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Omslagfoto: ‘Bijenmotel’ aan de Gordelweg in Rotterdam-Noord, een initiatief van Karin Padmos.   



 

iv 
 

  



 

v 
 

Samenvatting 

Stadsbeheer heeft als beheerder van de buitenruimte te maken met Rotterdammers die 

maatschappelijke initiatieven ondernemen in deze buitenruimte. Zij verlangen hierbij ondersteuning 

van Stadsbeheer. Dit onderzoek heeft het doel Stadsbeheer te adviseren over hoe deze initiatieven op 

een optimale wijze ondersteund kunnen worden, door te onderzoeken welke ondersteuningsbehoefte 

initiatiefnemers hebben en wat ervoor zorgt dat de geboden ondersteuning hier niet op aansluit. In 

het bereiken van dit doel, is toegewerkt naar de beantwoording van de volgende hoofdvraag:  

Op welke wijze kan Stadsbeheer maatschappelijke initiatieven in het beheer van de buitenruimte 

optimaal ondersteunen? 

Een inschatting van de behoefte van initiatiefnemers is gemaakt aan de hand van twee theoretische 

verwachtingen: 1) Buurtbouwers hebben behoefte aan een (financieel) faciliterende ondersteuning 

van de initiatieven met duidelijke randvoorwaarden. 2) Projectentrekkers hebben behoefte aan een 

faciliterende ondersteuning van de initiatieven op maat met (persoonlijk) contact.   

  Buurtbouwers kenmerken zich door een breed motief, langdurige betrokkenheid en 

persoonlijke contacten met Stadsbeheer. Projectentrekkers hebben een praktischere inzet over 

kortere tijd en beschouwen het contact met Stadsbeheer als een handigheid of noodzakelijkheid. Uit 

het literatuuronderzoek en interviews is gebleken dat Stadsbeheer te maken heeft met 

initiatiefnemers die onder te verdelen zijn in deze twee categorieën en dat hun gewenste 

ondersteuning deels met deze verwachtingen overeen komt: Buurtbouwers verlangen vaak financiële 

ondersteuning en projectentrekkers waarderen inderdaad het persoonlijk contact. De inhoudelijke 

ondersteuning, die onder meer kan bestaan uit kennis en mankracht is echter afhankelijk van de 

context van het initiatief. 

Stadsbeheer heeft de ondersteuning (op papier) zo ingericht, dat aan de gewenste ondersteuning kan 

worden voldaan. Het blijkt echter dat er in de praktijk een onderscheid is tussen de gewenste en 

geboden ondersteuning. De bestudering van deze initiatieven heeft geleid tot de conclusie dat dit vaak 

te maken heeft met een ervaren inconsistentie, onduidelijkheid en starheid in de ondersteuning. 

Hieruit blijkt ook dat de gewenste ondersteuning van vrijwel alle initiatiefnemers een element van 

administratie en organisatie bevat: ondersteuning die deze pijnpunten moet verminderen.  

  Om te verklaren waarom er een onderscheid is in de geboden en gewenste ondersteuning, zijn 

interviews gehouden met medewerkers van Stadsbeheer. Hieruit is gebleken dat ondersteuners 

afwegingen maken of er ondersteuning geboden moet worden en in welke vorm. Deze afwegingen 

kunnen een gat tussen de gewenste en geboden ondersteuning veroorzaken, maar zijn ook 

noodzakelijk om passende ondersteuning te bieden. Daarnaast zijn er contextuele factoren die als 

‘moeilijkheden’ het maken van die afwegingen beïnvloeden, maar ook de context waarbinnen 

ondersteuning geboden wordt bemoeilijkt.   

Dit onderzoek toont dat de optimale ondersteuning van maatschappelijke initiatieven een samenspel 

is van de ondersteuner die de juiste afwegingen moet kunnen maken, de organisatie die hiervoor het 

juiste kader moet creëren en contextuele factoren die het maken van de afwegingen en de geboden 

ondersteuning beïnvloeden.   

  Het antwoord op de hoofdvraag luidt dan ook dat Stadsbeheer in staat is om initiatieven 

optimaal te ondersteunen, als haar medewerkers de ruimte en capaciteiten hebben om de context van 

het initiatief zorgvuldig in te schatten. Op basis van deze inschatting, die bestaat uit het maken van de 

afwegingen, kan de gewenste ondersteuning worden bepaald en de geboden ondersteuning hierop 

worden afgesteld. Hierbij moet tevens de ruimte zijn om aandacht te schenken aan het tegengaan van 

onduidelijkheid, inconsistentie, starheid en andere pijnpunten.   
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De reden dat medewerkers van Stadsbeheer hier echter niet toe in staat zijn, is vanwege de 

moeilijkheden die het maken van zorgvuldige afwegingen, het bieden van ondersteuning en het 

aandacht geven aan deze punten tegenwerken. Voor Stadsbeheer zijn deze bemoeilijkende factoren: 

1) het door de gebiedsorganisatie te laat betrokken worden bij het proces van ondersteuning; 

2) een afhankelijkheidsrelatie met de gebiedsorganisatie, die de middelen hebben voor financiële 

ondersteuning; 

3) een afhankelijkheidsrelatie met Stadsontwikkeling, die de richtlijnen omtrent de inrichting van de 

buitenruimte strak hanteren;   

4) het onvoldoende kunnen vertegenwoordigen van de drie interne sectoren in de ondersteuning; 

5) een gebrekkige flexibiliteit en integraliteit in de organisatiecultuur;  

6) een te hoge werkdruk van ondersteuners (wijkregisseurs) die daardoor het ondersteunen van 

initiatieven onvoldoende kunnen prioriteren.   

De beleidsadviezen van dit onderzoek zijn dan ook gericht op het verminderen van drie van deze 

moeilijkheden, zodat het gat tussen de gewenste en geboden ondersteuning gedicht kan worden: 

Wijkregisseurs (6): Baken de taken van de wijkregisseur af en handhaaf deze afbakening. Geef de 

wijkregisseurs daarnaast training in het maken van integrale keuzes en adviezen. Deze verlaging van 

de werkdruk en het verbeteren van hun vaardigheden in relatie tot hun specifieke taken, zorgen ervoor 

dat de ondersteuning van maatschappelijke initiatieven kunnen prioriteren en de noodzakelijke 

afwegingen zorgvuldiger kunnen maken. 

Gebiedsorganisatie (1): Organiseer overleggen tussen verantwoordelijken van de gebiedsorganisatie 

(gebiedsnetwerker) en van Stadsbeheer (gebiedsorganisatie) om het bewustzijn over het (wederzijdse) 

belang van het tijdig betrekken van Stadsbeheer bij het proces van ondersteuning. Bundel de 

uitkomsten en leg deze eenvoudig vast aan de voorkant van het proces (bijvoorbeeld een checklist). 

Zorg dat overleggen structureel zijn om de relatie te onderhouden en evaluatie mogelijk te maken. 

Door het tijdig betrekken van Stadsbeheer bij de ondersteuning krijgen ondersteuners de kans om de 

noodzakelijke afwegingen te maken en wordt inconsistentie en onduidelijkheid in de geboden 

ondersteuning vermeden. 

Afhankelijkheid Stadsontwikkeling (3): Het Handelingsperspectief in de Buitenruimte is een voorbeeld 

van hoe Stadsontwikkeling en Stadsbeheer samenwerken en tot een soepelere interpretatie van de 

richtlijnen (Rotterdamse Stijl) komen. Blijf zoeken naar personen binnen Stadsontwikkeling om dit 

soort handelingsperspectieven te blijven ontwikkelen en deel voorbeelden waarbij een soepele 

interpretatie tot succes heeft geleidt met Stadsontwikkeling. Het bewerkstelligen van een 

cultuurverandering door de juiste personen aan te blijven spreken zorgt voor het minder strak 

hanteren van de Rotterdamse stijl, waardoor ondersteuners minder beperkt worden in het maken van 

de afwegingen. Daarnaast zal het leiden tot minder onduidelijkheid en inconsistentie in de 

ondersteuning.  
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1. Inleiding 

1.1 Context       

Een aantal maatschappelijke trends zorgen voor veranderende opvattingen van de rol van de overheid 

en haar burgers. Concepten als ‘’eigen verantwoordelijkheid, zelfontplooiing, autonomie, eigen keuze 

en eigen regie’’ worden als onderdeel van een individualiserende samenleving steeds hoger 

gewaardeerd (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), z.j.). Er lijkt een breed gedragen 

consensus over het samen kunnen vatten van de maatschappelijke trends als ‘minder overheid en 

meer samenleving’ (Ministerie van Algemene Zaken (AZ), 2013; Platform 31, z.j.; RIVM, z.j.): het 

terugtreden van overheden in de uitvoer van maatschappelijke taken door enerzijds minder 

beschikking te hebben over noodzakelijke middelen en anderzijds de maatschappelijke opvatting dat 

burgers vaak beter en goedkoper maatschappelijke doelen kunnen bereiken. Het Ministerie van 

Algemene Zaken (2013, p.7) herkent deze veranderende rolverdeling tussen overheid en burger en 

stelt dat overheden zich daarom anders moet gaan opstellen naar haar burgers toe:  

Buiten de overheid om ontplooien mensen steeds meer initiatieven, zeker in de eigen buurt. (…) Mensen 

willen samen zaken aanpakken. (…) Om als overheid iets te bewerkstelligen, kun je als overheid het 

best bij burgeracties aansluiten en bijdragen mogelijk maken. Overheidsparticipatie dus, in plaats van 

burgerparticipatie. Ook voor gedragsbeïnvloeding is het raadzaam gedrag te faciliteren, mogelijk te 

maken met voorzieningen. 

Waar ‘’de bal’’ vlak na de Tweede Oorlog voornamelijk bij de overheid en de afgelopen decennia bij 

de markt lag, ligt deze sinds kort bij de burger, aldus Tonkens (2006, p.7). Hiermee wordt gesteld dat 

niet enkel de burger het initiatief neemt om maatschappelijke doelen te bereiken, maar dat ook 

beleidsmakers en bestuurders het maatschappelijk middenveld als waardevol beschouwen bij het 

oplossen van maatschappelijke problemen (p.5).   

  Gemeenten besteden overeenkomstig met het bovenstaande advies van het ministerie van 

Algemene Zaken aandacht aan deze trends met het bieden van ruimte aan maatschappelijke 

initiatieven. Zo stelt de gemeente Amsterdam (2016) dat het ‘’in deze samenleving niet langer 

vanzelfsprekend is dat de overheid het initiatief neemt bij het oplossen van maatschappelijke 

vraagstukken’’ en dat maatschappelijke initiatieven ‘’niet meer zijn weg te denken uit Amsterdam’’. 

De gemeente Rotterdam (2013) geeft aan dat de ontwikkeling van de stad ‘’meer dan voorheen een 

verantwoordelijkheid van maatschappelijke organisaties en private initiatiefnemers’’ is. Om de 

Rotterdammer de ruimte te geven initiatief te nemen en deze als overheid te faciliteren, is daarom de 

Participatieleidraad ‘Zo doen we dat in Rotterdam’ geïntroduceerd. Onder meer de gemeente Utrecht 

(z.j.) kent een ‘Initiatievenfonds’ waar burgers online financiële steun voor hun initiatieven kunnen 

aanvragen.  

Burgers ervaren problemen in het ‘verkeer en de leefomgeving’ als de grootste problemen binnen hun 

gemeente, gevolgd door ‘politiek en bestuur’ en een derde plek voor ‘criminaliteit en veiligheid’ (Waal 

& Steenvoorden, 2016, p.41). Dit wekt de suggestie dat de directe fysieke leefomgeving van de burger 

een veel aangewezen thema is voor maatschappelijke initiatieven; een stelling die onder meer Igalla 

en Van Meerkerk (2015, p.28) en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) (2005, 

p.11) ondersteunen. Ook Hurenkamp, Tonkens en Duyvendak (2006, p.20) constateren in hun 

onderzoek dat initiatieven overwegend te maken hebben met in de eerste plaats leefbaarheid, zoals 

het onderhoud van de buurt of veiligheid en daarna met solidariteit (in de buurt). Van de Wijdeven 

(2012, p.72) stelt dat beleid met betrekking tot de wijk een lange geschiedenis kent van 
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burgerparticipatie en –initiatief en dat de wijk aanknopingspunten biedt. Dit in het bijzonder wanneer 

er een tekort wordt ervaren in bijvoorbeeld de leefbaarheid van de wijk (p.10).  

Leefbaarheid is volgens Cardinaal (2016) ‘’nergens in het Nederlandse taalgebied zo gepekeld als in 

Rotterdam’’. Vele maatschappelijke initiatieven in de stad hebben betrekking op de leefbaarheid van 

de wijk, waaronder ook het beheer van de buitenruimte. Uit een enquête onder 40 Rotterdamse 

buitenruimte-initiatiefnemers blijkt de helft van de initiatieven volledig zelfstandig te opereren en de 

ander helft in samenwerking met de gemeente, woningcorporaties of onderwijsinstellingen 

(Kenniswerkplaats Leefbare Wijken (KWP), 2015).  

  Deze samenwerking is van belang, want ‘’burgers kunnen niet alles alleen’’ (Bronsveld, 2016, 

p.17). Toch loopt deze samenwerking niet altijd zoals men dat zou willen. Buitenruimte-

initiatiefnemers gaven bij het KWP (2015) aan de communicatie met de gemeente, een gebrek aan 

eenduidig gemeentelijk beleid en een gevoeld gebrek aan vertrouwen in de capaciteiten en 

professionaliteit van de initiatiefnemers frustrerend te vinden. Volgens Bronsveld (2016, p.17) is dat 

vertrouwen inderdaad vrij laag en reageren ambtenaren dan ook ‘’met de beproefde middelen: regels 

en controle.’’  

