) rol. Bij
de creatie van maatschappelijk draagvlak is de rol van de overheid echter vaak
doorslaggevend. Deze rol is aan het veranderen en zal, samen met de rol (en
verantwoordelijkheden) van de procesmanager, meer interactief en faciliterend
moeten worden.
De veranderende rol van de overheid
De overheid wil steeds meer in de smaak vallen bij burgers en wil daardoor
klantgericht en interactief bezig zijn. Men moet echter niet vergeten dat men ook
kaderstellend is. Dit blijkt uit een interview gehouden voor dit onderzoek. Hierin
is dus sprake van het dualisme; men staat in tussen de volksvertegenwoordiging
en het kaderstellend zijn. Hierdoor is het van belang om pro-actief draagvlak te
verkrijgen. Hierin hangen maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak dus samen
omdat men als bestuurder dient te luisteren naar de maatschappij. Als men er
zijn best voor doet om maatschappelijk draagvlak te creëren dan ontstaat het
bijna vanzelf.
De slagvaardige overheid
Een politicus zal op een gegeven moment ook een gevoel moeten krijgen bij
projecten van wat draagvlak kan krijgen. Men is dan “handelaar in draagvlak” en
moet als bestuurder “de markt kennen”. De maatschappij verwacht hierin een
slagvaardige overheid die dit dan dus ook moet laten zien want nu loopt men
vaak tegen het behoudende karakter aan van de overheid. In de toekomst gaat
het erom: “Hoe kijkt de politiek tegen de maatschappij aan?” Het belang van
communicatie wordt hierbij steeds groter. Als overheid moet men het belang van
een bepaalde ontwikkeling kunnen uitleggen, vooral bij NIMBY-projecten. Hier
neemt men vaak de tijd niet voor. Maar vooral bij dit soort lastige projecten,
zoals de case van het Domus-huis in Eindhoven, heeft de gemeente (of soms de
provincie om de wethouder uit de wind te houden) de taak om hiervoor draagvlak
te creëren, ook als er particuliere partijen in het spel zijn. De provincie Gelderland
bijvoorbeeld, fungeert hierin, als non-partij, als smeerolie tussen partijen om,
waar nodig, procedures te versnellen en financiële middelen vrij te maken. Hierin
heeft men als provincie wettelijk geen directe rol, maar het wordt wel van belang
geacht door de provinciale politiek. Alles binnen de provincie is dan ook gericht op
burgerparticipatie. Men krijgt voor een project alleen subsidie als de
burgerbetrokkenheid duidelijke kan worden aangegeven. Men moet hier dus ook
zelf een rol in nemen als volksvertegenwoordiger. Dit in plaats van vroeger toen
er soms meer op ambtelijk en bestuurlijk niveau gepraat werd, zelfs bij sociale
projecten. Ambtenaren denken nu soms nog teveel in lijnwerkzaamheden in
plaats van in projecten. Hierdoor wordt men snel toetser in plaats van aanjager.
Dan krijg je de trekker van het project tegenover de kwaliteitstoetser in het
ambtelijke apparaat dat eigenlijk als hulpmiddel moet dienen om draagvlak te
verkrijgen.
Het faciliteren van burgers
Burgers worden in de toekomst steeds meer in staat om haar eigen omgeving te
maken. Gemeenten, corporaties en adviseurs moeten mensen hierbij faciliteren
en inspireren en hun kennis hiervan overdragen. Bewoners kunnen zelfs
opdrachtgever zijn zodat een adviseur puur ondersteunend en faciliterend
aanwezig is terwijl de bewoners alles zelf doen, zelfs de creatie van
maatschappelijk draagvlak. Als professional kan men dan wel de tools aandragen
en ervoor zorgen dat men bij elkaar wordt gebracht en dat alles in samenspraak
verloopt.
Ook
wanneer
er
bijvoorbeeld
conflicten
ontstaan
in
de
bewonerscommissie kan een onafhankelijke professional ervoor zorgen dat deze
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conflicten worden opgelost en de bewoners als één gesprekspartner blijven
dienen voor bijvoorbeeld de woningcorporatie. Deze objectieve, belangenloze
externe tussen de bewoners en de corporatie in kan tevens zorgen voor het
winnen van veel vertrouwen. Om deze omslag te realiseren moet men
gangmakers zoeken binnen de gemeentelijke organisatie; mensen met charisma
en autoriteit. Alleen op deze manier kan men de gemeentelijke organisatie
bewegen tot verandering van aloude processen naar de nu gevraagde interactieve
en faciliterende rol. (Mee)beslissen gaat sommige instanties nog wat ver; de
overheid is tenslotte de volksvertegenwoordiging. Dit ligt natuurlijk ook geheel
aan het soort project. De overheid moet bij (mee)beslissen in ieder geval wel
kaderstellend blijven. Ook wordt door de provincie Gelderland geprobeerd om
groepen te formeren voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) waarbij
men de groepen begeleidt en aanstuurt.
De rol van de procesmanager
De wethouder is bestuurlijk verantwoordelijk en moet het proces van het creëren
van maatschappelijk draagvlak dus overlaten aan zijn ambtenarenapparaat of een
externe procesmanager. De procesmanager is hier dan ook verantwoordelijk
voor, maar staat in dit proces niet alleen. Alle partijen hebben een
verantwoordelijkheid tot samenspraak. De procesmanager zal echter wel het
initiatief ertoe moeten nemen en apart een proces en projectteam moeten
definiëren
voor
de
communicatie,
de
omgevingsanalyse
en
de
krachtenveldanalyse dat zich voor een bepaalde looptijd aan een project
committeert. Personeelswisselingen hebben namelijk een negatieve invloed. Hij
moet alles dus goed uiteenzetten en mensen erop aanspreken als ze hun
verantwoordelijkheden niet nakomen. De procesmanager heeft hierin de rol van
aanjager, of eigenlijk najager. Vakkennis is hierin erg belangrijk omdat hij alle
belangen in harmonie en evenwicht dient te krijgen en tevens voor het
commitment van andere partijen moet zorgen. Ook heeft de procesmanager de
verantwoordelijkheid om bepaalde partijen te dwingen tot samenspraak met
betrokken partijen. Deze partijen, bijvoorbeeld bewoners, weten vaak precies wat
er aan de hand is in hun wijk. Verder moet de procesmanager wel om weten te
gaan met de gevoeligheid van bepaalde onderwerpen. Het verwerkingsproces is,
bijvoorbeeld in wijkvernieuwing, erg belangrijk. Hierin moet men beslissingen
uitleggen waardoor acceptatie ontstaan. Daarop baseert men dan het participatieproces. Hier dient men echter wel de tijd voor te nemen.
11.6.2. Een verandering van beleid
Ook beleidsmatig gezien zullen er enkele veranderingen op moeten treden om te
voldoen aan de eisen van de huidige maatschappij en om hier op een goede
manier mee om te kunnen gaan. Hierbij valt te denken aan procedurele
aanpassingen op het gebied van inspraak, interactiviteit en expertise.
Van procedure naar interactief beleid
In de huidige tijd waarin de bevolking vraagt om een slagvaardige overheid in
combinatie met de juiste interactiviteit is het noodzakelijk dat procedures
vereenvoudigd worden. Want in de toekomst moet men knopen gaan doorhakken
om niet te verzanden in oeverloze inspraak- en beroepsprocedures waardoor het
project alleen maar wordt vertraagd. De nieuwe wet Ruimtelijke Ordening perkt
de mogelijkheden van beroep dan ook weer in om zo vooraf overleg te kunnen
plegen en daarna volledig door te kunnen pakken. Hierdoor is er dus sprake van
minder beleid en meer interactiviteit wat ook vaak leidt tot verstandige besluiten.
Want als men bewoners met elkaar laat overleggen is het vaak net een
gemeente; men weegt af en neemt samen een verstandig besluit, ook als het
gaat om grote beslissingen. Hierbij is het wel van groot belang dat men bij het
gehele proces betrokken is en er zelf de gevolgen van ondervindt.
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Toename inspraak- en beroepsmogelijkheden
Vroeger was er nog weinig sprake van inspraak al was er vanaf 1965 het recht
om bezwaar te maken. Tegenwoordig is het zo dat men inspraak heeft via de
inspraakverordening van de provincie of de gemeente. Dit kan zelfs in het
beleidsplan, of zelfs in het coalitieakkoord, van de provincie zijn opgenomen. Ook
de inspraak- en beroepsmogelijkheden bij woningcorporaties zijn toegenomen.
Verder zijn er natuurlijk verschillende mogelijkheden voor inspraak zoals het
spreekrecht op raadsniveau, maar ook bijvoorbeeld een carrouselvorm, waarbij
burgers inspraak hebben door deel te nemen door lid te zijn van een politieke
partij, zorgt voor interactie die dezelfde avond nog in de raad besproken wordt.
Er moet echter wel opgepast worden voor het ontstaan van een zg. ‘overkill’
waarbij er teveel inspraakmogelijkheden aanwezig zijn. Verder moet men
natuurlijk altijd proberen om beroepsprocedures te voorkomen. Een goed
voorbeeld daarvan is om in gesprek te treden met bijvoorbeeld een
milieuorganisatie om te voorkomen dat men elkaar niet meer zo vaak in de
rechtszaal treft. Er zou dus meer interactie moeten plaatsvinden om een
loopgravenoorlog te voorkomen waarin men op een plan gaat schieten in plaats
van erop te reageren. Maar af en toe dient men de mensen echter te wijzen op de
middelen om bezwaar te maken om zo te weten waar men aan toe is.