1.2 Probleemstelling  

Het cluster Stadsbeheer van de gemeente Rotterdam draagt zorg voor het beheer van de buitenruimte 

in de stad. Het kent een geschiedenis van verscheidene uitvoerende organisaties en een hands-on 

mentaliteit; uitstekende condities voor het vervullen van de traditionele taken van het cluster. 

Stadsbeheer wordt echter geconfronteerd met maatschappelijke initiatieven in het beheer van de 

buitenruimte, waardoor het cluster zich niet altijd meer kan gedragen zoals het doet bij het uitvoeren 

van de traditionele taken: Stadsbeheer moet beleidsrijker gaan opereren. (Kenselaar, persoonlijke 

communicatie, 1 februari 2017) Dit onderzoek richt zich op deze stelling, door te onderzoeken op 

welke wijze Stadsbeheer initiatieven optimaal kan ondersteunen. Het onderzoeksdoel is daarom als 

volgt: 

Het adviseren van Stadsbeheer over hoe maatschappelijke initiatieven in het beheer van de 

buitenruimte op een optimale wijze ondersteund kunnen worden, door te onderzoeken welke 

behoefte naar ondersteuning initiatiefnemers hebben en wat ervoor zorgt dat de geboden 

ondersteuning hier niet op aansluit. 

Het onderzoek leidt tot een advies aan Stadsbeheer over wat veranderd moet worden, zodat 

initiatieven optimaal ondersteund kunnen worden. Om dit advies te kunnen geven, is het van belang 

de volgende hoofdvraag te beantwoorden:  

Op welke wijze kan Stadsbeheer maatschappelijke initiatieven in het beheer van de buitenruimte 

optimaal ondersteunen? 

Voor het beantwoorden van de vraag moet het kernconcept worden afgebakend en gedefinieerd. De 

eerste vragen richten zich daarom tot ‘het maatschappelijk initiatief’ en welke typen er zijn. Vervolgens 

wordt een stap verder gezet naar wat volgens de theorie initiatiefnemers verlangen van overheden en 

welke rollen overheden kunnen innemen om initiatieven te ondersteunen. 

1. Welke typen maatschappelijke initiatieven zijn er te onderscheiden? 

2. Wat zijn de behoeftes van initiatiefnemers in relatie tot overheden? 

3. Welke rollen kunnen overheden innemen in relatie tot initiatieven? 
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De theoretische deelvragen zijn bedoeld om handvaten te creëren waarmee de specifieke situatie van 

Stadsbeheer bestudeerd kan worden. In deze bestudering zullen de volgende empirische vragen 

centraal staan: 

4. Met welke initiatiefnemers heeft Stadsbeheer te maken en wat hun gewenste ondersteuning? 

5. Op welke wijze is de ondersteuning van maatschappelijke initiatieven door Stadsbeheer 

georganiseerd? 

6. Welke factoren spelen mee in de ondersteuning van maatschappelijke initiatieven door 

Stadsbeheer? 

7. Welke omstandigheden leiden tot het niet optimaal kunnen ondersteunen van maatschappelijke 

initiatieven door Stadsbeheer? 

1.3 Relevantie  

De contextbeschrijving in deze inleiding snijdt aan waarom dit onderzoek maatschappelijk relevant is. 

De veranderende rolverhouding tussen burgers en overheden dwingt ook de gemeente Rotterdam na 

te denken over haar positie ten opzichte van haar burgers; de samenwerking tussen Stadsbeheer en 

burgers die initiatieven ondernemen is hier een voorbeeld van. Voor Stadsbeheer is het van belang om 

inzicht te krijgen in de wijze waarop het deze maatschappelijke initiatieven op een optimale manier 

kan ondersteunen, zodat deze samenwerking zo vruchtbaar en vrij van frustraties mogelijk is. Dit 

onderzoek draagt hieraan bij, door onder meer de wensen van initiatiefnemers en belemmerende 

factoren voor optimale ondersteuning inzichtelijk te maken. Het onderzoek is daarmee relevant voor 

Stadsbeheer en de initiatiefnemers, maar ook voor de gemeente Rotterdam in het algemeen: het 

draagt bij aan het vinden van een manier om met de veranderende rolverhouding om te gaan. 

Dit onderzoek combineert verschillende theoretische concepten. Dit is deels op eigen inzicht en deels 

op inzicht van de auteurs van de gebruikte wetenschappelijke literatuur. Het is vervolgens niet de 

bedoeling deze concepten te toetsen aan de hand van empirische bevindingen, maar deze als handvat 

te gebruiken. Hierbij komt dan wel naar voren in hoeverre elementen van deze koppelingen en de 

concepten op zichzelf toepasselijk zijn in de context. Het combineren van de theoretische concepten 

en het onderzoeken van de toepasbaarheid draagt bij aan een meer integrale kennisontwikkeling over 

maatschappelijke initiatieven in de wijk, initiatiefnemers en de manieren waarop overheden deze 

kunnen ondersteunen.  

1.4 Leeswijzer  

Dit hoofdstuk is de inleiding van dit onderzoek, waarin de context en probleemstelling toegelicht zijn. 

Het wordt vervolgd door hoofdstuk 2: Maatschappelijke initiatief. Het tweede hoofdstuk bestaat uit 

vijf delen die samen het theoretisch kader van dit onderzoek vormen. De paragrafen 2.1 en 2.2 zijn 

een theoretische verkenning op het fenomeen ‘maatschappelijk initiatief’ en zijn tevens ter afbakening 

van het begrip. Paragraaf 2.3 gaat in de verschillende wijzen waarop een overheid om kan gaan met 

maatschappelijke initiatieven. Paragraaf 2.4 beoogt een koppeling te maken tussen de voorgaande 

paragrafen en ter conclusie van het hoofdstuk een theoretische verwachting te produceren over de 

initiatiefnemers en ondersteuning. Deze dienen als handvaten voor het onderzoek. De theoretische 

deelvragen zijn hiermee beantwoord.   

  Hoofdstuk 3 behelst het methodologisch kader, welke begint met een paragraaf waarin het 

soort onderzoek en de gehanteerde onderzoeksmethodologie wordt verantwoord. In paragraaf 3.2 

vindt de operationalisering plaats. Hierin wordt beschreven aan de hand van welke concepten de 
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noodzakelijke informatie verzameld wordt. De paragraaf daarna presenteert het conceptueel model 

en het hoofdstuk sluit met een discussie over de validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek. 

  Het vierde hoofdstuk heeft twee doeleinden: het beschrijven van de context van Stadsbeheer 

en het beantwoorden van de vijfde deelvraag. De contextbeschrijving gebeurt voornamelijk in 

paragraaf 4.1 met de beschrijving van Stadsbeheer als organisatie. De paragrafen 4.2 en 4.3 richten 

zich tot de participatiemogelijkheden bij de gemeente Rotterdam in het algemeen, de positie van 

Stadsbeheer hierin en de route die initiatieven af kunnen leggen naar realisatie. Het hoofdstuk sluit 

met een paragraaf ter conclusie.   

  De Rotterdamse initiatiefnemers staan centraal in hoofdstuk 5. Aan de hand van de in het 

theoretisch kader gecreëerde handvaten zullen de initiatiefnemers en hun gewenste ondersteuning 

bestudeerd worden. In paragraaf 5.1 is een algemeen beeld van de initiatiefnemers geschetst op basis 

van de interviews met medewerkers van Stadsbeheer. Paragraaf 5.2 behelst de bestudering van 

initiatiefnemers op basis van een onderzoek van Bronsveld (2016) en in paragraaf 5.3 worden de 

bevindingen uit interviews met drie initiatiefnemers behandeld. Ook dit hoofdstuk kent een paragraaf 

gewijd aan de conclusie.  

  Na bestudering van de initiatiefnemers wordt er in hoofdstuk 6 weer gekeken naar 

Stadsbeheer. De eerste paragraaf van dit hoofdstuk richt zich tot de vraag welke ondersteuning 

geboden wordt. Paragraaf 6.2 besteedt aandacht aan welke afwegingen ondersteuners hierbij maken, 

waarna in 6.3 de factoren worden behandeld die het ondersteunen bemoeilijken. Deze bevindingen 

worden ter conclusie gereflecteerd in de laatste paragraaf.  

  Het laatste hoofdstuk vormt de conclusie van dit onderzoek en begint met het beantwoorden 

van de hoofdvraag. In paragraaf 7.2 zijn de beleidsadviezen gebaseerd op de bevindingen van dit 

onderzoek. De scriptie eindigt inhoudelijk met een paragraaf met een reflectie op het 

onderzoeksproces.     
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2. Maatschappelijk initiatief  

2.1 Definitie  

In het definiëren van de door de gemeenten gehanteerde terminologie – maatschappelijk initiatief – 

moet breed worden begonnen: bij burgerschap. Want de  genoemde trends zouden een uiting kunnen 

zijn van wat Van de Wijdeven (2012, p.10) in zijn proefschrift een dubbel beeld van burgerschap noemt: 

‘’enerzijds wordt het hedendaagse burgerschap als gebrekkig ervaren, en anderzijds wordt er heel wat 

verwacht van burgerschap. Het antwoord op een (naar verluid) gebrek aan burgerschap is … meer 

burgerschap.’’         

  Dit antwoord zou bestaan uit zogenaamd actief burgerschap. Hierbij speelt de burger niet 

langer mee, maar is de centrale speler. De overheid wordt dan juist uitgenodigd om ‘’een actieve rol 

te spelen in het publieke domein’’ (Tonkens, 2006, p.9). Het onderscheidt zich hiermee van passief 

burgerschap (het toegekend krijgen van burgerrechten en –plichten) en burgerschap als identiteit (het 

‘Nederlander zijn’) (Wijdeven, Hendriks & Oude Vrielink, 2010, p.15). Beleidsmakers, politici en 

bestuurders van maatschappelijke en burgerorganisaties zien actief burgerschap als de oplossing voor 

maatschappelijke vraagstukken (Tonkens, 2006, p.5) en het is de wijk die concrete aanknopingspunten 

en aanleiding voor actief burgerschap biedt (Wijdeven, 2012, p.10). 

Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft volgens Van de Wijdeven, de Graaf en Hendriks (2013, p.8) 

geconstateerd dat de overheid het laatste decennium in het kader van actief burgerschap inzet op 

‘’burgerparticipatie en (informele) burgerinitiatieven in de directe (leef)omgeving van de burgers’’. 

Voordat later in dit hoofdstuk in wordt gegaan op de toevoeging ‘in de directe leefomgeving’ is het van 

belang te belichten dat er een onderscheid wordt verondersteld tussen ‘burgerparticipatie’ en 

‘burgerinitiatief’. Dit onderscheid uit zich wanneer Van de Wijdeven e.a. (2013, p.9) Lenos, Sturm en 

Vis (2006) en hun visie op drie generaties van burgerparticipatie samenvatten: 

Lenos et al. beschouwen inspraak in besluitvormingsprocedures, zoals in de jaren zeventig door de 

steeds mondiger wordende burgerij afgedwongen, als de eerste generatie burgerparticipatie. In de 

jaren negentig krijgen burgers – via vormen van coproductie en ‘interactief beleid’ – de mogelijkheid 

om in nog eerdere beleidsfasen te participeren. Dit noemen Lenos et al. de tweede generatie 

burgerparticipatie. In deze tweede generatie blijft het evenwel de overheid die bepaalt bij welke 

onderwerpen burgers aan de ontwerptafel mogen plaatsnemen en in welke rol (of op welke ‘trede van 

de participatieladder’). Sinds begin deze eeuw is er een toegenomen beleidsaandacht voor de derde 

generatie burgerparticipatie zichtbaar: de informele burgerinitiatieven. Bij deze derde generatie 

participatie draait in principe de verhouding tussen overheid en burgers om: de civil society initieert, de 

overheid participeert. 

Uit deze woorden kan worden herleiden dat informeel burgerinitiatief een vorm van burgerparticipatie 

is, waarbij de maatschappij de eerste stap zet en de overheid reageert. Het feit dat hier wordt 

gesproken over informeel initiatief, blijkt dat er ook formele burgerinitiatieven zijn. Formeel 

burgerinitiatief bestaat uit het krijgen van een thema op de politieke agenda door bijvoorbeeld het 

behalen van een bepaald aantal handtekeningen. Het gaat hier dan om het beïnvloeden van het 

besluitvormingsproces (zoals bij de eerste generatie burgerparticipatie). Dit in onderscheid met 

informeel burgerinitiatief, waar burgers concrete handelingen verrichten om een bijdrage te leveren 

aan zaken die zij belangrijk vinden. (Wijdeven e.a. 2013, p. 10)   

  Naast dat burgers formele mogelijkheden hebben tot het aandragen van een onderwerp op 

de politieke agenda, dragen zij ook steeds vaker vanuit hun kennis en ervaring ideeën voor beleid aan 
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(Edelenbos & Meerkerk, 2011, p.169; Igalla & Meerkerk, 2015, p.28) Deze vorm van burgerinitiatief is 

een proces waarbij burgers ‘spontaan’ tot een gezamenlijke actie komen en kan daarmee worden 

gezien als een vorm van zelforganisatie (Edelenbos & Meerkerk, 2011, p.171). Bij zelforganisatie is er 

sprake van de opkomst en het onderhouden van structuren uit de interactie tussen lokale actoren, als 

resultaat van meerdere, complexe en non-lineaire interacties tussen verschillende elementen 

(Meerkerk, Boonstra & Edelenbos, 2013, p.1632). Aan de hand van deze definitie kan dus worden 

gesteld dat maatschappelijke initiatieven niet door één actor (een overheid) worden opgelegd. 

Hoewel de term ‘spontaan’ wellicht anders suggereert, ontstaat deze zelforganisatie niet zonder 

aanleiding: ‘’Burgercollectieven (…) geïnitieerd door en voor gewone burgers’’ ontstaan met het doel 

om economische, ecologische of maatschappelijke problemen aan te pakken (Moor, 2013, p.6). Er is 

sprake van een reactie op een gemeenschappelijk gevoelde behoefte (Bang, 2009, geciteerd in Igalla 

& Meerkerk, 2015, p.28). De initiatiefnemers zijn hierbij gedreven door persoonlijke ervaringen en 

belangen en de initiatieven zijn daardoor in een hoge mate pragmatisch en issue-georiënteerd 

(Meerkerk, Koppenjan & Keast, 2015, p.6) Vaak betreft het een reactie op ‘’gevoelde gebreken in 

dienstverlening van de markt of de overheid’’: het willen opwekken van duurzame energie, het 

aanbieden van zorg of het beheren van groen zijn samenwerkingsverbanden van burgers op lokaal 

niveau. De eigen wijk als locus, de gerichtheid op de behoeften van de lokale gemeenschap 

betreffende het verbeteren van de sociale en fysieke omgeving, en de actiebereidheid van betrokken 

om hieraan bij te dragen is kenmerkend voor maatschappelijke initiatieven. (Igalla & Meerkerk, 2015, 

p.28)   

  Daarnaast hebben de initiatiefnemers de ambitie om duurzame samenwerkingsverbanden tot 

stand te brengen (p.26) en zijn de relaties tussen de initiatiefnemers onderling en hun initiatief vaak 

duurzaam en stabiel (Salverda, Pleijte & Dam, 2014, p.11). Hiermee wordt duidelijk gemaakt dat 

maatschappelijke initiatieven in het minste geval de ambitie hebben om langdurig aan een behoefte 

te voldoen. De wijk is hierbij geschikt als platform, vooral er een tekort in de leefbaarheid of 

woningaanbod wordt ervaren. (Wijdeven, 2012, p.10) Ook hieruit blijkt de behoefte van de lokale 

gemeenschap in relatie tot een gevoeld tekort van de overheid of markt een aanleiding voor 

maatschappelijke initiatieven.  

Tot slot is het van belang te benadrukken dat dit onderzoek het begrip ‘maatschappelijk initiatief’ 

aanhoudt en niet de term ‘burgerinitiatief’. Het onderscheid is eenvoudig: bij maatschappelijke 

initiatieven zijn het niet enkel burgers, maar ook andere maatschappelijke partijen die als 

initiatiefnemer kunnen fungeren. (Blom, Bosdriesz, Heijden, Zuylen & Schaap, 2010, p.13) Daarmee is 

de term ‘maatschappelijke initiatief’ breder dan enkel ‘burgerinitiatief’, maar verandert dit niets aan 

de boodschap van dit hoofdstuk in relatie tot de definitie. 

In Figuur 1. is het definitieproces van maatschappelijk initiatief weergegeven. Dit is breed begonnen 

vanuit de genoemde trends in de samenleving. Deze duiden op actief burgerschap (lichtgroen), waarbij 

de burger een steeds centralere rol krijgt. Het fenomeen burgerparticipatie (alle blauwe vakken) duidt 

deze ontwikkeling in drie generaties. De eerste generatie is het formeel actief, bestaande uit inspraak 

bij besluitvormingsprocessen. De derde generatie behelst het informeel initiatief, waarbij er op 

initiatief van burgers bepaalde taken worden verricht. Burgerinitiatief (alle groene vlakken) is daarmee 

een vorm van burgerparticipatie. Informeel initiatief ontstaat dan ook door zelforganisatie en wordt 

gedreven door lokaliteit, een gevoelde behoefte en actiebereidheid van de deelnemers. Deze 



  

7 
 

elementen, in het figuur omkaderd door groen, vormen samen de volgende definitie van 

maatschappelijk initiatief:   

Een lokale vorm van informele zelforganisatie, ontstaan uit de actiebereidheid van 

(samenwerkende) burgers om langdurig gerichte taken te vervullen, waarmee wordt getracht te 

voldoen aan een gemeenschappelijk gevoelde behoefte ter verbetering van de directe fysieke of 

sociale omgeving.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Typologie  

Maatschappelijke initiatieven zijn een vorm van zelforganisatie en onderscheiden zich van andere 

vormen van burgerparticipatie door de praktijkgerichtheid: de lokaliteit, behoeftegerichtheid en 

actiebereidheid van betrokkenen. Dit houdt echter niet in dat de verschijning van deze initiatieven 

gelijk zijn. Voorgaande onderzoeken naar typologieën van maatschappelijke initiatieven richtten zich 

vaak op een breder concept dan de in dit onderzoek gehanteerde definitie van maatschappelijk 

initiatief. Voorbeelden hiervan zijn ‘burgerschap’ (Wijdeven, 2012) of ‘buurtgericht beleid’ (WRR, 

2005; Edelenbos, 2006). Het onderscheiden van maatschappelijke initiatieven zou vanuit verschillende 

invalshoeken kunnen gebeuren, namelijk vanuit de organisatie, de betrokkenheid van de overheid of 

op het beoogde resultaat. Vanuit het idee van de actieve burger (waar de burger niet langer meespeelt, 

maar de centrale speler is) is het echter logisch eerst aandacht te besteden aan het soort burger dat 

de initiatiefnemer zou kunnen zijn. Vervolgens wordt het maatschappelijk initiatief in categorieën 

opgedeeld op basis van de organisatie van deze initiatieven aan de hand van de verwevenheid met de 

omgeving en van de initiatiefnemers onderling. Het typeren van initiatiefnemers aan de hand van 

modellen levert aanknopingspunten voor de manier waarop overheden al dan niet ondersteuning 

kunnen bieden. 

Figuur 1: Stamboom maatschappelijk initiatief 
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Figuur 2: Typologie Actieve Burgers 
 

2.2.1 Actieve burgers als initiatiefnemers  

Tonkens (2006, pp.10-12) onderscheidt vier soorten actieve burgers: de verantwoordelijke, de 

zorgzame, de fatsoenlijke en de deliberatieve. De verantwoordelijke burger is de opvolger van wat zij 

de zelfredzame burger noemt. Waar de zelfredzame burger vooral zichzelf redt, zijn verantwoordelijke 

burgers collectivistischer: zij redden elkaar. Een verantwoordelijke burger neemt dan 

verantwoordelijkheid voor de sociale omgeving en heeft daarmee betrekking op collectieve 

zelfredzaamheid. Verantwoordelijke burgers worden wel eens gestimuleerd door overheden, maar 

‘’niet te veel, want het idee is: hoe meer de burgers zelf doen, des te beter.’’  

  De zorgzame burger (p.11) neemt verantwoordelijkheid door anderen te helpen of te steunen. 

Het onderscheid met de verantwoordelijke burger lijkt hier te zitten in een ondersteuning van een 

collectief (waaronder de verantwoordelijke burger zelf) tegenover de ondersteuning van enkel een 

ander. Zorgzame burgers worden tegenwoordig erg gestimuleerd door overheden: ‘’Zorgzaamheid is 

steeds meer een burgerplicht geworden.’’ (p.11)  

  Onder een fatsoenlijke burgers wordt verstaan een burger die ‘’zich fatsoenlijk gedraagt en 

anderen aanspreekt op goed gedrag’’ (p.12). Deze komt in beleid vaak niet expliciet naar voren, terwijl 

het vaak wel om fatsoen gaat: in veiligheidsbeleid worden burgers vaak ‘’aangespoord om 

gedragsregels met elkaar af te spreken en elkaar erop aan te spreken’’ om de veiligheid en het 

veiligheidsgevoel van burgers te vergroten. (p.12)  

  Tot slot is de deliberatieve burger een prater: zij praten en denken mee, door deel te nemen 

aan bestuur, zichzelf te laten horen op wijkavonden, deel te nemen aan burgerpanels, etc. (p.12) Deze 

burgers lijken wat dat betreft meer tot de categorie burgerparticipatie of formele burgerinitiatieven 

te behoren dan tot het maatschappelijke initiatief.  

  Elke vorm van burgerschap is een antwoord op een ander soort maatschappelijk probleem: de 

verantwoordelijke burger op het gebrek aan sociale samenhang (p.10), de zorgzame burger op het 

consumentisme (p.11), de fatsoenlijke burger op sociale uitsluiting (p.10) en de deliberatieve burger 

op de kloof tussen bestuur en samenleving (p.12).   

  Vanuit deze gedachtegang, is de initiatiefnemer van een maatschappelijk initiatief het meest 

waarschijnlijk te typeren als de verantwoordelijke burger. Wanneer een initiatiefnemer een bepaalde 

collectief gevoelde behoefte vervult, neemt hij de verantwoordelijkheid voor het collectief: een 

initiatief dat de wijk schoner maakt, draagt bij aan de leefbaarheid van de gehele wijk en is dus 

voordelig voor alle bewoners inclusief de initiatiefnemer zelf. Omdat hij dat samen met andere burgers 

doet, draagt hij bovendien bij aan het verhogen van de sociale cohesie. De onderstaande Figuur 2. vat 

de vier soorten actieve burgers samen, waarbij de vorm die het dichtst op de maatschappelijke 

initiatiefnemer staat in het groen is weergegeven.  
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Ook Van de Wijdeven (2012, p.161) hanteert een typologie van vier soorten actieve burgers, ditmaal 

toepast specifiek op wijkburgerschap (p.176). Deze vier soorten zijn gebaseerd op twee soorten 

onderscheid: generaties en voorkeuren/werkwijze.  

  Het eerste onderscheid komt voort uit twee generaties actieve burgers in relatie tot de 

betrokkenheid. De eerste generatie is structureel betrokken, heeft regelmatig contact met officiële 

instanties en is gekenmerkt door een inzet op relatief lange periode (p.164). De tweede generatie 

daarentegen is ad hoc betrokken, onderneemt initiatieven die dichter bij het persoonlijke leven en 

belangen liggen en staakt de inzet als er resultaat behaald is (p.165).   

  Het tweede onderscheid bestaat uit voorkeuren en werkwijze. Zelf doeners hebben een 

voorkeur voor concrete projecten en een oplossingsgerichte houding: ‘’Deze burgers beseffen dat 

acties soms meer zeggen dan woorden’’. De insteek van samenwerking met de instanties is 

functionaliteit. (p.169) Meebeslissers zijn gericht op het beïnvloeden van institutionele 

(besluitvormings)processen. Dit heeft een formeler karakter en betreft processen georganiseerd door 

officiële instanties (p.170).   

 

 

 

 

Uit de manieren van onderscheid vloeien vier types actieve burgers die Van de Wijdeven (2012, p.173) 

de wijkexpert, de buurtbouwer, de projectentrekker en de casusexpert noemt. Buurtbouwers 

kenmerken zich door structurele betrokkenheid, maar combineren dit met concreet handelen. Ook 

projectentrekkers zijn gericht op het verrichten van concrete handelingen, maar doen dit doorgaans 

meer op ad hoc basis. Aan de andere zijde staan dan de wijkexpert en de casusexpert. Deze zijn gericht 

op het meer algemeen beïnvloeden van besluitvorming, waarbij de wijkexpert structurele 

betrokkenheid toont en de casusexpert een ad hoc betrokkenheid toont.   

  Gezien de gehanteerde definitie van maatschappelijk initiatief zouden de buurtbouwers en 

Buurtbouwers Wijkexperts

Projectentrekkers Casusexperts

Zelf doen Meebeslissen 

Structureel 

Ad hoc 

Figuur 3: Typologie initiafnemers 

Burgerinitiatief Burgerparticipatie 

      Aangepast overgenomen uit: Van de Wijdeven (p.175) 
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projectentrekkers actieve burgers zijn die als initiatiefnemers kunnen gelden. Deze actieve burgers 

richten zich immers op het vervullen van een bepaalde behoefte door het uitvoeren van specifieke 

taken. Over de duurzaamheid valt dan wel te discussiëren: projectentrekkers hebben in tegenstelling 

tot buurtbouwers geen lange termijn intenties. Wijkexperts en casusexperts zijn vanwege hun intentie 

tot het beïnvloeden van besluitvormingsprocessen meer te categoriseren onder burgerparticipatie dan 

onder burgerinitiatief. Zoals met veel typologieën, zijn deze niet uitputtend en ook niet wederzijds 

uitsluitend: de types geven enkel ‘’grofweg herkenbare gedrags- en attitudeprofielen van hedendaags 

burgerschap in het publieke domein van de stadswijk’’ (p.176).  In Figuur 3. zijn de vier soorten 

schematisch weergegeven, waarbij de assen de twee te onderscheiden zaken bevatten. In het groen 

zijn de twee tot burgerinitiatief behorende soorten weergegeven en in het blauw de twee soorten die 

men tot burgerparticipatie zouden kunnen rekenen.  