Expertisecentrum
Vraaggericht -en interactief werken vergt een grote omslag in het gemeentelijke
apparaat. Daarom is het (vooral voor grotere gemeenten) aan te raden om een
expertisecentrum te creëren dat vraaggericht en interactief werken kan
bevorderen. Hiervoor zal een kennisatelier opgebouwd moeten worden. Zo wordt
in de gemeente Eindhoven bij de Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer
(DSOB) veelal nog inspraak toegepast en bij de Dienst Maatschappelijke
Ontwikkeling (DMO) is samenspraak het credo. Beide diensten zouden hierin van
elkaar kunnen leren waardoor er beter wordt nagedacht over het daadwerkelijk
vraaggericht –en interactief werken. Bij (enigszins) kleinere gemeenten valt te
denken aan de organisatie van een symposium zoals in de gemeente Tiel wordt
gedaan.
11.6.3. Het analyseren van de omgeving
Om een project van de grond te krijgen is het starten met een omgevingsanalyse
en een krachtenveldanalyse heel belangrijk. Ze zouden onderdeel van de
natuurlijke gang van zaken moeten zijn en een onderdeel van de besluitvorming.
“Wat kan men verwachten?” en “Wat is reëel?” De omgevingsanalyse gaat vooral
in op welke actoren en factoren een rol spelen in de omgeving van het project.
Actoren als de politiek-bestuurlijke omgeving, institutionele omgeving,
projectontwikkelaars, bouwbedrijven, corporaties en bewoners/gebruikers. De
factoren hebben vooral betrekking op de ruimtelijke en fysieke kenmerken van
een projectomgeving. Hierbij valt te denken aan de woningvoorraad,
woonomgeving, leefbaarheid, veiligheid en imago. (KEI, 2009-3) In de
krachtenveldanalyse wordt deze omgevingsanalyse getoetst. Er wordt dan
gekeken hoe de belangen liggen ten opzichte van het doel. Wie zijn de
coalitiegenoten en wie de opponenten. Ook worden deze actoren gewaardeerd op
hun belangen, gewenste invloed op het project en mogelijke invloed in termen
van macht, aanzien, historie etc. (KEI, 2009-3) Om dit inzichtelijk te maken kan niet
altijd dezelfde methode gebruikt worden. Dit is namelijk niet echt als
academische studie mogelijk; vaak voelt iemand die goed geworteld is in de buurt
dit aan. Het is dus vaak ook een kwestie van intuïtie die gevoed moet worden
door het praten met bewoners en professionals. Ook kan men door de buurt
lopen en mensen aanspreken om de sfeer te proeven of hier eventueel een
workshop voor gebruiken. Verder is het belangrijk dat het krachtenveld al vroeg
gepeild wordt, maar ook geregeld tijdens het project. Een volledige analyse van
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de sterktes en zwaktes van de omgeving is hierin belangrijk. Ook de politieke
dimensie dient hierbij niet vergeten te worden.
Het tijdstip van een analyse
In het verleden werden er te weinig omgevingsanalyses en krachtenveldanalyses
gemaakt aan de voorkant van een project. Hierdoor liet men zich nog wel eens
overvallen door problemen en werden er soms verkeerde inschattingen gemaakt.
Om dit in de toekomst te voorkomen dient men in ieder geval eerst te
analyseren; “wie zijn de partijen die we tegenkomen?”, “wat hebben die er mee
te maken?” en “hoe gaan we er mee om?” Het moment waarop men dan naar
buiten treedt is al besproken in de communicatiestrategie (§ 11.6.8), maar het
nadenken over dit moment is in de eerste stap verweven. Ook dient er aan de
hand van deze beide analyses een risicoanalyse gemaakt te worden, om zich
vooraf hiertegen in te kunnen dekken.
De beheersing van de politieke dimensie
In een omgevingsanalyse en krachtenveldanalyse worden vaak de politieke
consequenties van een project buiten beschouwing gelaten. Om tegenwerking op
dit vlak te voorkomen dient men hier echter ook rekening mee te houden. Te
denken valt bijvoorbeeld aan een situatie waarin men een half jaar voor de
verkiezingen zit. Om geen inzet van een verkiezingsstrijd te worden tussen de
zittende partijen en de oppositie is het dan soms beter om te wachten met het
opstarten van het project. Van de andere kant bekeken kan men de politiek ook
gebruiken als ‘kartrekker’ voor een project door ervoor te gaan lobbyen in
verkiezingstijd. Bij beide mogelijkheden is het van belang dat men een goede
analyse maakt van de krachten binnen de politiek die in het voordeel of in het
nadeel van het project kunnen gaan werken. Hier moet men het proces van het
creëren van maatschappelijk draagvlak op afstemmen. Eenmaal tijdens het
project is het belangrijk om raadsleden te blijven informeren om geen
onduidelijkheden te krijgen waarop (oppositie)partijen gaan inspringen. Mocht dit
toch gebeuren, in de vorm van een ‘hype’, dan is het vroegtijdig uitnodigen van
deze partijen aan tafel een oplossing waardoor deze partijen inzicht krijgen in het
proces. Dit leidt er vaak toe dat deze partijen in de gaten krijgen dat men het
goed geregeld heeft en zich dan soms zelfs gaan inzetten voor het project.
Het monitoren van draagvlak
Met het proces van analyseren van de krachten en het draagvlak is men eigenlijk
nooit klaar. Men moet continu, in het achterhoofd, blijven analyseren hoe de
krachtenvelden liggen. Soms moet men hier zelfs vriendschappen tussen
bepaalde belanghebbenden bij betrekken. Tevens moet men de verhoudingen in
het college en de verhoudingen tussen de corporatie(s) en gemeente constant in
de gaten houden. Bovendien kan men door periodiek, persoonlijk contact of via
informatieavonden continu het krachtenveld en de omgeving monitoren, zeker
rondom besluitvormende momenten. Verder kan men een soort voorspellende
monitor opzetten waarmee men vooruit kijkt en zo mogelijke knelpunten al in een
vroeg stadium kan aanpakken.
11.6.4. Het erbij betrekken van bewoners
In de bouwwereld vindt er een verschuiving plaats van nieuwbouw naar
herstructurering van de bestaande voorraad. Hierbij gaat het de burger dus veel
meer aan. Wellicht wordt het daarom tijd dat er meer opgeschoven wordt van
burgerparticipatie naar bewonersparticipatie. Participatie bij die zaken die
bewoners direct raken. Ontwikkelende partijen moeten zichzelf, bij de toepassing
van burgerparticipatie, dan ook de vraag stellen: “Is het iets dat mensen direct of
op termijn raakt?” Verder hangt het af van het feit of het voor de bewoners zelf is
(wijkvernieuwing) of dat het wel in de wijk komt maar niet voor hen zelf is.
(NIMBY) Bovendien moet men soms zelfs meer rekening houden met de nieuwe
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huurders. Voor de oude huurders is het vaak veel belangrijker wat hun nieuwe
perspectief wordt. Als het mensen echt direct raakt dan moet er sprake zijn van
participatie. “Wat vindt u ervan, hoe zou het anders kunnen, heeft u
alternatieven, zijn we dingen vergeten, denk eens mee?” Als het niet al te dichtbij
komt dan zijn het creëren van vertrouwen en een goede communicatie
voldoende. Projecten die op afstand plaats vinden kunnen vaak gemakkelijker
rekenen op instemming. Wel dient voor elk project afgewogen te worden op
welke manier er wordt omgegaan met bepaalde burgers. (zie tevens de
krachtenveldanalyse; § 11.6.1) Ook moet er nog geschakeld kunnen worden naar
gelang de behoefte. Bovenal zal er meer geluisterd moeten worden naar de
bewoners waardoor er in plaats van ‘Top Down,’ ‘Bottom Up’ gewerkt moet gaan
worden.
Van ‘Top Down’ naar ‘Bottom Up’
Er wordt bij een gemeente vaak vanuit de vakkennis geredeneerd dat iets goed is
terwijl er misschien helemaal geen draagvlak voor is. Door zoiets dan van
bovenaf op te leggen schaadt men altijd mensen. Het is dus altijd interessanter
om van onderaf te werken waardoor per definitie betere plannen ontstaan. De
initiatieven uit de maatschappij moeten gebruikt worden en men moet niet met
een vooropgezet plan komen hoe iets gedaan gaat worden. Men zou veel meer
moeten luisteren naar de bewoners. Zij weten het beste hoe hun wijk in elkaar
zit. De vraag is echter “wat kunnen mensen en wat willen mensen?” Om hier
achter te komen moet men ‘oren en ogen’ creëren in de gemeente. Dit kan
bijvoorbeeld via stadsdeelteams. Men moet dus meer de kant op van de
Frontlijnsturing. (zie literatuur “Frontlijnsturing”) Eerste niveau hiervan is de
presentietheorie; het belang van een wijkmanager. “Hoe ben je diep in de
haarvaten van een wijk aanwezig.” Het tweede niveau is dat de professionals in
deze linie van elkaar moeten weten waar men mee bezig is. Derde is de
slagkracht die van boven wordt ondersteund om deze problemen ook
daadwerkelijk op te lossen. De wijk moet in beweging gebracht worden, er moet
gepraat worden met belanghebbenden. “Wat wil men?” Hierdoor is er sprake van
een beter niveau, want “waarom nou niet gewoon doen wat de mensen willen?”
aldus een der respondenten. Er zal dus heel mensgericht gewerkt moeten worden
in projecten. In de toekomst zou de betrokkenheid van bewoners bij hun
omgeving dan ook geoptimaliseerd moeten worden door de overheid. Interactieve
beleidsvorming en actief burgerschap zouden zeker in een publieke sfeer
gefaciliteerd moeten worden. Overal in het land worden hier dan ook ‘taskforces
burgerparticipatie’ voor opgezet. Ook voor een woningcorporatie is het heel
belangrijk om met elke bewonersgroep en wijk contact te houden zodat men een
afgewogen oordeel kan maken waarin de burger gehoord is. Hierdoor worden
soms ook dingen aangehaald waaraan men zelf misschien niet eens had gedacht.