  Van de Wijdeven (2012, p.226) vat de typen samen in een aantal kenmerken die men als 

indicator kan beschouwen. In Tabel 1. zijn zijn deze indicatoren voor de buurtbouwer en de 

projectentrekker samengevat. Genoemd is al de mate van betrokkenheid en de tijdelijkheid van het 

project (in geval van projectentrekkers). Daarnaast is zichtbaar dat projectentrekkers zich doorgaans 

richten op de directe leefomgeving, wat zich logischerwijze uit in initiatieven die plaatsvinden in de 

straat of buurt. Buurtbouwers hebben een breder motief (wijkverbetering), waardoor het initiatief ook 

een groter bereik heeft (wijk). Buurtbouwers hebben een werkwijze waarin ze taken uitvoeren en 

anderen daarbij willen betrekken, waar projectentrekkers doelgerichter (en tijdelijk) samenwerken. 

Dit uit zich wellicht ook in de wijze van organisatie, daar de organisatie van buurtbouwers als een 

netwerkorganisatie kan worden gezien. De projectentrekker daarintegen werkt meer in de vorm van 

projectteams: dit sluit meer aan op de tijdelijkheid en doelgerichtheid. Connecties met instanties zijn 

er: in het geval van buurtbouwers is dit door de duurzame activiteiten een onderdeel van het 

persoonlijk netwerk geworden, waar het in het geval van projectentrekkers zich wederom in meer 

praktische vormen uit. De kenmerken worden in het empirische gedeelte van dit onderzoek als 

indicatoren gebruikt om te kunnen inschatten in hoeverre een initiatiefnemer als buurtbouwer of 

projectentrekker beschouwd kan worden.  

2.2.2 Organisatie  

Omdat een maatschappelijk initiatief een vorm van informele zelforganisatie is, is deze lastiger in types 

te onderscheiden dan bijvoorbeeld formele organisaties. Onderscheid is volgens Hurenkamp e.a. 

(2006, p.30) desondanks van belang wanneer de vraag wordt gesteld welke initiatieven volledig 

zelfstandig opereren, welke ondersteuning nodig hebben en welke vorm deze ondersteuning dan 

hebben moet. Op basis van de mate van extern en intern contact onderscheiden Hurenkamp e.a. de 

lichte, netwerkende, coöperatieve en federatieve initiatieven.   

Indicator (kenmerk) Buurtbouwer Projectentrekker 

Intensiteit 
betrokkenheid 

Structureel Ad hoc 

Scope initiatief Wijk Buurt of straat 

Aandrijvers Wijkverbetering Verbondenheid met directe 
leefomgeving 

Vindplaats (in)formele netwerkorganisaties Projectteams 

Relatie bewoners ‘’Zelf zaken oppakken en anderen op 
gang brengen’’ 

‘’Tijdelijk samenwerken aan een 
goed doel’’ 

Relatie instanties Instanties in het persoonlijk netwerk Soms handig, soms noodzakelijk 

Tabel 1: Indicatoren type initiatiefnemer 

      Aangepast overgenomen uit: Van de Wijdeven (2012, p.226) 
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Lichte initiatieven (pp.41-42) hebben relatief weinig contact met de omgeving en ook weinig contact 

tussen de leden onderling. De initiatieven hebben vaak een sociaal doel, maar dit doel niet is niet 

bijzonder scherp afgebakend. Mensen met een middelbare of lagere opleiding zijn hierin vaker 

initiatiefnemer dan hoger opgeleiden en er is sprake van ‘’relatieve ongebondenheid met de 

overheid’’. Deze is niet altijd wenselijk; vaak wordt er door de initiatiefnemers meer betrokkenheid 

van de overheid verlangd, bijvoorbeeld in het contact en de informatie.   

 Initiatieven die  meer naar buiten gericht zijn kunnen als netwerkende initiatieven (pp.45-48) 

worden aangeduid. Deze initiatieven gaan verder dan enkel het belang van de initiatiefnemers en zijn 

vaak op de buurt gericht, waarbij leefbaarheid een belangrijk doel is. Ze worden vaker door hoger 

opgeleiden gedragen en onderscheiden zich van de andere vormen door een hoge mate van 

doelgerichtheid. Deze vormen van (kleinschalige) initiatieven worden volgens Hurenkamp e.a. (2006, 

p.48) sterk gestimuleerd en gewaardeerd door overheden. Initiatiefnemers zouden graag zien dat 

overheden vaker luisteren: ‘’men beschikt veelal over expertise en wil dus ook graag serieus genomen 

worden.’’  

  Coöperatieve initiatieven (p.51) zijn naar binnen gericht doordat zij zich concentreren op de 

belangen van de achterban. Daarom hebben deze vaak doelstellingen omtrent solidariteit of 

ontplooiing. Ook hier verlangen de initiatiefnemers meer betrokkenheid van de overheid en ook hier 

zijn lager en middelbaar opgeleiden oververtegenwoordigd. (p.52) Het zou dus goed kunnen dat het 

contact met overheden stroever verloopt, of zo ervaren wordt omdat hoger opgeleiden doorgaans 

makkelijker contacten met officiële instanties leggen en onderhouden.  

  Tot slot zijn federatieve initiatieven (pp.53-54) het meest voorkomend. Deze kenmerken zich 

door hechte contacten intern en hebben bovendien een stevige inbedding in de omgeving. Er wordt 

vaak (in)direct samengewerkt met een institutionele partner; een ‘groter’ instituut of lokale overheid 

draagt op de achtergrond zorg voor het ‘’welzijn van het initiatief’’. Doelstellingen kunnen bij deze 

initiatieven zeer uiteenlopend zijn en het verlangen in relatie tot de overheid is vaak een grotere 

financiële ondersteuning. Beargumenteerd wordt dat dit verlangen meer speelt dan bij de andere 

soorten initiatieven, omdat de mate van zelfredzaamheid hoger is en de contacten zowel intern als 

extern als relatief goed verlopen.   

Deze vier typen zijn allen vormen van burgerinitiatief. Het onderscheid op basis van organisatie is van 

belang, omdat het de behoeften met betrekking tot steun van de overheid en enkele kenmerken van 

de initiatiefnemer blootlegt. Wanneer een specifiek initiatief kan worden ondergebracht onder één 

van deze categorieën, geeft dat sturing voor de strategie die een overheid kan hanteren, te weten: 

meer betrokkenheid tonen, luisteren en subsidiëren. De vier vormen zijn hiermee allen relevant, maar 

het netwerkende initiatief springt er enigszins uit. Deze vorm staat namelijk het dichtst bij de 

gehanteerde definitie van maatschappelijk initiatief vanwege de hoge mate van doelgerichtheid en het 

thematisch vaak aan leefbaarheid verbondenheid. 

2.2.3 Conclusies en implicaties   

Het categoriseren van initiatieven is mogelijk wanneer men bijvoorbeeld kijkt naar de activiteit of het 

doel en deze koppelt aan een sector. Omdat dit onderzoek afgebakend is tot het beheer van de 

buitenruimte, is een dergelijke onderscheid echter irrelevant. Daarom is gekeken naar de 

initiatiefnemer zelf en de wijze waarop de initiatieven georganiseerd zijn om op deze manier patronen 

te zoeken die nuttig zijn in het bepalen van een strategie voor overheden.  
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De burger achter het maatschappelijk initiatief is moeilijk te duiden, omdat de typen elkaar niet 

uitsluiten en in het geval van de typologie van Tonkens (2006) de link met het daadwerkelijk initiatief 

nemen niet benoemd is. Wanneer deze typologie echter naast de in dit onderzoek gehanteerde 

definitie wordt gelegd, kan worden gesteld dat de initiatiefnemer een verantwoordelijke burger is. Dit 

impliceert dat de initiatiefnemer het initiatief opstart om zorg te dragen voor het collectief en haar 

belangen. In de definitie is dit te herkennen als de gemeenschappelijk gevoelde behoefte. Daarnaast 

impliceert het dat de toegevoegde waarde van een dergelijk initiatief ligt in het verhogen van de 

sociale samenhang in de wijk.   

  Op basis van de typologie van Van de Wijdeven (2012) kan worden gesteld dat initiatiefnemers 

grofweg in vier soorten komen, waarbij twee eerder onder burgerparticipatie, dan onder 

burgerinitiatief te schalen zijn en daarmee uit het bereik van dit onderzoek vallen. De initiatiefnemers 

die wel van belang zijn in dit geval zijn de buurtbouwers en de projectentrekkers: hun focus ligt op het 

verrichten van een taak en doet dit ofwel structureel, ofwel voor kortere duur. Het resultaat is hierbij 

echter het meest van belang. Deze duurzaamheid kan echter wellicht implicaties hebben voor de te 

hanteren strategieën van overheden.   

  Wanneer gekeken wordt naar de manier waarop de initiatiefnemers en het initiatief zich 

verhouden tot de omgeving en tot elkaar zijn vier typen te onderscheiden; lichte, netwerkende, 

coöperatieve en federatieve initiatieven. De netwerkende initiatieven vallen op, omdat deze het meest 

voldoen aan de in dit onderzoek geformuleerde definitie van maatschappelijk initiatief. De federatieve 

vorm van initiatief is echter het meest voorkomende.   

Met het categoriseren zijn enkele interessante gegevens naar voren gekomen die als implicaties voor 

beleidskeuzes gelden en daarom meegenomen worden in het onderzoek: 

Initiatiefnemers verrichten concrete handelingen in de wijk en doen dit of op projectbasis (kortere 

termijn) of op structurele basis (langere termijn).  

Initiatieven zijn verschillend van elkaar in interne en externe verwevenheid, wat samenhangt met 

het doel van het initiatief en kenmerken van initiatiefnemers. De initiatiefnemers verlangen per 

initiatief een ander soort steun van overheden.   

2.3 Overheidsrollen  

In de inleiding is genoemd dat het Ministerie van Algemene Zaken (2013, p.7) stelt dat overheden zich 

door veranderende maatschappelijke omstandigheden anders moeten opstellen:  

‘’Overheidsparticipatie dus, in plaats van burgerparticipatie’’. De voorgaande bevindingen in dit 

hoofdstuk impliceren dat overheden verscheidene rollen kunnen vervullen ten aanzien van 

maatschappelijke initiatieven. Dit ligt deels aan welk doel de betreffende overheid wil vervullen, maar 

ook aan de behoefte van een initiatief of initiatiefnemer; een buurtbouwer verlangt wellicht een 

andere overheidsrol dan een projectentrekker en licht initiatief verlangt wellicht een andere bijdrage 

dan een federatieve.  

In de wisselwerking tussen overheden en maatschappelijke partijen omtrent de totstandkoming van 

een product kan een overheid meerdere rollen innemen. Salverda e.a. (2014, pp.22-23) onderscheiden 

vijf overheidsrollen:  

1. Overheid geen rol: ‘’Burgerinitiatieven zijn autonoom in formulering en realisatie van hun 

doelen’’ 

2. Overheidsparticipatie: ‘’Overheid geeft ruimte aan of doet mee met burgerinitiatieven’’ 



  

13 
 

3. Co-creatie: ‘’Co-creatie van doelen door overheid en burgerinitiatieven op basis van 

gelijkwaardigheid en geven en nemen’’ 

4. Burgerparticipatie: ‘’Burgers doen mee met overheidsdoelen’’ 

5. Overheidssturing: ‘’Overheid beïnvloedt om eigen doelen (te laten) realiseren’’ 

 

 

 

 

 

 

Volgens Salverda e.a. (2014, p.23) zijn de rollen in de praktijk niet zo sterk afgebakend als de theorie 

doet vermoeden; ze kunnen tegelijkertijd plaatsvinden of elkaar afwisselen. Twee van deze rollen 

hebben betrekking op maatschappelijke initiatieven, namelijk de overheidsparticipatie en de co-

creatie. Voor dit onderzoek is het verder verdiepen van overheidsparticipatie interessant. Het 

onderscheid tussen burgerinitiatief en burgerparticipatie is al uitgebreid aan bod gekomen, waarmee 

ook duidelijk is waarom de rol burgerparticipatie in dit onderzoek minder van belang is. Bij 

overheidssturing is er geen sprake van maatschappelijk initiatief, waarmee vanzelfsprekend ook deze 

rol niet onderzocht hoeft te worden. Ook het onderzoeken van de mogelijkheden waarin de overheid 

geen rol speelt zijn niet van belang: dit onderzoek richt zich immers op de optimale ondersteuning van 

initiatieven door Stadsbeheer. Daarmee blijven co-creatie en overheidsparticipatie over. Omdat de 

insteek van dit onderzoek is dat Stadsbeheer wordt ‘geconfronteerd’ met maatschappelijke 

initiatieven en daarmee theoretisch geen rol speelt in het ontwerp van initiatieven sluit dit onderzoek 

aan op de rol overheidsparticipatie. In Figuur 4. zijn de groen gekleurde bollen vormen van initiatief, 

waarbij co-creatie een grensgeval is. Blauw stelt burgerparticipatie voor en grijs een afwezigheid van 

burgerbetrokkenheid.  

Het Ministerie van Algemene Zaken (2013, p.7) stelt dat overheidsparticipatie het ‘’bij burgeracties 

aansluiten en bijdragen mogelijk maken’’ is. Bij overheidsparticipatie participeert de samenleving niet 

in overheidsprojecten, maar sluit de overheid aan bij ideeën en ontwikkelingen in de samenleving. Het 

draait hierbij om de vraag hoe overheden actieve burgers kunnen helpen. (CMO STAMM, 2016). De 

Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) (2012, p.67) heeft binnen dat kader de 

overheidsparticipatietrap ontwikkeld. Deze trap beschrijft vijf overheidsrollen (binnen 

overheidsparticipatie) die overheden kunnen aannemen met betrekking tot een maatschappelijk 

initiatief. De treden zijn van ‘onder’ (1) tot ‘boven’ (5) toenemend in inmenging met het initiatief. 