11.6.5. Met wie heb ik te maken?
Het proces van het creëren van maatschappelijk draagvlak is sterk afhankelijk
van de daadwerkelijke maatschappij waar het draagvlak voor gecreëerd dient te
worden. Zeker als men bewoners er nauw bij gaat betrekken dan speelt
burgertypologie hierin een belangrijke rol evenals de ontwikkeling van de
maatschappij van vroeger naar nu en in de toekomst. Representativiteit van
burgervertegenwoordiging en betrokkenheid van deze burgers zijn hierin
sleutelwoorden.
De ontwikkeling van de maatschappij
Vroeger was er meer sprake van een autoritaire overheid waarbij er door de
maatschappij meer sprake was van acceptatie. Er heerste wellicht meer
vertrouwen in de overheid, wat overigens niet wil zeggen dat men vroeger slaafs
was. De overheid had gewoonweg een hogere status en had meer gezag
waardoor men er niet eens over dacht om het oneens te zijn met de overheid.
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Hierdoor kon men projecten gemakkelijker ‘doorduwen.’ Tegenwoordig denkt men
meer mee, is men mondiger, kritischer, veeleisender en onderneemt men sneller
actie. Gezag moet zich nu waarmaken. Ook de, al besproken, toegenomen
beroepsmogelijkheden dragen hieraan bij. Nu moet er daadwerkelijk wat
gebeuren wil men het gevoel hebben dat er naar ze geluisterd wordt; er moet
gevisualiseerd worden. Verder valt op dat oude sociale verbanden langzaam
wegvallen waardoor er weer meer aandacht moet komen voor de gezamenlijke
verantwoordelijkheid. Of dit projecten moeilijker of makkelijker maakt is eigenlijk
niet echt duidelijk. Het meedenken van de maatschappij kan namelijk ook
bijdragen aan een veel hogere kwaliteit van het project. Wel is het zo dat het
doorduwen van bepaalde projecten als het Domus-huis in Eindhoven een stuk
moeilijker wordt door deze ontwikkeling.
De representativiteit van de burgervertegenwoordiging
De representativiteit van de burgervertegenwoordiging betekent in welke mate de
vertegenwoordigende burgers in, bijvoorbeeld, een klankbordgroep representatief
zijn voor de gehele groep burgers die ze vertegenwoordigen. Als ontwikkelende
partij en als betrokken professional is het van belang om hier veel energie in te
steken. Een burgervertegenwoordiging die niet representatief is, is ‘dodelijk’ voor
het project omdat men zo denkt draagvlak te hebben terwijl het er niet is. Dit
resulteert dan dus in allerlei verzet in de vorm van procedures etc. Dat is nu juist
wat men probeert te voorkomen door burgers te betrekken bij het (bouw)proces.
Het is dus belangrijk dat men ervoor zorgt dat in de vertegenwoordiging zowel
tegen- als voorstanders van het project zitten. Ook dient gedifferentieerd te
worden in leeftijd, etniciteit en opleidingsniveau. Verder is het handig gebleken
als de vertegenwoordigers beschikken over enige bestuurlijke competenties
waardoor men ook het gemeenschappelijke belang ziet en dus niet alleen voor
zichzelf in de vertegenwoordiging plaatsneemt. Een valkuil is dat er vooral
geluisterd wordt naar een groep mensen die zichzelf aanmeldt. Dit zijn vaak
Vutters die de meeste tijd hebben om bezig te zijn met participatie. De vraag is
echter of deze groep wel voldoende representatief is voor de rest van de
belanghebbenden…
Het belang van de betrokkenheid van sleutelfiguren
Vaak moet de meerderheid het er wel mee eens zijn om van draagvlak te kunnen
spreken, maar het daadwerkelijke maatschappelijke draagvlak is soms niet
afhankelijk van draagvlak bij zoveel mogelijk mensen, maar van draagvlak bij de
sleutelfiguren. Dit kan, bij wijze van spreken, ook diegene zijn die de
bridgeavonden organiseert. Deze personen, met charisma en autoriteit, worden
ook wel de gangmakers in een project genoemd, hebben invloed in de wijk en
moeten als kartrekker dienen voor het project. Hierbij gaat het om vertrouwen;
“Hoeveel ruimte is er voor een ‘gek’?” aldus een van de respondenten. Iemand
die iets anders mag doen dan gewoon is. Die een andere oplossing zoekt, een
andere benadering. Dit soort personen moet men de ruimte geven. Aan de hand
van een goede analyse van de sociale kaart van een projectomgeving zullen deze
sleutelfiguren gevonden moeten worden. Verder is ook de algemene
betrokkenheid van de belanghebbenden bij de projectomgeving van groot belang.
Deze betrokkenheid zorgde bijvoorbeeld in de case Zeeheldenbuurt in Groesbeek
voor een heel hoog terugkompercentage. Dit is dan ook erg goed benut door de
betrokken ontwikkelende partijen door goed naar deze betrokken bewoners te
luisteren. Vaak is het echter ook zo dat wanneer het over een eerste
levensbehoefte gaat, mensen eigenlijk altijd betrokken zijn. Ook de
burgertypologie is in sommige gebieden heel anders; “Zo heerst er in Brabant een
heel andere mentaliteit dan bijvoorbeeld op de Hoge Veluwe. In Brabant worden
problemen, bij wijze van spreken, op de kermis opgelost onder het genot van een
pilsje. Dit zie je op de Hoge Veluwe niet zo snel gebeuren” aldus een van de
respondenten. Op dit verschil in burgertypologie wordt in het procesontwerp
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11.6.6. De aanwezigheid van de juiste competenties
Gezien het feit dat de maatschappij zich snel ontwikkelt naar een meer
interactieve wereld, zijn de juiste competenties om vraaggericht –en interactief te
werken dus niet altijd aanwezig bij ontwikkelende partijen. Ook is het nog maar
de vraag of bewoners als leek voldoende in staat zijn om vakinhoudelijke
beslissingen te nemen.
De competenties bij ontwikkelende partijen
De aanwezigheid van de juiste competenties bij ontwikkelende partijen is van
groot belang voor het slagen van het proces van het creëren van maatschappelijk
draagvlak. Een gemeente zou dit goed zelf moeten kunnen, maar het is natuurlijk
denkbaar dat er bij kleinere gemeenten geen mensen beschikbaar zijn met de
juiste competenties. Daarom zouden deze gemeenten eventueel deskundigheid in
kunnen huren, maar soms zijn juist kleinere gemeenten beter in het creëren van
maatschappelijk draagvlak omdat ze veel beter tussen de bewoners staan.
Grotere gemeenten zouden juist de deskundigheid wel in huis moeten hebben,
maar soms staat men daar te dus te ver de bewoners af. Dat is dan ook de kern
van de juiste competenties; intermenselijk gedrag. Men moet goed kunnen
luisteren, met mensen om kunnen gaan, lef hebben en de rug recht kunnen
houden. Dit zijn dus eigenlijk de kerncompetenties van een procesmanager. Voor
kleinere gemeenten zal het vaak lastig zijn om dergelijke deskundigheid in huis te
halen in verband met de financiële middelen. Maar eigenlijk moet men het toch
zelf doen, liefst op alle ambtelijke niveaus. Aan te bevelen is dan ook dat
dergelijk intermenselijk gedrag een van de selectiecriteria is of wordt voor de
werving & selectie van ambtenaren. Ook is, in een geval van een gebrek aan dit
soort competenties, een samenwerking met een woningcorporatie aan te raden
die wel beschikt over de juiste mensen. Het proces van het creëren van
maatschappelijk draagvlak moet dus aan professionals overgelaten worden met
de juiste expertise, maar deze kunnen ook intern aanwezig zijn. Dit proces moet
niet uitsluitend aan adviesbureaus overgelaten te worden; als organisatie moet
men deze bureaus voeden. Het is tenslotte het werk van iedereen. Vooral het
werk van mensen en niet van functies. Soms heeft men echter een blinde vlek
voor maatschappelijk draagvlak, maar de competenties om samen te werken
kunnen ontwikkeld worden. Mochten ze alsnog niet aanwezig zijn dan kan men
een adviesbureau inhuren.