1. Loslaten: De overheid laat een taak volledig los, waardoor het geen invloed meer heeft op het 

proces of de inhoud. 

2. Faciliteren: De overheid ziet een initiatief van buitenaf ontstaan en heeft er belang bij dat dit 

initiatief mogelijk gemaakt wordt. 

3. Stimuleren: De overheid heeft belang in het van de grond komen van een bepaald initiatief, 

maar laat dit aan anderen over. Zelf zoekt ze naar mogelijkheden om die anderen te bewegen 

tot het nemen van initiatief. 

4. Regisseren: Andere partijen spelen een rol, maar de overheid houdt de regie in handen. 

     

Figuur 4: Overheidsrollen 

      Gebaseerd op Salverda e.a. (2014, pp.22-23) 

Overheid geen rol          Overheidsparticipatie                   Co-creatie                       Burgerparticipatie               Overheidssturing 
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5. Reguleren: De overheid reguleert met behulp van wet- en regelgeving, waardoor het regels 

kan handhaven en sanctioneren. 

Schulz, Van der Steen en Van Twist (2013, pp.45-46) onderscheiden aan de hand van de bovenstaande 

participatieladder zeven houdingen die overheden kunnen aannemen ten aanzien van initiatieven van 

sociaal ondernemers: 

1. Geen rol: ontwikkeling van initiatieven door zelforganisatie. 

2. Verbinden: het op gang brengen van initiatieven door het in contact brengen van zoekende 

partijen. 

3. Adviseren: de mogelijkheden rondom het initiatief in relatie tot overheden in kaart brengen. 

4. Faciliteren: het geven van randvoorwaarden en het op deze wijze sturen van initiatieven en 

diens ontwikkeling. 

5. Samenwerken: het delen van de verantwoordelijkheden en taken van de ontwikkeling van 

initiatieven. 

6. Uitlokken: het stimuleren van het opkomen en de ontwikkeling van initiatieven.  

7. Overnemen: het pakken van de regie en verantwoordelijkheden van initiatieven. 

Hoewel deze houdingen zich richten tot enkel sociaal ondernemerschap, vertonen ze grote 

gelijkenissen met de participatieladder en kunnen grotendeels gecategoriseerd worden onder de vijf 

rollen van de participatieladder. Interessant is echter de veronderstelling dat sociaal ondernemerschap 

wellicht een andere houding van een overheid vereist dan gewone maatschappelijke (burger) 

initiatieven. Het is daarnaast belangrijk te benadrukken dat deze houdingen de suggestie wekken dat 

‘’de overheid rustig kan bepalen hoe men zich tot de sociale onderneming wil verhouden’’, terwijl de 

werkelijkheid complexer is. De overheid heeft immers ook te maken heeft met contextuele zaken 

(Schultz e.a., 2013, pp.46-47). 

Concluderend kan de overheid grofweg vijf rollen innemen ten aanzien van de activiteiten en 

behoeften van haar burgers. Drie van deze rollen (overheid geen rol, overheidsparticipatie en co-

creatie) raken het vlak van burgerinitiatief. Gezien het uitgangspunt van dit onderzoek is enkel 

overheidsparticipatie van belang. Binnen overheidsparticipatie zijn echter weer verschillende rollen en 

houdingen aan te nemen die een verschuiving zouden veroorzaken naar overheidsrollen buiten de 

overheidsparticipatie. Wanneer een overheid er immers voor kiest om (vanuit de 

overheidsparticipatie) los te laten, is er geen sprake meer van overheidsparticipatie, maar van overheid 

geen rol. Als een overheid zich er juist meer mee gaat bemoeien en met een initiatief gaat 

samenwerken of deze zelfs gaat regisseren is er sprake van co-creatie of wellicht burgerparticipatie. 

2.3.1 ACTIE-model  

De vraag in dit onderzoek is hoe Stadsbeheer de initiatieven waarmee het geconfronteerd wordt 

optimaal kan ondersteunen. Uit de vorige paragraaf blijkt dat Stadsbeheer meerdere rollen en 

houdingen aan kan nemen ten aanzien van deze maatschappelijke initiatieven. Dit houdt in dat ook de 

ondersteuning op verschillende manieren kan. Denters, Verhoeven en Bakker (2013, pp.25-32) stellen 

dat ondersteuning van maatschappelijke initiatieven vanuit drie benaderingen kan, die zij de 

stimulerende, faciliterende en co-productie noemen.    

  Deze benaderingen komen overeen met de in de hiervoor behandelde beschrijvingen van 

overheidsrollen. De stimulerende rol behelst het hebben van ‘’een actieve bijdrage in het aanjagen en 

realiseren van doelen’’ (p.25). Onder faciliterend wordt verstaan het ‘’voor zover nodig (…) op verzoek 

wat ondersteuning’’ bieden bij spontaan opkomende initiatieven (p.28). Tot slot is er sprake van 

coproductie wanneer ‘’de instanties de bewoners wel ondersteunen maar zelf ook een belang hebben 

bij het realiseren van het initiatief’’; er is dan sprake van verregaande samenwerking (p.30). 
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  Omdat maatschappelijke initiatieven in vele soorten en maten komen, is het lastig te zeggen 

wanneer welke benadering (en dus ook welke overheidsrol/houding zoals genoemd in de vorige 

paragraaf) effectief is. Daarom hebben Denters e.a. (2013, p.35) het ACTIE-model ontwikkeld. Het 

ACTIE-model is een hulpmiddel om maatwerk te kunnen leveren bij het ondersteunen van 

maatschappelijke initiatieven vanuit de drie benaderingen. ACTIE is een acroniem van Animo, 

Contacten, Toerusting, Inbedding en Empathie. Het model kent twee vormen: voor frontlijnwerkers 

(p.35) en voor bestuurders en beleidsmedewerkers (p.43). Beide vormen worden in dit onderzoek per 

‘letter’ behandeld. De toelichting luidt als volgt (p.35):  

Animo:  ‘’motivaties en de drijfveren van burgers om hun initiatief gestalte te geven’’  

Contacten: ‘’contacten met buurtgenoten, organisaties in de buurt en instanties’’  

Toerusting: ‘’de mate waarin de groep beschikt over middelen (geld of natura), tijd en 

   vaardigheden’’ 

Inbedding: ‘’de manier waarop organisaties zijn ingericht om bewonersinitiatieven te 

   ondersteunen’’ 

Empathie: ‘’het vermogen van de professionals en hun organisaties om zich te verplaatsen in 

   burgers en adequaat in te spelen op hun wensen en verwachtingen’’  

De zogenaamde frontlijnwerkers (participatiemakelaars, buurtregisseurs, buurtbeheerders, etc.) 

zouden zich af moeten vragen of de ACTIE-elementen voldoende aanwezig zijn en of ondersteuning 

noodzakelijk is (p.35). Voor bestuurders en beleidsmakers (wijkmanagers, coördinatoren, wethouders, 

participatiemedewerkers, etc.) geldt dat het ACTIE-model als handvat kan gelden voor hoe er met 

burgerinitiatieven rekening gehouden kan worden in beleid en regelgeving (p.43).  

Animo    ‘Eigen ruimte vs. Omgeving’  

Burgers hebben drie soorten motieven voor het opstarten van een burgerinitiatief: sociale, 

doelgerichte en persoonlijke. Voor een professional is het van belang dat de ondersteuning voldoende 

aansluit op deze motieven, zodat er geen frictie ontstaat. Dit kan bijvoorbeeld het geval kan zijn bij 

opgelegde randvoorwaarden bij financiële ondersteuning. Hij moet zich daarnaast ook afvragen in 

hoeverre een overheid moet ingaan op persoonlijke motieven: bijvoorbeeld wanneer dit ten koste kan 

gaan van collectieve belangen. Het is noodzakelijk motieven snel helder te krijgen en openheid te 

verschaffen over de situatie wanneer deze botsen met het collectief belang of het eigen beleid (p.37).

 Dit laatste is ook zeker de taak van bestuurders en beleidsmakers. Voor hen is de afweging 

tussen beleidsprioriteiten en het geven van zoveel mogelijk ruimte van belang. Het verminderen van 

bureaucratie door eenvoudige regelgeving en het creëren van helderheid in politieke afwegingen en 

beleidskaders zijn ondersteunende maatregelen (p.47).   

Contacten  ‘Eigen weg vs. Contactbevordering’  

Volgens Denters e.a. (2013, p.37) ontstaan initiatieven vaak uit interne contacten. Er is dan geen of 

beperkte behoefte aan externe contacten. Dit kan leiden tot het buitensluiten van andere burgers, een 

gebrek aan zelfkritiek en een gebrekkig inlevingsvermogen van de deelnemers van het initiatief. 

Publieke professionals moeten bij het ondersteunen van een initiatief een inschatting maken of de 

buitensluiting van anderen als problematisch wordt ervaren door de burgers in de wijk. Het koppelen 

van eensgezinde of vergelijkbare initiatieven zou hierbij ook een vorm van ondersteuning kunnen zijn. 

Daarnaast kan een initiatief wellicht geen behoefte hebben aan contact met instanties, maar is dit 

(zeker bij leefbaarheidsinitiatieven) wel noodzakelijk. Ondersteuning lijkt in dit geval te bestaan uit het 

uitbreiden van de netwerken, zowel in de wijk als met de instanties; er moet echter wel worden 

gewaakt voor overbelasting door teveel nieuwe contacten op te willen dringen. (p.39)  
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  Bestuurders en beleidsmakers moeten in ondersteuning van initiatieven eenzelfde afweging 

maken door een balans te vinden in het geven van vrijheid aan het initiatief of het stimuleren van 

contacten. Dit laatste kan door het organiseren van bijeenkomsten, waar het contact met andere 

(potentiele) initiatiefnemers of belangrijke instanties kan worden gelegd. Een andere mogelijkheid is 

aanwijzen van vaste contactpersonen. (p.51)   

Toerusting  ‘Eigen kracht vs. Ondersteuning’   

Voor (succesvolle) maatschappelijke initiatieven zijn tijd, geld en vaardigheden nodig. De 

beschikbaarheid van deze middelen verschilt per initiatief. De ondersteuning door professionals is dan 

ook maatwerk; een verkeerde ondersteuning kan immers frustreren. Professionals kunnen balans 

vinden door te beseffen dat financiële ondersteuning kan leiden tot spanningen in de verantwoording. 

In het geval van een gebrek aan tijd of vaardigheden kunnen professionals de aansluiting van meer 

burgers stimuleren, of mogelijkheden creëren om de vaardigheden te ontwikkelen. (p.40)  

  Beleidsmatige ondersteuning betreffende de toerusting kan bestaan uit financiële, materiële 

of personele bijstand. Voor ondersteuning kunnen bestuurders en beleidsmakers ‘’structurele 

faciliteiten of voorzieningen’’ inrichten, afspraken maken over cursussen en toegang tot expertise 

verlenen. Daarnaast zou het laten aansluiten van de planning van vergaderingen en beschikbaarheid 

van professionals op de agenda van die van initiatiefnemers effectief kunnen zijn. (p.52)   

Inbedding  ‘Overheidslogica vs. Burgerlogica’  

Een belangrijk element van maatschappelijke initiatieven is dat deze vanuit de maatschappij komen, 

wat vaak inhoudt dat vanuit het perspectief van overheden deze van ‘buiten’ komen. Dit vraagt wat 

van organisaties die met initiatieven geconfronteerd worden, omdat burgerlogica wezenlijk kan 

verschillen van professionele logica. Dit kan tot frustratie leiden wanneer burgers contact 

onderhouden met de overheid en dat heeft gevolgen voor de inbedding van de initiatieven. 

Professionals doen er in dat geval verstandig aan een vertaalslag proberen te maken tussen beide 

kanten, door als makelaar te bemiddelen, intercollegiale overleggen te plannen of een flexibele 

toepassing van regels te bevorderen. (p.41)  

  Wat betreft de bestuurs- en beleidsmatige elementen is het zo dat er gewaakt moet worden 

voor het creëren van een algemeen beleidskader. Een algemeen kader sluit immers niet aan op de 

diversiteit van initiatieven. In plaats daarvan moet er een pragmatisch beleid gevoerd worden. 

Daarnaast moet er duidelijkheid zijn over de rol van de bestuurlijke instanties en zijn duidelijke 

afspraken met andere betrokken organisaties van belang. (p.54) 

Empathie  ‘Formeel vs. Meegaand’  

Tot slot is empathie een belangrijk onderdeel van de ondersteuning van maatschappelijke initiatieven. 

Eerder in dit hoofdstuk is al genoemd hoe sommige initiatiefnemers in de eerste plaats gehoord en 

serieus genomen wil worden. In ondersteuning is dit belangrijk, maar dit moet niet leiden tot een 

ondergeschikte rol van overheden. Ook hier is het van belang dat duidelijke afspraken moeten worden 

gemaakt om te voorkomen dat de relatie tussen initiatiefnemers en professionals geschaad raken. In 

een effectieve ondersteuning is het van belang dat verwachtingen duidelijk worden uitgesproken, de 

professional aansluit op de taal van de initiatiefnemer en regelmatig (ongevraagd) contact wordt 

onderhouden om te laten blijken dat de initiatiefnemer serieus genomen wordt. (p.42)  

  Voor bestuurders en beleidsmakers ligt het empathisch vermogen vooral in het begrijpen van 

de frustraties van initiatiefnemers: een extra vergadering is voor beleidsmakers aan de orde van de 

dag, maar voor initiatiefnemers wellicht een last. De organisatie moet ondersteunend zijn door flexibel 

en slagvaardig te handelen, ook als dit niet aansluit op routines. Dit houdt in feite in dat het 

management in dit soort organisaties hun professionals de ruimte moeten bieden dit mogelijk te 
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maken, het belang van maatschappelijke initiatieven in de organisatie te laten landen en informele 

contacten tussen professionals en initiatiefnemers moet bevorderen. (p.55)   

2.4 Wanneer welke rol?   

Overheden kunnen initiatieven op meerdere manieren benaderen. De keuze voor een bepaalde rol is 

afhankelijk van het beoogde resultaat, de behoefte van het initiatief en de mogelijkheden. Volgens 

Salverda e.a. (2014, p.23) is de gepaste rol van de overheid afhankelijk van de maatschappelijke 

dynamiek en context. Teruggrijpend op de implicaties eerder uit dit hoofdstuk, blijkt inderdaad dat 

verscheidene soorten initiatieven en initiatiefnemers verschillende bijdragen van overheden 

verlangen.  

  In het bepalen van optimale ondersteuning is het van belang deze verscheidenheid in acht te 

nemen. Op basis van dit hoofdstuk blijkt dat Stadsbeheer theoretisch met twee soorten 

initiatiefnemers te maken kan hebben: de buurtbouwer en de projectentrekker. Daarnaast kunnen 

initiatieven op basis van verwevenheid op verschillende manieren georganiseerd zijn. Om een 

verwachting te kunnen scheppen over de gewenste ondersteuning van deze initiatiefnemers zullen 

deze concepten gekoppeld worden aan elkaar en wordt een verwachte ondersteuning ingeschat op 

basis van de behoeftepiramide van Hurenkamp e.a. (2006, p.50). Daarnaast zal er aan de hand van het 

ACTIE-model een theoretisch verwachte context geïllustreerd worden. Deze koppeling en 

contextschets vormen samen de basis voor een theoretische verwachting geformuleerd in de 

conclusie.  

2.4.1 Buurtbouwer  

De buurtbouwer is een initiatiefnemer met een intensieve inzet over een langere periode. Zij richten 

zich vaak tot meer dan één onderwerp en de welzijn van de wijk als geheel (Wijdeven, 2013, 

p.195/210). De motivatie voor initiatieven is vaak gegeven uit een ‘’sterk gevoelde band met hun wijk’’ 

en is idealistisch: wijkverbeteraars die de wijk socialer, schoner en veiliger willen maken (pp.196-196). 

Zij hebben door hun duurzame inzet niet enkel contact met veel bewoners, maar hebben ook 

professionals in hun persoonlijke netwerk. (p.206)   

  De organisatie achter initiatieven van buurtbouwers is intern en extern zeer verweven en kan 

daarom als federatief worden getypeerd (p.199). Hoewel deze goede contacten onderhouden met 

instanties, opereren buurtbouwers het liefst met zo weinig mogelijk formele overleggen en geven ze 

de voorkeur aan informaliteit (p.193). Wat dat betreft is het wellicht geen verrassing dat ‘’de relatie 

tussen buurtbewoners en de instanties (…) regelmatig een lastige’’ is: de ambtelijke logica botst met 

de werkwijze van buurtbouwers, wat tot frustratie bij de buurtbouwers leidt (p.208)  

  Hurenkamp e.a. (2006, p.60) gebruiken de behoeftepiramide om een koppeling te maken 

tussen het type initiatiefnemer (op basis van verwevenheid) en de behoefte in relatie tot overheden. 

Drie soorten wensen worden hierbij onderscheiden: betrokkenheid, subsidie en luisteren. De mate 

waarin een bepaalde wens van toepassing is, hangt af van de mate van verwevenheid. Omdat 

buurtbouwers intern en extern sterk verweven zijn en zich daarmee voldoende ‘’gehoord en 

gewaardeerd’’ voelen blijft de financiële wens over. Deze verwevenheid houdt bovendien voor 

overheden in dat zij de mogelijkheden hebben meer eisen te stellen aan de initiatieven, omdat 

verwacht mag worden dat deze initiatieven beter weten ‘’wat men toevoegt aan andere initiatieven 

en organisaties en dat ook beter kunnen verwoorden’’ (p.63). 

Om een basismodel voor ondersteuning van initiatieven van buurtbouwers te creëren, worden de 

bovenstaande gegevens afgezet tegen het ACTIE-model:   

  Animo – Buurtbouwers zijn veelal gemotiveerd door idealistische overwegingen. De soort 

ondersteuning die gewenst wordt zou daarom randvoorwaarden moeten hebben die hierop 

geformuleerd zijn. Het is van belang goed te evalueren of de belangen van het initiatief niet strijdig zijn 
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met het collectief belang, maar vanwege de idealistische motivatie zou dat in deze initiatieven een 

minder groot gevaar moeten zijn dan in andere soorten initiatieven.   

  Contacten – Buurtbouwers hebben al relatief intensieve contacten met instanties en de 

omgeving. Hiermee lijkt ondersteuning door het uitbreiden van netwerken niet noodzakelijk. Er moet 

wel voor gewaakt worden dat de duurzame inzet van een vaste groep mensen niet leidt tot uitsluiting 

van burgers die niet deelnemen. Hiermee schiet het initiatief namelijk haar veronderstelde 

toegevoegde waarde (het verhogen van de sociale cohesie) voorbij.  

  Toerusting – Verondersteld wordt dat buurtbouwers over voldoende tijd en vaardigheden 

beschikken, maar dat zij om hun doelen te verwezenlijken vooral meer geld zouden willen ontvangen. 

De financiële ondersteuning kan gegeven worden, maar gewaakt moet worden voor het creëren van 

verantwoordelijkheden die of (wederzijds) onduidelijk zijn, of die het contact verstoren.   

  Inbedding – Wellicht de grootste uitdaging voor overheden is het besef dat buurtbouwers 

initiatieven vanuit de maatschappij ondernemen. Buurtbouwers hebben contact met instanties, maar 

zijn wellicht gefrustreerd door de overheidslogica van ambtenaren. Ze hebben dan ook de 

uitdrukkelijke voorkeur voor het informele, waar ambtenaren wellicht formele reacties geven. Een 

vertaalslag tussen beide zijden is dan ook noodzakelijk.   

  Empathie – Buurtbouwers voelen zich door de interne en externe verwevenheid al in grote 

mate gehoord en serieus genomen. Het is belangrijk bij (financiële) ondersteuning duidelijke afspraken 

te maken om verkeerde verwachtingen te voorkomen. De frustraties van buurtbouwers over het 

formele karakter van overheden moet worden begrepen. De extra vergadering die wellicht een last is 

blijkt dat voor buurtbouwers vaak inderdaad te zijn. Er moet dus ruimte worden geboden in de 

organisatie om informeel contact mogelijk te maken.       

2.4.2 Projectentrekker  

De projectentrekker kenmerkt zich door een intensieve, praktische inzet over een kortere periode. De 

initiatieven zijn relatief afgebakend: de focus is op één onderwerp, of één specifieke locatie en het 

gaat erom snel een concreet resultaat te behalen (Wijdeven, 2013, p.210). De projecten zijn 

kleinschalig en projectentrekkers wagen zich niet aan ‘’grootse of langdurige projecten’’ omdat deze 

‘’simpelweg teveel tijd kosten’’. Projectentrekkers halen motivatie niet uit visies of idealen, maar uit 

het snel en concreet realiseren van resultaten, vaak in relatie tot de directe leefomgeving van de 

initiatiefnemer. (p.211) De organisatie achter dit soort initiatieven zijn vaak kleine, tijdelijke 

projectteams en kennen vrijwel nooit een formele structuur. Daarmee is er vaak ook geen formele 

taakverdeling; dit betekent echter volgens Van de Wijdeven (2013, p.213) niet dat het lichte 

initiatieven betreft, omdat er intern wel veel (hecht) contact is. Vanwege de hoge mate van 

doelgerichtheid en het gegeven dat de initiatieven zich wel op een ‘’bredere groep bewoners’’ (p.214) 

richten, zouden de initiatieven als netwerkend kunnen worden getypeerd: ‘’het bereiken van het 

gestelde doel speelt een belangrijke rol’’ (Hurenkamp e.a, 2006, p.47) In de realisatie van de 

initiatieven zijn instanties altijd noodzakelijk of worden deze betrokken. (Wijdeven, 2013, p.215) 

Volgens de behoeftepiramide van Hurenkamp e.a. (2006, p.60) betekent het gegeven dat 

projectentrekkers netwerkende initiatieven ondernemen, dat deze initiatiefnemers vooral meer 

waardering door de overheid of andere organisaties verlangen. Overheden doen er verstandig aan 

eerst een goede verhouding met de initiatiefnemers op te bouwen, om te tonen dat zij inderdaad 

luisteren. Om te laten merken dat men de initiatiefnemer serieus neemt, kan men proberen aansluiting 

te vinden bij de doelstelling van het initiatief en deze proberen te bereiken met personele 

ondersteuning. Betrokkenheid en subsidiering zijn ondergeschikt, maar dit laatste kan wel doelgericht 

ingezet worden om een bepaald doel te behalen.   
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Ook worden de kenmerken van de projectentrekker en zijn behoefte in relatie tot overheden afgezet 

tegen het ACTIE-model, zodat een basismodel gecreëerd kan worden:    

  Animo – De motivatie van projectentrekkers om initiatieven te ondernemen is erg doelgericht: 

het behalen van resultaat. Ook hier geldt dat ondersteuning gepaard moet gaan met duidelijke 

randvoorwaarden, ondanks dat financiële ondersteuning een minder grote rol speelt. Het voorkomen 

van een botsing tussen de doelgerichte initiatieven en het eigen gevoerde beleid is iets waarvoor 

gewaakt moet worden.  

  Contacten – De relatie tussen instanties en projectentrekkers lijkt meer dan bij buurtbouwers 

gestoeld op praktische overwegingen. Gezien het verlangen serieus genomen te worden, lijkt er zeker 

behoefte aan contact. Het contact met instanties is dan ook vaak noodzakelijk bij dit soort initiatieven, 

juist door de praktische doelgerichtheid. Ondersteuning door netwerkuitbreiding kan het gewenste 

effect opleveren, maar ook bij projectentrekkers moet worden gewaakt voor overbelasting van het 

netwerk. Projectentrekkers hebben immers omwille van beschikbare tijd geen behoefte aan duurzame 

of grote projecten en wellicht daarmee ook niet aan investering in netwerken.  

  Toerusting – Initiatiefnemers van het soort netwerkend, zoals projectentrekkers, zijn veelal 

hoogopgeleide burgers (Hurenkamp e.a., 2006, p.61). Indien dat inderdaad het geval is, kan men 

aannemen dat benodigde vaardigheden aanwezig zijn, maar dat tijd wellicht een problematische 

factor is. Het is dus van belang dat in ondersteuning, ambtenaren hun planning zoveel mogelijk 

aansluiten op die van de initiatiefnemers.   

  Inbedding – Het contact van projectentrekkers met instanties is ‘’soms noodzakelijk, soms 

handig’’ en de oordelen van projectentrekkers over het verloop van dit contact lopen uiteen 

(Wijdeven, 2013, p.216). Op basis van deze constatering, samen met het gegeven dat 

projectentrekkers vooral verlangen dat er naar hen geluisterd wordt, kan worden gesteld dat het van 

belang is dat er maatwerk geleverd moet worden in ondersteuning. Niet een algemeen beleidskader, 

maar pragmatisch beleid is hier dan op zijn plaats.  

  Empathie – Omdat projectentrekkers vooral serieus genomen willen worden, is het van belang 

dat ambtenaren zich daarop richten. Hierbij moet worden gewaakt voor het ontstaan van een 

ondergeschikte rol van de overheid. Er moet regelmatig contact worden onderhouden (ook als hier 

niet nadrukkelijk om gevraagd wordt) zodat de initiatiefnemer zich serieus genomen blijft voelen.  

2.4.3 Conclusie  

De buurtbouwer en de projectentrekker hebben verschillende behoeften als het aankomt op hun 

relatie met de overheid. Omdat buurtbouwers al redelijk intensieve en werkende contacten hebben, 

verlangen zij van overheden vooral financiële steun. Projectentrekkers daarentegen willen in de eerste 

plaats het gevoel hebben dat ze serieus genomen worden en verlangen van overheden dus dat zij 

luisteren. Ook wanneer de context van beide soorten initiatiefnemers en hun bijbehorende initiatieven 

naast het ACTIE-model wordt gelegd, zijn er aanzienlijke verschillen (Tabel 2.) waarmee rekening 

gehouden moet worden wanneer ondersteuning geboden wordt. Deze ondersteuning is een vorm van 

overheidsparticipatie en kan worden aangeduid aan de hand van de participatieladder (ROB, 2012, 

p.67) en de houdingen van Schulz e.a. (2013, pp.45-46).  