Bewoners beslissen zonder vakkennis
Bij herstructureringsprojecten worden er vaak klankbordgroepen, stuurgroepen
en dergelijke bewonersvertegenwoordigende instrumenten samengesteld. Hierbij
worden echter ook vaak de competenties van deze bewoners vergeten. De
overgrote meerderheid van de bewoners zijn leken op het gebied van zaken die
spelen binnen een bouwproces waardoor men dus niet goed voorgelicht
beslissingen neemt of keuzes maakt. Een voorbeeld is hierbij dat bewoners totaal
geen affiniteit hebben met projectplanningen. Men weet dan dus niet wanneer
welke dingen staan te gebeuren en wanneer dus inspraak vereist is. Ook het van
te voren aankondigen van radiostiltes is hierin erg belangrijk. Een bewoner weet
niet hoe lang het kan duren om bijvoorbeeld te onderhandelen met een
aannemer. Het is dus aan te bevelen om vooraf de tijdbalk van het project
bekend te maken en duidelijk aan te geven wanneer er wat gebeurt in het
bouwproces en wanneer er inspraakmomenten zijn. Ook behoeft het betrekken
van de Woonbond in dit soort projecten aanbeveling om bewoners te faciliteren
en te adviseren over te nemen beslissingen en keuzes. Hierdoor worden de
bewoners (leken) geholpen door een onafhankelijk orgaan dat de benodigde
vakkennis toevoegt.
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11.6.7. Het managen van verschillende belangen
In de huidige maatschappij is het hard nodig dat het gezamenlijke
verantwoordelijkheidsgevoel terugkomt. Gezien het mondiger, klageriger en
veeleisender worden van de maatschappij en tevens gezien het wegvallen van
oude sociale verbanden. Het eigen belang lijkt hierdoor zwaarder te wegen dan
het algemene belang. Dit komt ook doordat politici onzekerder worden en omdat
men nu meer de kans heeft om zich te verenigen. Daarom moet men bij het
faciliteren hiervan goed uitkijken om wat voor soort vereniging het gaat.
Belangenmanagement is het afwegen van deze verschillende belangen tegenover
elkaar en het proberen om actoren begrip te laten krijgen voor elkaars belangen
en het algemene belang. Dit gedeelde begrip (shared understanding) dient tot
uiting te komen in het gezamenlijke verantwoordelijkheidsgevoel.
Shared understanding
Maatschappelijk draagvlak begint met de erkenning van het probleem. Gedeeld
begrip is het samen eens zijn over dit probleem. De oplossing ervoor zoeken is
een tweede. Gedeeld begrip dient dus te ontstaan; “wat levert ons het op?” Men
moet al in de analysefase bouwen aan een gemeenschappelijk inzicht in de
knelpunten en vervolgens in de doelstellingen van een project. Deze situatie moet
eigenlijk het doel zijn. Alle andere aspecten zijn natuurlijk ook noodzakelijk,
“maar als men goed met de bewoners omgaat snappen die dat ook allemaal wel”
aldus een der respondenten. Doordat er gedeeld begrip is ontstaat er een situatie
waarin mensen die het er wellicht niet mee eens zijn toch het
gemeenschappelijke belang zien en er dan toch mee instemmen. Vertrouwen is
hierin het allerbelangrijkst. Men kan het wel eens met elkaar oneens zijn. Doordat
het vertrouwen in elkaar er is, kan men dan echter altijd begrip opbrengen voor
elkaars standpunten. Dit is vaak lastig omdat bijvoorbeeld daklozen niet overal op
straat leven. Men heeft er dus niet direct last van. Een plaatsing van een
daklozenvoorziening in een wijk waar men niet direct last heeft van de daklozen
kan dan soms moeilijk tot ‘shared understanding’ leiden. Men kan dan
bijvoorbeeld zeggen; “wat als je zelf dakloos zou zijn, of een familielid? Wil je dan
weggestopt zitten in een of andere ‘gevangenis’ ver weg?” Hierdoor komt de
situatie toch dichterbij en wordt er gemakkelijker begrip opgebracht voor de
betreffende situatie.
Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Uit dit gedeelde begrip dient een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel te
ontstaan. Het algemene belang staat hierin vaak tegenover het eigen belang. Het
is dan ook heel moeilijk om dit te veranderen en mensen in plaats van hun eigen
belang het algemene belang te laten zien. Het is namelijk de normale
grondhouding van de mens. Men dient dus ook hierin helder te zijn en overleg te
plegen. Zo zou men bij verschillende belangen op verschillende schalen ook
verschillende klankbordgroepen op verschillende momenten moeten oprichten;
maatwerk wordt in deze dus gevraagd. Een eerste klankbordgroep in de fase van
planvoorbereiding met daarin niet-directe betrokkenen en dan een tweede
klankbordgroep in de fase van uitwerking met daarin juist wel de direct
betrokkenen zou hiervoor een oplossing kunnen zijn. Het gezamenlijke doel dient
echter de realisatie van het project te zijn; dus ook de gezamenlijke
verantwoordelijkheid. Dit moet men de participerende burgers voorhouden. Uitleg
van de situatie is dus heel belangrijk, waardoor eventuele weerstand voorkomen
kan worden. Maar ook “mensen moeten mij overtuigen van hun belang” aldus
een der respondenten. Dan is er ruimte voor overleg. Die grondhouding moet
men ook hebben om samen te werken anders heeft men geen recht van spreken.
Een mening dient men echter wel serieus te nemen, maar soms moet men ook
durven zeggen: “wij zijn het dus oneens.” Bij klankbordgroepen en
projectcommissies moet men ook goed in de gaten houden dat de leden steeds
het algemene belang dienen en niet voor hun eigen belangen bezig zijn. Een mooi
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voorbeeld uit een case is dat een vertegenwoordiger van de bewonerscommissie
door omstandigheden alleen op een vergadering aanwezig was waar besloten
werd over sloop. Deze vertegenwoordiger was zelf sterke tegenstander van sloop,
maar besloot zijn eigen belang te laten varen ten opzichte van het algemene
belang van de wijk, waarin de meeste mensen toch voor sloop/nieuwbouw waren.
Hier is dus een gezamenlijke verantwoordelijkheid gecreëerd bij de
bewonerscommissie die zorgt voor het dienen van het algemene belang in plaats
van slechts het eigen belang. Er is dus acceptatie ontstaan. Verder dienen de
samenwerkende
ontwikkelende
partijen
ook
één
gezamenlijke
verantwoordelijkheid te hebben. Men moet gezamenlijk tot consensus komen
waardoor er één partij, één belang en één gezamenlijke verantwoordelijkheid
ontstaat. Hierdoor komt men niet onderling voor verrassingen te staan.
11.6.8. De communicatiestrategie
Bij het creëren van maatschappelijk draagvlak is communicatie natuurlijk een van
de belangrijkste aspecten. Op dit gebied zijn vele verschillende vormen mogelijk
en ook vele verschillende aspecten aan te bevelen. Vooral het tijdstip van
openheid, de concreetheid van de verstrekte informatie en het voorkomen van de
geruchtenstroom zijn belangrijke onderwerpen met betrekking tot de
communicatie.
Het tijdstip voor het geven van openheid
Het tijdstip voor het geven van openheid moet bij bijna alle soorten projecten zo
vroeg mogelijk zijn. Dit betekent dat men in principe alleen al bij een voornemen
om iets te gaan doen mensen erbij moet gaan betrekken en dan zo open mogelijk
moet zijn. Dus men moet in principe vanaf het allereerste begin communiceren
met alles en iedereen die een belang heeft. Ook vanuit de bewoners wordt dit als
zeer belangrijk ervaren omdat men dan nog opties heeft. Eigenlijk moet men al
10 jaar van te voren aangeven of er iets gaat gebeuren, zodat bewoners niet
meer investeren in bijvoorbeeld vloerbedekking. Dit is natuurlijk niet mogelijk,
maar het geeft wel de urgentie aan van een zo vroeg mogelijk tijdstip van
openheid. Hier ligt het succes van het proces van het creëren van
maatschappelijk draagvlak. Men zorgt ervoor dat van te voren de plooien zijn
gladgestreken. En waarom ook niet, waarom niet meteen andere mensen erbij
betrekken? Het komt er dus op neer dat men eigenlijk al in de
probleemdefinitiefase / analysefase mensen mee moet gaan nemen in het proces;
“wat zou daarvoor de beste oplossing zijn?” Soms kan een moment echter als
verkeerd worden ervaren, maar als men een verkeerde boodschap heeft is
eigenlijk elk moment verkeerd. Communiceren met bewoners is, volgens de
bewoners, eigenlijk altijd te vroeg en altijd te laat op hetzelfde moment. Bij een
project als het Domus-huis in Eindhoven moet men echter pas later naar buiten
treden. Men moet hierbij al veel geregeld hebben en eigenlijk een soort van
voorgenomen besluit presenteren van waaruit men kan gaan informeren en
raadplegen over hoe eventuele bezwaren opgelost kunnen gaan worden. Dit
omdat er anders in het begin al zoveel verzet ontstaat, dat vaak gebaseerd is op
onzekerheden en onwaarheden, dat het gehele project niet van de grond komt.
Men moet dus eigenlijk al zeker weten dat, en hoe, men het project daadwerkelijk
wil gaan doorzetten om zo onnodige ophef te voorkomen. Bij dit soort projecten
moet men dus eerst alles goed regelen alvorens naar buiten te treden met een
voorgenomen besluit.
Concreetheid versus keuzemogelijkheden
Een ander belangrijk punt bij het communiceren van ontwikkelende partijen met
andere belanghebbenden is de concreetheid van de te communiceren informatie.
In de vorige paragraaf wordt aangegeven om zo vroeg mogelijk open te zijn. Wat
is dan zo vroeg mogelijk? Het is erg belangrijk om concreet genoeg te zijn, dus
pas als men concreet genoeg kan zijn, dan moet men open zijn; dát is zo vroeg
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mogelijk. Men moet weten wat men wil, op welke momenten men mensen erbij
wil betrekken en wat men dan gaat vertellen. Men kan wel zo vroeg mogelijk
gaan communiceren, maar als er nog weinig concreets ligt dan blijkt dit een
averechts effect te hebben. Daarom is het aan te bevelen om bewoners er
eigenlijk pas bij te betrekken als er daadwerkelijk wordt besloten er een project
van te maken. Aan de andere kant moet men natuurlijk nog wel iets kunnen met
het project; er moeten nog keuzemogelijkheden via inspraak mogelijk zijn. Bij het
vaststellen van een bestemmingsplan is nu ook de eerste ronde van inspraak
afgeschaft om concreter te kunnen zijn. Hierdoor is het echter wel zo dat er vaak
nog maar marginale wijzigingen mogelijk zijn. Het moment waarop men gaat
overleggen moet dus goed afgewogen worden tussen concreet zijn en het
openlaten van keuzemogelijkheden zodat men niet voor voldongen feiten komt te
staan. Want zoals Vincent Beillo (een blinde cabaretier) zei: “Men is pas
onafhankelijk, als men afhankelijk durft te zijn.”
Concreetheid versus geruchtenstroom
In de vorige paragraaf wordt aangegeven dat men moet wachten met naar buiten
treden tot men concreet kan zijn. Het is echter ook van belang dat
belanghebbenden informatie vanuit de eerste hand verkrijgen om zo een
geruchtenstroom te voorkomen. Ook hier ligt dus een spanningsveld. Om dit
spanningsveld enigszins weg te nemen moet men met de betrokken
ontwikkelende partijen goed afstemmen wat er daadwerkelijk gecommuniceerd
wordt zodat men op één lijn zit. Men kan dan bijvoorbeeld communiceren dat
men als woningcorporatie naar een gebied kijkt, maar dat er nog helemaal niets
beslist is. Dit is natuurlijk niet concreet, maar vraagt ook niet om participatie en
doet dus alleen dienst als communicatie ter voorkoming van de geruchtenstroom
en het ontstaan van beeldvorming. Géén communicatie is namelijk ook
communicatie en kan dan ook zorgen voor het, op voorhand, wegzakken van
vertrouwen. Soms is het ook beter om bepaalde dingen niet te zeggen. Hierbij
moet men zorgvuldig afwegen wat het nut is voor belanghebbenden om iets te
weten ten opzichte van de onrust die het kan veroorzaken. Bij de case van het
Domus-huis moet men echter zorgen voor geheimhouding zodat geruchten
voorkomen worden en er dus pas naar buiten getreden wordt met een
voorgenomen besluit.
De basisregels voor communicatie
Het communiceren op zich kan op verschillende manieren gebeuren. Naast de
verschillende instrumenten om te communiceren is er ook een aantal basisregels
dat
in
acht
genomen
moet
worden
om
te
communiceren;
een
communicatiestrategie
moet
opgesteld
worden
waar
uiteindelijk
het
communicatieplan uit voortvloeit. Allereerst moet men, van te voren, nadenken
over de volgorde van de te nemen stappen. “Met wie gaan we eerst praten? Wie
kunnen bondgenoten worden?” Hier moet men ook over na blijven denken.
Verder moet er sprake zijn van de juiste mix in communicatie. Men moet niet te
veel communiceren (houd het concreet) want dan kan het gaan frustreren en
ontstaat er cynisme en scepsis, maar men moet ook zeker niet te weinig
communiceren want dan zakt het vertrouwen weg. Het beste is om zich in te
leven: “Hoe zou ik zelf gecommuniceerd willen worden in dit geval?” Ook moet
men heel veel zaken communiceren, kleinschalig communiceren, met mensen in
gesprek raken, mensen serieus nemen, luisteren naar mensen en hun ervaringen
en ideeën meenemen in het proces. Daarnaast moet men, zoals al eerder
aangegeven, als er ogenschijnlijk niets gebeurt juist dát communiceren. Er moet
dan echter wel een goede reden zijn voor het feit dat er niets gebeurt, zoals het
in onderhandeling zijn met een aannemer. Het blijkt dat bewoners het ook prettig
vinden om overal over gecommuniceerd te worden. Men heeft hier ook recht op.
Voorts zijn er dus verschillende communicatie-instrumenten beschikbaar waarop
later terug gekomen zal worden. (§ 11.6.1)
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11.6.9. Communicatie en participatie
Om het proces van het creëren van maatschappelijk draagvlak goed te laten
verlopen, moet men goed communiceren met belanghebbenden en deze
belanghebbenden op de juiste manier laten participeren. Hiervoor zijn
verschillende methoden en instrumenten toe te passen. Waarop wordt een keuze
voor een methode/instrument gebaseerd en wat is de noodzaak van deze
methoden?
Het kiezen van een methode
Het proces van het creëren van maatschappelijk draagvlak is voor elk project
verschillend. De uitwerking van elk proces is uniek, maar de principes blijven
hetzelfde. De uitwerking verschilt omdat mensen verschillen, situaties verschillen
en omstandigheden verschillen. Ook is de vorm van burgerparticipatie afhankelijk
van de doelstelling. Het samenspel naar aanleiding van de vraag ligt aan de
doelgroep. De verschillende toe te passen methoden en instrumenten blijven
echter hetzelfde, maar zullen aan het project aangepast moeten worden. Eigenlijk
is er maar één instrument; overleg. Hoe men dat dan doet dat is verschillend.
Hiervoor kan men een protocol opstellen aan de hand van verschillende
participatieladders: de originele participatieladder van Arnstein (1969), vrij
vertaald in het Nederlands door Edelenbos en Monnikhof (2001), de
autocipatieladder van Hofman (2000), de participatieladder gebaseerd op relaties
van Thomas (1983) en de participatieladder gericht op bestuursstijlen van
Pröpper en Steenbeek (1998). Alle verschillende participatieladders zijn
uiteengezet in het eerste gedeelte van het rapport. De meeste gemeenten,
corporaties en andere ontwikkelende partijen kiezen ervoor om in hun protocol de
participatieladder van Arnstein, vrij vertaald door Edelenbos en Monnikhof, te
gebruiken. Het gebruik van de andere ladders is ook mogelijk en wellicht zelfs
aan te bevelen. (zie tevens het literatuuronderzoek) De vertaalde ladder van
Arnstein is echter de bekendste. Daarom is hier ook vanuit gegaan tijdens de
interviews. Deze participatieladder kent de stappen informeren, raadplegen,
adviseren, coproduceren en (mee)beslissen. Vanuit dit protocol kan men
aangeven: “wie, krijgt waar, welke invloed?” Men kan dus eigenlijk een soort van
toolkit samenstellen om dezelfde instrumenten op bepaalde momenten bij
verschillende projecten te gaan gebruiken. Soms wordt er zelfs een overeenkomst
gesloten over de rol en verantwoordelijkheden van de betrokken actoren. Dit
wordt met name gedaan waneer men weet dat het spel op het scherpst van de
snede gespeeld gaat worden. Aan de hand van de participatieladder is een
splitsing
te
maken
in
communicatiemethoden
(informeren)
en
participatiemethoden (raadplegen, adviseren, coproduceren en (mee)beslissen).
De noodzaak van de toepassing
Er kan gesteld worden dat dé manier niet bestaat, maar zeker is dat als een van
de onderstaande manieren, of een andere goede manier, voor het creëren van
maatschappelijk draagvlak niet wordt toegepast, dat het veel vertraging oplevert.
De tevredenheid was in een van de cases achteraf dan ook héél hoog doordat
mensen echt deelgenoot waren van het project. Ook is er geleerd dat een open
planproces wel binnen vooraf afgesproken kaders dient plaats te vinden. Wanneer
deze kaders ontbreken, kan dit voor veel onduidelijkheid, en dus voor onvrede,
verzet en vertraging, zorgen. Ook stelt men een voorbeeld voor de volgende
keer. Er is dan een voorbeeldproject om mensen te overtuigen dat een dergelijk
project in een voorgaande situatie een groot succes is geweest. Daarnaast
kunnen mensen in contact gebracht worden met mensen uit andere gemeenten
waar een vergelijkbaar project is toegepast. Hierdoor ontstaat er een bepaald
vertrouwen in de te volgen methode.
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11.6.10.