  Het voldoen aan de behoefte van buurtbouwers in het ondersteunen van hun initiatieven zou 

in de eerste plaats financiering zijn. Hierbij kunnen randvoorwaarden geschapen worden die de 

gevaren (zoals (sociale) uitsluiting of tegenstrijdigheden met het collectief belang of het eigen beleid) 

inperken. In de participatieladder komt dit overeen met de faciliterende rol en ook bij de houdingen 

komt dit sterk overeen met het faciliteren. Met het opleggen van randvoorwaarden kan ontwikkeling 

van initiatieven gestuurd worden om de genoemde gevaren te beperken. Het is van belang dat de 

randvoorwaarden geen (verdere) frustratie opleveren in het contact tussen de initiatiefnemers en de 

overheid. Er moet dan ook een balans worden gevonden tussen het opleggen van randvoorwaarden 
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Tabel 2: Context naar ACTIE-model 

en de feitelijk ondersteuning. Een verschuiving naar de houding ‘regisseren’ (waarbij de overheid de 

regie neemt) lijkt voor de buurtbouwer ongewenst. Een verschuiving aan de andere kant naar de 

houding ‘loslaten’ is voor de overheid ongewenst.  

 

Projectentrekkers willen gehoord en serieus genomen worden, maar ook dat hun doel simpelweg 

gehaald wordt. Hier is een duidelijke behoefte aan contact, soms uit noodzaak en soms omdat het 

handig is. Om deze initiatieven te ondersteunen is ook hier de faciliterende rol van de 

participatieladder gepast. Deze faciliterende rol is echter anders dan bij de buurtbouwer. Gekeken 

naar de houdingen zouden hier verbindende, adviserende of samenwerkende houdingen gepast 

kunnen zijn. Met het verbinden van het netwerk van de projectentrekker zou de behoefte aan contact 

kunnen worden vervuld en tevens kunnen worden getoond dat de overheid de projectentrekkers 

serieus nemen. Het gevaar is hier wel een overbelasting van het netwerk van de projectentrekker. Een 

adviserende rol kan toepasselijk zijn, vanwege het doelgerichte karakter van de projectentrekker: 

advies over hoe een project snel van de grond kan komen is bijvoorbeeld wenselijk. De adviserende 

rol kan daarentegen wellicht overbodig zijn vanwege de doorgaans hoge opleiding van 

projectentrekkers of zelfs belerend overkomen; de projectentrekker wil immers allereerst serieus 

genomen worden. Met samenwerking worden taken van de initiatieven en de verantwoordelijkheden 

gedeeld. Dit kan een projectentrekker waarderen op het moment dat dat hem veel tijd zal schelen en 

er concrete stappen naar het bereiken van het doel worden gezet. Het credo voor het faciliteren van 

initiatieven van projectentrekkers lijkt echter regelmatig contact en maatwerk, zonder dat de overheid 

een ondergeschikte positie inneemt.  

Op basis van de theorie kunnen de volgende twee algemeenheden worden gesteld1: 

Buurtbouwers hebben behoefte aan een (financieel) faciliterende ondersteuning van de initiatieven 

met duidelijke randvoorwaarden. 

Projectentrekkers hebben behoefte aan een faciliterende ondersteuning van de initiatieven op maat 

met (persoonlijk) contact.   

 

 

                                                           
1 Er zijn enkele kanttekeningen te plaatsen bij deze (basis)strategieën. Zo zijn de rollen en houdingen van overheden niet zo 

strikt te onderscheiden. Daarnaast wordt in dit onderzoek uitgegaan van het idee dat burgers een initiatief ondernemen en 

dat Stadsbeheer daarop reageert; daarmee is de rol ‘stimuleren’ en de houding ‘uitlokken’ bij voorbaat al uitgesloten. 

 Buurtbouwer Projectentrekker 

Animo Idealistische motieven Doelgerichte motieven 

Contacten Intensieve externe en interne 
contacten: waken voor 
uitsluiting 

Behoefte aan contacten met 
instanties: waken voor 
overbelasting 

Toerusting Voldoende vaardigheden en 
tijd, behoefte aan geld 

Voldoende vaardigheden, 
‘behoefte’ aan ‘tijd’ 

Inbedding Frustratie door contrast in 
logica: vertaalslag nodig 

Uiteenlopende waardering van 
contact: maatwerk nodig 

Empathie Duidelijkheid om verkeerde 
verwachtingen en ruimte voor 
informele contacten nodig 

Tonen dat initiatiefnemers 
serieus worden genomen: 
waken voor ondergeschiktheid 
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3. Methodologie 

3.1 Onderzoek en methoden  

Het doel van dit onderzoek is het leveren van advies aan Stadsbeheer over hoe maatschappelijke 

initiatieven optimaal kunnen worden ondersteund. Om dit advies te kunnen leveren, wordt een 

tweeledig onderzoek verricht: enerzijds wordt in kaart gebracht met welke vraag Stadsbeheer 

geconfronteerd wordt aangaande ondersteuning van initiatieven. Anderzijds wordt bestudeerd op 

welke wijze Stadsbeheer initiatieven ondersteunt, welke factoren hierin meespelen en wat het 

optimaal ondersteunen van initiatieven bemoeilijkt. Deze bevindingen samen vormen het antwoord 

op de vraagstelling.   

  Deze elementen worden onderzocht door middel van kwalitatieve onderzoeksmethoden. Met 

kwalitatief onderzoek wordt de natuurlijke omgeving op holistische wijze geïnterpreteerd (Peet & 

Everaert, 2006, p.16; Vennix, 2010, p.100). Dat houdt feitelijk in dat er in het onderzoek in grote mate 

rekening wordt gehouden met de context van het onderzoeksobject. De benoemde te onderzoeken 

elementen zijn niet los te zien van de context; een optimale ondersteuning is immers afhankelijk van 

de wensen van de initiatiefnemers en Stadsbeheer en van de mogelijkheden. Kwalitatief onderzoek 

verhoudt zich bovendien meer dan kwantitatief onderzoek tot processen (in het sociale leven): de 

wijze waarop een patroon zich ontvouwt en het geven van een betekenis aan gebeurtenissen (Peet & 

Everaert, 2006, p.16). Ook dit kenmerk snijdt aan waarom kwalitatieve methoden toepasselijk zijn: de 

ondersteuning van initiatieven en de zaken die daarbij komen kijken als onderzoeksobjecten zijn 

feitelijk processen (in het sociale leven).   

  Afhankelijk van het soort onderzoek, kunnen verscheidene perspectieven worden 

onderscheiden: theory-developing, theory-testing, problem-analysing, diagnostic, design-oriented, 

intervention-oriented en evaluation (Verschuren & Doorewaard, 2010, pp.74-78). De eerste twee 

perspectieven zijn kenmerken voor theoriegericht onderzoek en de overige drie voor praktijkgericht 

onderzoek. Omdat de theorie in dit onderzoek louter als middel gebruikt wordt om de context te 

kunnen schetsen, is dit een praktijkgericht onderzoek. Er zijn theoretische verwachtingen 

geformuleerd, die men als te toetsen hypothesen zou kunnen lezen; de verwachtingen worden echter 

als leidraad gebruikt en zijn daarmee richtinggevend voor de verzameling van empirie. Het onderzoek 

is daarmee niet theory-testing. Het doel van dit onderzoek is onder meer het identificeren van de 

omstandigheden die een optimale ondersteuning in de weg staat. Het hanteren van het diagnostic 

perspectief is daarmee een logisch gevolg van de keuze het onderzoek op deze manier in te richten. 

De onlosmakelijkheid tussen de te onderzoeken elementen en de context en het gegeven dat het 

onderzoek zicht richt op processen, maakt dat kwalitatieve methoden bij uitstek geschikt zijn om het 

onderzoeksdoel te bereiken. Het is immers het doel de voor Stadsbeheer specifieke context te 

bestuderen, waarvoor diepte-onderzoek noodzakelijk is. Kwantitatieve methoden zijn hiervoor minder 

geschikt: het systematisch analyseren van grote hoeveelheden data is niet aan de orde en het 

bestuderen van objectieve feiten evenmin. Niet de objectieve feiten, maar de mensen, hun handelen 

en hun mening is van belang in dit onderzoek.  

3.1.1 Literatuuronderzoek  

Het eerste deel van dit onderzoek bestaat uit een literatuuronderzoek. Met deze onderzoeksstrategie 

worden er conclusies getrokken op basis van bestaande literatuur en door anderen verzamelde data. 

Dit in tegenstelling tot strategieën waar men observaties in de empirische realiteit uitvoert 

(Verschuren & Doorewaard, 2010, pp.159-160). Het literatuuronderzoek is daarmee geschikt voor het 

creëren van het theoretisch kader, maar ook in twee andere fasen van dit onderzoek zal een 

literatuurstudie worden verricht.   

  De eerste van deze twee fasen is het onderzoeken op welke wijze Stadsbeheer in het algemeen 



 

22 
 

en rondom maatschappelijke initiatieven georganiseerd is, wat de participatiemogelijkheden zijn, 

welke ondersteuning Stadsbeheer biedt en welke factoren hierin meespelen. De bronnen hiervoor zijn 

beleidsdocumenten van de gemeente en van Stadsbeheer. De tweede van deze fasen richt zich tot het 

onderzoek van Bronsveld (2016) over Rotterdamse initiatieven in de buitenruimte. Met het 

bestuderen van deze bron wordt meer volume aangebracht in het onderzoek. Dit volume sterkt 

conclusies over onder meer initiatiefnemers en hun gewenste ondersteuning.  

Met het literatuuronderzoek als methode kan effectief beschrijvende feiten worden achterhaald, maar 

ook een diepte onderzoek worden verricht in een bredere groep initiatieven. Deze verbreding is van 

belang om een compleet beeld te kunnen schetsen van de initiatieven en initiatiefnemers waar 

Stadsbeheer mee te maken heeft. Een verdere verdieping is gezocht door middel van interviews. Een 

andere mogelijkheid om verbreding te zoeken is door middel van een enquête. Dit kan met zowel 

initiatiefnemers, als met medewerkers van Stadsbeheer. In het eerste geval is hier niet voor gekozen 

vanwege de beschikbaarheid van data in de vorm van het onderzoek van Bronsveld (2016). In het 

tweede geval is gekozen geen enquête uit te voeren, vanwege de positie van de theoretische 

concepten in dit onderzoek. De theorie is als handvat verkennend of sturend, maar niet leidend. Om 

dit te realiseren, is een open wijze van het verzamelen van data noodzakelijk. Diepte interviews met 

een afgewogen groep respondenten is dan passender dan een enquête.  

3.1.2 Interviews   

Er is gekozen voor kwalitatief onderzoek om recht te kunnen doen aan de positie van de context. 

Diepte onderzoek is dan ook noodzakelijk om de juiste informatie op te kunnen halen. Met het 

afleggen van interviews is er de mogelijkheid om dieper in te gaan op de initiatiefnemers, hun context, 

gewenste ondersteuning en gedachten over de door Stadsbeheer verkregen ondersteuning. Daarnaast 

kan er door interviews met medewerkers van Stadsbeheer informatie worden verkregen over de 

organisatie rondom maatschappelijke initiatieven, de afwegingen die men maakt bij het bepalen van 

de ondersteuning en de omstandigheden die ondersteuning bemoeilijken.   

  De bevindingen uit het theoretisch kader worden als referentiekader gebruikt. De interviews 

hebben dan ook een relatief open karakter rondom enkele ‘topics’. Op deze manier is niet de theorie, 

maar de ‘realiteit’ leidend, wat recht doet aan de specifieke context van dit onderzoek. De patronen 

gedestilleerd uit deze empirische gegevens kunnen terug worden gekoppeld aan de theoretische 

bevindingen en op deze manier kunnen conclusies worden getrokken met zowel een empirische als 

mogelijke theoretische basis.  

Interviews worden afgelegd bij achttien respondenten, onder wie drie initiatiefnemers en vijftien 

medewerkers van Stadsbeheer2. De samenstelling behelst een evenwichtige, maar gevarieerde 

afspiegeling van Stadsbeheer omtrent de betrokkenheid bij de ondersteuning van maatschappelijke 

initiatieven. Er is gekeken naar zowel de hiërarchische plek in de organisatie, het gebied waarin men 

werkzaam is en de functie naar betrokkenheid bij het proces. Ook de initiatiefnemers komen uit drie 

verschillende gebieden van Rotterdam: Noordoost, Centrum en Zuidoost. De achttien respondenten 

zijn onder te verdelen in zes categorieën. De beschrijvingen rondom de categorieën zijn relatief 

algemeen; in de bijlagen is deze specifieker te vinden, samen met het interviewplan. Deze categorieën 

aan respondenten is als volgt:   

  1. Adviseurs en managers (bijlage 2): de eerste categorie bestaat uit drie respondenten met 

een strategisch-advies of (hoger) managementfunctie. Deze respondenten hebben vanuit hun brede 

blik zicht op de positie van het maatschappelijk initiatief binnen Stadsbeheer en de wijze waarop dit in 

beleid vertaalt is.   

                                                           
2 Een lijst van respondenten is te vinden op p.120, volgend op de literatuurlijst. 
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  2. Managers in het gebied (bijlage 3): vier respondenten zijn managers vanuit verschillende 

gebieden en afkomstig van de sector reiniging of Openbare Werken. Deze managers sturen mensen 

aan die zich met maatschappelijke initiatieven bezighouden. Zij hebben daarmee zicht op de 

organisatie rondom de ondersteuning en de wijze waarop medewerkers met initiatieven omgaan.

 3. Gebiedsregisseurs (bijlage 4): twee gebiedsregisseurs zijn samen met wijkregisseurs de 

medewerkers die zich direct met maatschappelijke initiatieven bezighouden. Zij hebben zicht op de 

wijze waarop maatschappelijke initiatieven ondersteund worden en de zaken hier omheen die van 

belang zijn.   

  4. Wijkregisseurs (bijlage 5): vier wijkregisseurs uit twee gebieden, maar met verschillende 

wijken vormen de vierde categorie. Zij staan als aanspraakpunt voor bewoners in principe het dichtst 

op de ondersteuning van maatschappelijke initiatieven en hebben daarom zicht op dezelfde zaken als 

beschreven bij de gebiedsregisseurs.   