Communicatiemethoden (informeren)
Het is bij ontwikkelende partijen vaak maar minnetjes georganiseerd qua
communicatie. Ook met betrekking tot intervisie binnen organisatie geldt dit. Men
dient zich af te vragen: “Hoe ben je herkenbaar aanwezig?” Hierbij is het vooral
belangrijk om onderscheid te maken in individuele communicatie en
communicatie op groepsniveau. Hiertussen moet een goede balans gevonden
worden, want indien er teveel gecommuniceerd wordt op groepsniveau ontstaat
de kans dat allerlei mensen zich ermee gaan bemoeien die eigenlijk geen
belanghebbende zijn. Ook moet onderscheid gemaakt worden in communicatie op
papier of mondeling. Ook hiertussen moet een goede balans aanwezig zijn; zaken
die waarschijnlijk op verzet kunnen rekenen kan men beter mondeling
communiceren dan bijvoorbeeld in een nieuwsbrief. Ook zou men hiervoor
persoonlijk benaderd moeten worden, maar dit is, vooral bij grote projecten, vaak
tijdrovend. Er moet echter wel altijd geïnformeerd worden, dit is dan eigenlijk ook
geen echte vorm van participatie. Ook bij NIMBY-projecten moet men in contact
treden en er op verschillende manieren over praten.
Groepsniveau non-verbaal
Communicatie op groepsniveau op papier zou dus bijvoorbeeld goed kunnen via
een nieuwsbrief, website of een buurtkrant, waarbij men echter wel moet
uitkijken dat er niet teveel verschillende mensen aan werken. Hierdoor kan het
namelijk een onduidelijk en onsamenhangend geheel worden. Ook is het goed om
mensen uit het project zelf aan het woord te laten in bijvoorbeeld een nieuwsbrief
in plaats van bijvoorbeeld de directeur van een woningcorporatie. Hier door
ontstaat meer vertrouwen.
Groepsniveau verbaal
Mondelinge communicatie met groepen is zeer goed mogelijk via
informatieavonden, inloopavonden, workshops, presentaties en/of een markt. Op
informatieavonden is het vaak goed om als wethouder aanwezig te zijn om de
noodzaak van de voorzieningen aan te geven. Bij herstructureringsprojecten kan
men na de informatieavond (primair als ontmoetingsplaats) de groep opsplitsen
om aan het werk gezet te worden in de workshops. Hierdoor ontmoet men elkaar
op informatieavonden waardoor de sociale structuur in een wijk aanwezig blijft.
Informatieavonden zijn vaak bij nieuwbouw het beste hoewel er vaak steeds
dezelfde mensen aan het woord zijn. De drempel kan in dergelijke gevallen voor
sommige mensen te hoog zijn om hun mening kenbaar te maken. Ook moet men
bij informatieavonden oppassen dat men elkaar niet gaat napraten.
Persoonlijk verbaal
Een andere manier om communicatie te bevorderen is het instellen van een
spreekuur. Een van de respondenten heeft hier goede ervaringen mee; “Ik zat
toen iedere dinsdagochtend klaar met koffie. Soms was het erg druk, soms was
er bijna niemand.” Dit is een goede manier om mensen op een vrijblijvende
manier antwoord op hun vragen te kunnen geven. Een ander voorbeeld hiervan is
een centrale informatieruimte (bijvoorbeeld samen met politie en welzijnswerk)
die men in kan stellen in een herstructureringswijk. Hierdoor wordt veel sneller
duidelijk als er iets speelt. Bovendien kan men bijvoorbeeld één keer in de maand
door de wijk heen lopen, gewoon om het gezicht te laten zien zodat er sprake is
van een soort wisselwerking. Hierdoor is er continu veel contact, dus is de
drempel ook veel lager voor iedereen om te communiceren. Bij 1 op 1 gesprekken
krijgt men ook een betere doorsnede van de maatschappij. Dit is echter wel een
stuk intensiever, maar vooral aan te raden bij herstructurering van wijken met
sloop/nieuwbouw. Het blijft dus altijd zoeken tussen het schaalniveau ten
opzichte van de persoonlijke benadering, waarbij het vaak vooral ligt aan de
omvang en het soort nieuws dat men brengt.
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11.6.11.
Participatiemethoden
De verschillende participatiemethoden zijn op te delen in de categorieën
raadplegen & adviseren, coproduceren en (mee)beslissen. Deze categorieën zijn
oplopend in mate van participatie.
Raadplegen & Adviseren
Raadplegen/Adviseren is vaak de beste toe te passen vorm van participatie. Men
zou in principe eerst, in de beginfase van een project, moeten informeren en dan
in ieder geval moeten raadplegen. Daarna zou je de participatie eventueel uit
kunnen breiden. Raadplegen wordt op dit moment dan ook het meeste toegepast.
Dit zou in de toekomst langzaam op moeten schuiven naar coproduceren om in te
spelen op de vraag naar meer interactiviteit vanuit de maatschappij. Men ziet dit
dan ook steeds meer gebeuren, met bijvoorbeeld meer wijkraden of wethouders
die ook bepaalde wijken krijgen toegewezen waarvoor ze verantwoordelijk zijn;
men gaat meer ‘naar buiten’ om inspraak en overleg toe te passen. Een
voorbeeld van het in ieder geval eerst raadplegen is dat voor beslissingen
voorafgaande
aan
workshops,
informatieavonden
of
gesprekken
de
huurderbelangenorganisatie wordt geraadpleegd of om advies gevraagd om
draagvlak te creëren. Er is dan dus nog geen sprake van een projectgroep of iets
dergelijks die geraadpleegd kan worden. Daarna werd een projectcommissie
opgericht die geïnformeerd werd door de woningcorporatie als er iets op stapel
was. Men moest dan binnen 14 dagen met een reactie hierop komen. Hierbij ging
het om gekwalificeerd advies. Men verplicht zich dan ook om bij een negatief
advies dat altijd terug te verantwoorden en te verwerken. Het initiatief tot de
oprichting van de projectgroep kwam van de woningcorporatie, maar de
daadwerkelijke samenstelling kwam echt vanuit de wijk. Hierbij komt ook weer de
representativiteit van een dergelijke bewonersvertegenwoordiging kijken. Bij een
stadspanel, bijvoorbeeld, is het nog maar de vraag of dat representatief is. Vaak
gaat het toch om dezelfde mensen die hieraan willen deelnemen. Een ander
voorbeeld is het zetten van een springkussen in de wijk. Mensen uit de wijk
komen hier naar toe met hun kinderen, waardoor er persoonlijk contact ontstaat
met mensen wie helemaal niet op vergaderingen komen. Deze mensen worden
dan dus geraadpleegd en hierbij om advies gevraagd op een heel persoonlijke
manier. Hierdoor komt men er achter wat er speelt in de wijk, ook onder het deel
van de bewoners dat minder snel het initiatief neemt om betrokken te raken bij
het project.
Coproduceren & (Mee)beslissen
Coproduceren en (mee)beslissen zijn de vormen van participatie waarin de
daadwerkelijke participatie het best tot uiting komt. Het woord ‘coproduceren’
zegt het eigenlijk al; men doet het samen. Een klankbordgroep kan hierin erg
belangrijk zijn. Het is erg intensief maar zorgt vaak, en zeker in
wijkvernieuwingsprojecten, wel voor het beste resultaat en geeft de meeste
voldoening aan iedereen. “Men dient eigenlijk altijd coproductie na te streven”
aldus een der respondenten, alleen de vraag is hoe men dat doet. “Mensen
maken de stad, dus dit zou men na moeten streven.” Ook als de vertrouwensslag
in het begin is gemist door een foutieve communicatie dan wel participatie kan
men dit vaak nog herstellen door een heel goed coproducerend traject op te
zetten waarbij participerende burgers soms zelfs kunnen (mee)beslissen. Dit kan
dan gebeuren via zeggenschap over bepaalde scenario’s. De ontwikkelende partij
creëert hierin de randvoorwaarden en de burger kiest een optie. Het is hierbij van
belang dat er een variant op tafel komt waar eigenlijk niemand helemaal tegen is.
Men dient dus verschillende scenario’s te schetsen die ook echt allemaal
daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden. “Hét plan bestaat niet” aldus een der
respondenten. Er zal dus gekozen moeten worden uit verschillende scenario’s;
‘scenario-mapping.’ Een voorbeeld hiervan is het laten participeren van bewoners
in een stuurgroep waar ook beslissingen worden genomen. Dit is een goed
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bevallen manier want bijna iedereen was het eens. Een ander voorbeeld is het
oprichten van een buurtonderneming waarin de bewoners naast het bestuur
komen te zitten in een Raad van Advies. De RvA moet met alles instemmen dus
kan eigenlijk ook gewoon (mee)beslissen. De professionals bewaken hierin
natuurlijk de kaders en stellen de randvoorwaarden. Hier zou het bij de meeste
wijkvernieuwingsprojecten eigenlijk naar toe moeten. “De inspanning zal erop
geleverd moeten worden dat verzet zich omdraait naar productie” volgens een
respondent. Bewoners en huurders zullen namelijk steeds meer in de rol gaan
zitten van initiator, ontwikkelaar en producent.
Het verkrijgen van vertrouwen
11.6.12.
Een derde aspect, naast communicatie en participatie, in het proces van het
creëren van maatschappelijk draagvlak is vertrouwen. Dit is erg belangrijk want
maatschappelijk draagvlak ís vertrouwen. Men zou kunnen zeggen dat
vertrouwen ontstaat door de combinatie van de juiste communicatie en de juiste
participatie. Maar als men elkaar niet vertrouwt dan kan men communiceren wat
men wil, of als de participatie weggelaten wordt dan wordt het winnen van
vertrouwen steeds moeilijker. Verder moet men ervoor zorgen dat het vertrouwen
in politiek aanwezig is, ook al is de gemeente niet de ontwikkelende partij. Om dit
zo benodigde vertrouwen te creëren dient men te voldoen aan de volgende
aspecten: het creëren, en onderhouden, van persoonlijke relaties, het waarmaken
van gedane beloften en het transparant zijn over het project.
Persoonlijke relaties
Het beste middel om vertrouwen te verkrijgen is het creëren, en onderhouden,
van persoonlijke relaties. Over het algemeen is fysiek contact namelijk vaak
beter, vooral bij gevoelige onderwerpen. Het persoonlijke vertrouwen, het met
diegene ‘zien zitten’, is erg belangrijk om er uiteindelijk toe te komen dat men
het er mee eens is. Zo was er in een case een bepaalde click tussen de
professionals, gemeente, corporatie en bewoners. Hier heeft men ook geluk bij
gehad, maar dit moet natuurlijk wel onderhouden worden. Aan de persoonlijke
relatie moet dus gewerkt worden om vertrouwen te verkrijgen. “Men zou het
pannenbier (gedronken als het hoogste punt van de bouw wordt bereikt) van te
voren moeten opdrinken. Hierdoor worden alle problemen opgelost” is hierin een
typerende uitspraak van een van de respondenten. In grotere gemeenten wordt
het onderhouden van persoonlijke relaties echter moeilijker omdat de overheid
daar veel meer gezichten heeft en er een grotere dynamiek aanwezig is.
Het waarmaken
Wat tevens bijdraagt aan de persoonlijke relaties, en daarmee aan het verkrijgen
van vertrouwen, is het waarmaken van gedane beloften. Men moet doen wat men
zegt, betrouwbaar zijn. Hier moet men in investeren. Dit is natuurlijk wederzijds,
anderen moeten ook investeren om hun gedane beloften waar te maken. Hier
moeten ze ook op aangesproken worden als ze dat niet doen. Inspraak moet men
niet slechts suggereren. Er moet wel daadwerkelijk iets mee gedaan kunnen
worden. Ook afspraken die gemaakt worden met andere partijen zullen
nagekomen moeten worden; “dit schept vertrouwen” aldus een ondervraagde
bewoner. Men dient dus gewoon heel consequent te doen wat men zegt, wat men
belooft en geen verkeerde verwachtingen te wekken. Ook moet men de mensen
serieus nemen en laten zien dat men iets met de inbreng doet. In feite dient men
zich dus gewoon aan de procesafspraken te houden en er ook regelmatig aan
herinnerd worden. Men dient dus een goede procesordening aan te brengen
waarin afspraken, bevoegdheden en risico’s vastgelegd worden met huurders en
belangenorganisaties. Het waarmaken van beloften en afspraken moet verder niet
te lang duren; zeker binnen ½ - 1 jaar. Men dient dan ook alles te doen wat
ermee samenhangt om het waar te maken. Vaak worden er te gemakkelijk
beloften gedaan en is er sprake van te hoge ambities waardoor dit niet
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waargemaakt kan worden. Hierdoor verliest men het vertrouwen; men is
‘verloren.’ Een wethouder zou bijvoorbeeld in zijn 8 jaar termijn de 1e twee jaar
moeten kijken wat te doen en de rest van de 6 jaar alleen maar uitvoeren; het
waarmaken dus.
Transparantie
Transparantie en openheid zijn nodig om vertrouwen te verkrijgen. Men dient al
heel vroeg open te zijn en iets concreets aan de bevolking te laten zien waardoor
men vertrouwen krijgt. Men moet ook altijd in gesprek zijn, ook als er sprake is
van een heel krachtige corporatie of heel krachtige wethouder. Als men even niet
transparant kan zijn (bijvoorbeeld wanneer men in onderhandeling is met een
aannemer) dan merkt men ook dat het vertrouwen minder wordt. Dan moet men
dit dus ook communiceren; dat men even niet transparant kan zijn. Van belang is
dat de ideale mix gezocht wordt waarin vooral een openheid in bedoelingen en
een bereidheid tot vertrouwen aan de orde zijn. Men moet heel open zijn,
verborgen agenda’s moeten weg en het vertrouwen moet verkregen worden dat
je de intentie hebt dat je voor het algemene belang bezig bent; je doel moet
zuiver zijn.
11.6.13.
Het ideale proces?
Naar aanleiding van de voorgaande paragrafen is wel duidelijk dat het ideale
proces niet bestaat. Vaak gaat het met vallen en opstaan en is er dus sprake van
een meer organisch proces waarin flexibiliteit en het zich kwetsbaar op durven
stellen een belangrijke rol spelen.
Flexibiliteit
Het proces van het creëren van maatschappelijk draagvlak is vooral gebaseerd op
wat mensen willen. Op basis van de vakkennis die men als ontwikkelende partij
heeft kan men echter ook voor een bepaalde weg kiezen, maar ook de weg
openhouden voor een beter plan op de langere termijn. Korte termijnoplossingen
en groeiscenario’s die een zekere flexibiliteit bevatten kunnen hier dus aan
bijdragen. Er moeten keuzes gemaakt kunnen worden die op de langere termijn
nog bijgesteld kunnen worden. Dit moet men dan ook monitoren en evalueren.
Hierdoor heeft men dus altijd de mogelijkheid om dingen te veranderen wanneer
ze anders uitkomen dan gedacht of wanneer het draagvlak ervoor verdwenen is.
Het kwetsbaar durven opstellen
In ieder proces worden fouten gemaakt. Het feit dat men het als ontwikkelende
partij durft om fouten te maken wekt vertrouwen. Door een zekere feilbaarheid
uit te stralen stelt men zich dus kwetsbaar op. Soms gaat het nu eenmaal niet
perfect. Het inhuren van een persoon van een extern bureau kan hierin averechts
werken. Deze persoon mist dan het vertrouwen omdat de ontwikkelende partij
zich niet kwetsbaar opstelt door iemand anders in te huren. Men geeft dus
eigenlijk een blijk van zwakte, geeft aan dat het geen fouten durft te maken en
onfeilbaar wil zijn. Een houding van een professional dat men alles al weet leidt
vaak tot wantrouwen bij bewoners. Iedereen is feilbaar. Dit moet dan wel op een
informele manier gecommuniceerd worden. Mensen kunnen dan bijvoorbeeld
even langskomen en begrijpen het dan vaak beter. Ook bij twijfel over bepaalde
aspecten is het zich kwetsbaar opstellen een manier om het vertrouwen te blijven
houden. Men moet in ieder geval niet de ‘goeroe’, de ‘allesweter’, gaan
uithangen, maar de problemen op tafel leggen en ze bespreekbaar maken. Dit is
zeker niet fout. Doortastend is namelijk iets anders dan dicterend. Men moet
elkaar daarin begrijpen. Men moet er natuurlijk wel naar streven om alles goed te
doen, maar fouten maakt men toch wel. Dit wil niet zeggen dat een project
meteen mislukt. Als men de fouten maar bespreekbaar maakt en zich kwetsbaar
en kritisch op durft te stellen. Men moet met meer dan een 6 tevreden zijn. Over
onderbouwde kritiek kan men dan ook meer tevreden zijn, want dit is tevens een
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vorm van coproductie. Bij NIMBY-projecten daarentegen kan men over de gehele
breedte eigenlijk nergens een steekje laten vallen. Als ontwikkelende partij moet
men dan juist heel erg zeker overkomen. Hierdoor ontstaat bij burgers het
vertrouwen dat alles goed geregeld is.
Het komt er, maar hoe?
11.6.14.
In sommige gevallen is het bij voorbaat erg lastig om maatschappelijk draagvlak
te creëren voor een project. Hierbij moet men denken aan de zogenaamde
NIMBY-projecten (Not In My BackYard) zoals de case van het Domus-huis in
Eindhoven. Dit soort projecten stijgt altijd uit boven het individuele belang en
dient daarom soms ‘doorgeduwd’ te worden. Hierdoor ontstaat een verschuiving
van de discussie van “komt het er” naar “het komt er, maar hoe?” Hierna wordt
onderhandeld over de randvoorwaarden aan de hand van de bezwaren, waarvoor
van te voren een ‘vangnet’ gecreëerd moet zijn.
De verschuiving van de discussie
Bij projecten als de case van het Domus-huis in Eindhoven, dus vooral in de
welzijnswereld, is het NIMBY-principe vaak van kracht. De keus voor de locatie
wordt hierbij gemaakt door de ontwikkelende partij evenals het (voorgenomen)
besluit dat wordt genomen om het project daadwerkelijk te gaan realiseren. Deze
beslissing om een dergelijk project in een bepaalde wijk te situeren zorgt altijd
voor veel verzet. Bij dit soort projecten dient men dan ook van te voren heel goed
te inventariseren welke partijen belangen hebben in het projectgebied. Daarna
moet men er voor zorgen dat deze partijen zo min mogelijk overlast van het
project zullen ondervinden. Er moet dan dus een ‘vangnet’ gecreëerd worden voor
alle mogelijke overlast. Ook moet duidelijk zijn waar men met eventuele klachten
terecht kan en hoe deze klachten dan afgehandeld worden. Als dit het geval is
dan kan het reëel worden geacht dat actoren het algemene belang boven het
eigen belang gaan zien. Voor wat betreft participatie dient men bij dit soort
projecten niet hoger te gaan op de ladder dan informeren, raadplegen en
adviseren. Over de locatiekeuze en het voorgenomen besluit moet slechts
geïnformeerd worden. Over de randvoorwaarden waaronder het project
gerealiseerd gaat worden kan men de belanghebbenden raadplegen en laten
adviseren. Dit is dus een verschuiving van de discussie; “Niet wel of niet, maar de
condities waaronder.” Men zal dus aan moeten geven dat het er in ieder geval
komt, maar dat nu het moment daar is om te overleggen onder welke
voorwaarden. Zorg dat men in contact is en zorg voor een onderhandelingspositie
over de randvoorwaarden. Op een gegeven moment zal dan de omslag bij de
actoren plaatsvinden van “Komt het er wel?” naar “Het komt er, maar hoe dan?”
Er zal dan dus sprake zijn van berusting over het feit dat het project er komt
waarna men overschakelt naar “het beste er van maken.” Ook zullen blijvende
klagers uiteindelijk zelf de kritiek uit de buurt krijgen omdat bijvoorbeeld het hele
buurtbudget eraan op gaat. Men ziet dan dus in dat men zich moet focussen op
hoe een voorziening er komt in plaats van hoezo deze er komt. Men moet mensen
voorhouden: “Het komt er toch, wilt u echt gaan procederen?” Als voorbeeld kan
een dergelijke situatie in Rotterdam worden aangehaald. (Olsthoorn, S., 2008) Daar is
men alle deuren van belanghebbenden langs gegaan om de mensen op de hoogte
te stellen en om te praten over de randvoorwaarden. Hierdoor ontstonden
acceptatie en vreedzame co-existentie. Het mag ook tot weerstand leiden, maar
het moet zodanig zijn dat die weerstand ondervangen kan worden.
Het doorduwen van projecten
Bij sommige projecten is het zo dat men er alles aan gedaan heeft om
maatschappelijk draagvlak te verkrijgen maar dat het gewoon niet lukt. Op een
gegeven moment zal men dan echter toch moeten ‘doorduwen.’ “Als bestuurder
moet men zien wat belangrijk is, hier wordt men ook op afgerekend” aldus een
van de ondervraagde bestuurders. Ook binnen de advieswereld is men het
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hiermee eens; “de mensen willen het niet, maar we doen het toch.” Soms moet
men dit gewoon beslissen. Het past dan altijd in een groter plaatje waar veel
meer betrokken is. Beslissen is dan vaak ook beter dan niet beslissen. De
bestuurlijke verantwoordelijke is hierbij nodig om vanuit zijn/haar positie dingen
gewoon door te drukken. “Degene die betaalt; dus bepaalt” speelt hierbij soms
ook een rol. Vertrouwen in de overheid dient hierbij natuurlijk wel aanwezig te
zijn en het doel van de beslissing moet helder en oprecht zijn. Vroeger was dit
allemaal een stuk gemakkelijker dan tegenwoordig. Woningcorporaties waren nog
van de gemeente en men was, zoals al beschreven, een stuk minder mondig dan
nu. Hierdoor wordt het ‘doorduwen’ van een project een stuk lastiger.
Uitgangspunt hierbij moet echter zijn dat het gemeenschappelijke belang ermee
gediend is, maar dat beroepsprocedures voorkomen worden. Van belang is dus
dat, ook hier, goed gecommuniceerd wordt, waardoor er uiteindelijk acceptatie
ontstaat. Een ‘win/win situatie’ is bijna onmogelijk, tenzij mensen bijvoorbeeld
last hebben van daklozen in de straat die dan door een daklozenvoorziening
worden gehuisvest.

De creatie van maatschappelijk draagvlak – Tim Nillesen

136

11.7. Kwantitatieve onderzoeksresultaten (Nillesen, T., 2008-4)
11.7.1. Resultatentabel
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11.7.2. Stelling 1
Maatschappelijk draagvlak is te maken, het kan verworven worden. Iedereen is
het hiermee eens.
11.7.3. Stelling 2
Maatschappelijk draagvlak is belangrijker dan ambtelijk draagvlak, politiek
draagvlak en economisch draagvlak. Over deze stelling heerst grote verdeeldheid.
Over het algemeen vindt men dat er eigenlijk geen verschil in belangrijkheid is
maar dat vooral de volgorde bepalend is. Maatschappelijk draagvlak wordt gezien
als voedingsbodem voor politiek draagvlak, waarna aangestuurd door de
ambtenaren.
11.7.4. Stelling 3
Een gebrek aan maatschappelijk draagvlak is tegenwoordig desastreus voor een
project. Iedereen is het hiermee eens.
11.7.5. Stelling 4
Het proces van het creëren van maatschappelijk draagvlak dient altijd gepaard te
gaan met participatie, communicatie én vertrouwen. Iedereen is het hiermee
eens, behalve de respondent 3 niet helemaal. Dit heeft te maken met het feit dat
de respondent (gemeente) vindt dat men af en toe dingen moet kunnen
doordrukken.
11.7.6. Stelling 5
Het proces van het creëren van maatschappelijk draagvlak is bij vrijwel elk
project hetzelfde. Iedereen is het hiermee oneens, behalve respondenten 7 en 8.
Deze respondenten geven echter beiden aan in de kwalitatieve resultaten dat
vooral de instrumenten hetzelfde zouden moeten en het proces zelf anders is.
Deze mening wordt gedeeld door de rest van de respondenten.
11.7.7. Stelling 6
Met het proces van het creëren van maatschappelijk draagvlak moet in een vroeg
stadium begonnen worden. Iedereen is het hiermee eens.
11.7.8. Stelling 7
Het proces van het creëren van maatschappelijk draagvlak is een taak van de
procesmanager. Iedereen is het hiermee eens, behalve respondenten 6,7 en 9
niet helemaal. Respondenten 6 en 7 geven aan dat dit niet alleen een taak is van
de procesmanager maar van iedereen. De procesmanager dient wel het initiatief
te nemen. (Respondenten zijn zelf procesmanager…) Ook respondent 9 vindt dat
alle partijen hierin een verantwoordelijkheid hebben.
11.7.9. Stelling 8
Een goede omgevingsanalyse en krachtenveldanalyse zijn onontbeerlijk voor het
slagen van een project. Iedereen is het hiermee eens.
11.7.10.
Stelling 9
Te veel communicatie met betrokken actoren in een project is beter dan te
weinig. Iedereen is het hiermee eens behalve respondent 3. Uit de kwalitatieve
analyse blijkt echter dat deze respondent het eigenlijk wel eens is met de stelling
getuige het antwoord: “té weinig is sowieso niet goed.”
11.7.11.
Stelling 10
Burgerparticipatie moet altijd toegepast worden. Iedereen is het hiermee eens;
behalve respondenten 2 en 3. Dit betreffen beiden gemeenten. Het moet de
mensen wel echt raken is hun mening. Ook vinden hun dat projecten soms
doorgeduwd moeten worden. Hier is dus een duidelijk verschil van mening met
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andere respondenten. Hoewel de andere gemeentelijke respondent (10) ook
antwoord met: “in principe wel…”
Keuzevraag
11.7.12.
Is case afhankelijk.
Stelling 11
11.7.13.
Het belangrijkste aspect voor het ontstaan van maatschappelijk draagvlak is
vertrouwen. Iedereen is het hiermee eens.
11.7.14.
Stelling 12
Shared understanding is een methode om maatschappelijk draagvlak te creëren.
Hierover heerst zoveel verdeeldheid dat de vraag waarschijnlijk niet goed
begrepen is.
11.7.15.
Stelling 13
Maatschappelijk draagvlak ontstaat enkel door goed procesmanagement, goede
communicatie & participatie en of shared understanding & vertrouwen. Hierover
heerst verdeeldheid; men is het helemaal eens of niet helemaal eens.
Respondenten 1,2,3,8 vinden het géén garantie voor succes, maar als men het
niet doet dan gaat het zeker mis. Het ideale proces bestaat echter niet. Dus men
is het eigenlijk met elkaar eens.
11.7.16.
Stelling 14
Is case-afhankelijk.
11.7.17.
Stelling 15
Onze gemeente / organisatie kan op het gebied van maatschappelijk draagvlak
nog veel leren. Hier is alleen respondent 1 het mee oneens (Provincie.) Dit komt
waarschijnlijk doordat men altijd buiten de projecten staat als non-partij
waardoor men vaak de grootste problemen niet op hoeft te lossen.
11.7.18.
Stelling 16
Het proces van het creëren van maatschappelijk draagvlak dient overgelaten te
worden aan professionals zoals gespecialiseerde advies/communicatiebureaus.
Hierover heerst verdeeldheid; men is het niet helemaal eens of helemaal oneens.
Na bestudering van de kwalitatieve antwoorden blijkt echter dat men het toch
met elkaar eens is; men is het allemaal niet helemaal eens met de stelling.
Omdat dit namelijk wel aan professionals overgelaten moet worden maar deze
ook gewoon in de eigen organisatie kunnen zitten. Dit zou eigenlijk ook moeten.
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