  5. Beheerder gebied (bijlage 6): één beheerder gebied is opgenomen in de selectie. Van deze 

beheerder is bekend dat hij succesvol samenwerkt met initiatiefnemers, waardoor hij inzicht kan 

verschaffen in wat van belang is om initiatieven optimaal te kunnen ondersteunen.   

  6. Initiatiefnemers (bijlage 7): de laatste groep respondenten bestaat uit initiatiefnemers, die 

in aanvulling op het literatuuronderzoek duidelijkheid zal verschaffen over het soort initiatiefnemers 

waar Stadsbeheer mee te maken krijgt, de gewenste ondersteuning en ook de redenen waarom 

volgens hen de ondersteuning wel of niet goed verloopt.   

3.1.3 Onderzoeksproces  

Dit onderzoek is begonnen met een theoretisch kader. In dat hoofdstuk is geschreven naar 

algemeenheden waarin het type initiatiefnemer is gekoppeld aan een behoefte voor een bepaalde 

ondersteuning. Deze algemeenheden zijn samengesteld uit theoretische concepten omtrent typologie 

van initiatiefnemers, overheidsrollen en het ACTIE-model.  

  In de totstandkoming van deze algemeenheden is een bepaalde logica vooraf gegaan. 

Begonnen is met het afbakenen van het begrip ‘maatschappelijk initiatief’. Daarnaast is gekeken naar 

de wijze waarop initiatiefnemers te typeren zijn aan de hand van enkele kenmerken. Ook een 

onderscheid op basis van organisatie is gemaakt. Vervolgens is gekeken naar welke rollen overheden 

kunnen aannemen ten opzichte van deze initiatieven. Door het spiegelen aan de afgebakende definitie 

is geconcludeerd welke rol het best past bij de doelstelling: ondersteuning van de initiatieven. Een 

koppeling tussen de mogelijke houdingen binnen deze rol en de verwachte behoefte van 

initiatiefnemers (gebaseerd op het type, de organisatie en de context volgens het ACTIE-model) heeft 

geleid tot de algemeenheden. 

Deze totstandkoming heeft enkele producten opgeleverd die als handvaten gebruikt worden bij het 

empirische gedeelte van dit onderzoek. Een voorbeeld hiervan is het gegeven dat er een verwachte 

ACTIE-context is naar type initiatiefnemer. Hiermee is een relatief specifiek theoretisch kader 

ontstaan. Het doel van dit onderzoek is echter zeer context specifiek: het bestuderen van de voor 

Stadsbeheer van belang zijnde initiatieven en de wijze waarop deze ondersteund kunnen worden. Niet 

deze theoretische concepten, maar de empirische bevindingen zijn leidend in dit onderzoek.    

  De theoretische handvaten worden daarom in bepaalde mate ingezet als sensitizing concepts. 

Sensitizing concepts leiden niet direct tot relevante bevindingen, maar bieden generalistische 

referentiepunten en richtlijnen in het behandelen van empirische bevindingen. In de sociale 

wetenschap worden deze concepten daarom vaak gebruikt als ‘’interpretatiemiddelen’’ en als 

startpunt in kwalitatief onderzoek. (Bowen, 2006, p.2)   

  Dit is vooral van toepassing op de interviews: hierin worden vragen gesteld naar aanleiding 

van de theoretische concepten. De opgehaalde data wordt gespiegeld aan de concepten om te 

bestuderen in hoeverre deze overeenkomen en daarmee een typologie herkenbaar is. De intentie is 
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hierbij nadrukkelijk niet om de theorie te toetsen, maar om de situatie inzichtelijk te maken. Voor het 

literatuuronderzoek is dit lastiger, omdat de mogelijkheden tot het stellen van open vragen en 

doorvragen er niet zijn. Hierdoor hebben de theoretische concepten een meer nadrukkelijke rol, maar 

blijft de intentie gelijk.  

De handvaten uit het theoretisch kader worden gebruikt om een inschatting te kunnen maken van het 

soort initiatiefnemer waar Stadsbeheer mee te maken heeft, welke soort ondersteuning zij verlangen 

en (deels) wat voor ondersteuning geboden wordt. Hiermee is echter niet het gehele onderzoek gedekt 

en in de operationalisering blijken ook elementen die niet rechtstreeks uit het theoretisch kader 

komen. Zo wordt er data opgehaald om de context te kunnen beschrijven en een basis te leggen voor 

de analyse. Deze vragen zijn context-specifiek en een theoretische onderbouwing hiervoor is niet nodig 

of nuttig. Het betreft hier vooral het schetsen van de organisatie rondom maatschappelijke 

initiatieven. 

  Daarnaast zijn de ‘afwegingen’ en ‘moeilijkheden’ niet rechtstreeks terug te leiden op het 

theoretisch kader. Ook hier heeft het de reden de empirische bevindingen leidend te laten zijn. Voor 

het bestuderen van de gemaakte afwegingen geldt dat het ACTIE-model als leidraad wordt gebruikt 

ter afbakening en om enige vorm van structuur aan te brengen. Dat in zowel ‘afwegingen’ als 

‘moeilijkheden’ de empirische bevindingen leidend zijn, blijkt ook uit de manier waar deze 

gepresenteerd worden: de bevindingen worden geclusterd naar onderwerp en niet zozeer naar het 

ACTIE-model of een ander mogelijk theoretisch concept.  

Het onderzoek bestaat dus in feite uit drie onderdelen. De eerste is het in kaart brengen van de 

initiatieven, initiatiefnemers en de gewenste ondersteuning. Dit gebeurt aan de hand van een 

literatuuronderzoek en interviews (met initiatiefnemers). De theoretische concepten worden hierin 

als aangrijpingspunten gebruikt, door te onderzoeken in hoeverre deze van toepassing zijn in deze 

specifieke context. Deel twee bestaat uit het onderzoeken hoe Stadsbeheer zich rondom 

maatschappelijke initiatieven georganiseerd heeft. Ook dit is op basis van literatuuronderzoek en 

interviews. Hieruit blijkt welke personen op welke manieren betrokken zijn bij het proces van 

ondersteuning en welke ondersteuning geboden wordt. Deel drie van het onderzoek richt zich op de 

afwegingen die medewerkers maken bij het al dan niet bieden van de ondersteuningen. Dit is van 

belang, omdat het inzicht biedt in mogelijke redenen waarom de geboden ondersteuning niet overeen 

komt met de geleverde ondersteuning. Daarnaast richt het zich op de bemoeilijkende 

omstandigheden: de omstandigheden die ervoor zorgen dat de afwegingen niet (geheel) gemaakt 

kunnen worden of waardoor ondersteuning niet (effectief) geleverd kan worden. Dit onderdeel is 

volledig op basis van interviews.   

  Met het zetten van deze stappen in drie onderdelen wordt de noodzakelijke informatie 

verzameld om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden. Er wordt namelijk eerst onderzocht wat de 

gewenste ondersteuning is waar Stadsbeheer mee te maken heeft. Vervolgens wordt er gekeken op 

welke manier Stadsbeheer de ondersteuning biedt. Daarna worden er in de afwegingen en 

moeilijkheden gekeken naar oorzaken voor een eventueel gat tussen de gewenste en geboden 

ondersteuning. Duidelijk zal dan zijn waarom een optimale ondersteuning niet geleverd wordt en wat 

er moet gebeuren om bij dichter bij een situatie van optimale ondersteuning te komen.  

3.2 Operationalisering  

Uit het theoretisch kader zijn concepten voortgekomen die als handvaten dienen in het empirische 

gedeelte van dit onderzoek. Dit empirische gedeelte bestaat, zoals beschreven in de vorige paragrafen, 

uit een literatuuronderzoek en interviews. Daarnaast valt het empirische gedeelte te onderscheiden 

in drie delen, terug te zien in de indeling van de hoofdstukken: organisatie van Stadsbeheer rondom 

maatschappelijke initiatieven (Hfst. 4 ‘Stadsbeheer’),  de initiatiefnemers waar Stadsbeheer mee te 
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maken heeft (Hfst. 5 ‘Initiatieven en initiatiefnemers’) en de geboden ondersteuning, de daarbij te 

maken afwegingen en de daarin bemoeilijkende omstandigheden (Hfts. 6 ‘Ondersteuning’). 

Onderstaand is geoperationaliseerd op welke wijze met interviews de noodzakelijke gegevens 

verzameld worden. Punt 2. ‘Organisatie rondom initiatieven’ is tevens ondersteunend voor het 

literatuuronderzoek op basis van beleidsdocumenten. Naast deze zes geoperationeliseerde punten 

zijn twee tabellen van belang. Tabel 1. (p.10) wordt gebruikt voor het onderzoeken in hoeverre een 

initiatiefnemer als een buurtbouwer of projectentrekker kan worden getypeerd. Daarnaast is aan de 

hand van het ACTIE-model een verwachte context per type ontwikkeld. Deze is weergegeven in Tabel 

2. (p.20) en is ondersteunend in het onderzoeken met welke initiatiefnemers en gewenste 

ondersteuning Stadsbeheer te maken heeft.    

1. ‘Positie’ van het maatschappelijk initiatief binnen Stadsbeheer  

Om inzicht te krijgen in de wijze waarop men binnen Stadsbeheer in het algemeen aankijkt tegen 

maatschappelijke initiatieven, wordt er onderzocht:  

a. het voorkomen van ‘maatschappelijk initiatief’ in de visie en lange termijn plannen van Stadsbeheer; 

b. de mening van strategen over hoe Stadsbeheer met maatschappelijke initiatieven omgaat en om 

zou moeten gaan;  

c. wat er moet gebeuren om de ‘positie’ van het maatschappelijk initiatief binnen Stadsbeheer te 

versterken.   

2. Organisatie rondom initiatieven   

Om de organisatie en het proces rondom de ondersteuning van initiatieven te kunnen bestuderen, is 

het van belang te onderzoeken hoe dit proces zich in de praktijk voltrekt, daarom wordt onderzocht:  

a. van welke arrangementen of regelingen een initiatiefnemer gebruik kan maken om ondersteuning 

van Stadsbeheer te krijgen bij het ondernemen van zijn initiatief;  

b. welke voorwaarden en richtlijnen er gelden bij de mogelijkheden die initiatiefnemers kunnen 

gebruiken om ondersteuning te verkrijgen;  

c. welke medewerkers van Stadsbeheer betrokken zijn bij de ondersteuning van maatschappelijke 

initiatieven. 

3. Ondersteuning van initiatieven   

Om inzicht te verkrijgen in de daadwerkelijk geboden ondersteuning van initiatieven door Stadsbeheer 

en de overwegingen die hierbij aan te pas komen, wordt onderzocht:   

a. welke soort ondersteuning geboden wordt;   

  - financieel, kennis en vaardigheden, mankracht, andere soorten  

b. op basis waarvan de respondent denkt een bepaalde ondersteuning te moeten bieden;  

c. op welke wijze de respondent denkt een juiste inschatting te kunnen maken van de behoefte van de 

initiatiefnemer.  

4. Moeilijkheden in de ondersteuning  

Omdat de theorie geen uitsluitsel geeft over bemoeilijkende omstandigheden, worden deze aan de 

hand van open vragen bij respondenten opgehaald. Het is waarschijnlijk dat deze omstandigheden 

zeer context afhankelijk zijn; patronen in de antwoorden over bemoeilijkende omstandigheden 

kunnen worden gezien als (deze context afhankelijke) moeilijkheden in de ondersteuning. Gevraagd 

aan de respondenten wordt:  

a. waar zij in de ondersteuning van initiatieven tegenaan lopen of wat zij als lastig ervaren;  

b. waar zij denken dat collega’s tegenaan lopen of wat zij als lastig ervaren. 

5. Afwegingen in de ondersteuning   

Waar onder punt 3. gevraagd wordt naar om redenen aan te geven voor een bepaalde ondersteuning, 
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wordt hier dieper onderzocht welke afwegingen een medewerker van Stadsbeheer maakt in de 

ondersteuning van een initiatief. Het ACTIE-model om de context te bestuderen geldt als leidraad en 

daarom wordt onderzocht:   

a. het animo – of het motief van de initiatiefnemer meespeelt in de afweging;  

b. contacten – of het draagvlak voor het initiatief meespeelt in de afweging;  

c. toerusting – of de beschikbare middelen en vaardigheden van de initiatiefnemer meespeelt in de 

afweging; 

d. inbedding – of de respondent rekening houdt met een mogelijk verschil in werkwijze in het contact 

met de initiatiefnemer;  

e. empathie – of de respondent zich bewust flexibel en duidelijk opstelt naar de initiatiefnemer toe; 

f. of de ondersteuner overige afwegingen maakt in het ondersteunen van de initiatieven. 

6. Initiatiefnemers   

De bestudering van de initiatiefnemers gebeurt vanuit twee perspectieven: die van de medewerkers 

en die van de initiatiefnemers zelf. Vanuit het medewerkers-perspectief wordt gevraagd:   

a. wat voor soort mensen initiatiefnemers zijn;  

  - structurele betrokkenheid, eenmalig   

b. of mensen met (kleine) zelfbeheerprojecten een bepaald soort mensen zijn;  

c. of mensen met grotere projecten een bepaald soort mensen zijn;      

d. waarom mensen initiatieven ondernemen.    

Daarnaast worden initiatiefnemers ondervraagd op kenmerken van Van de Wijdeven (2013, p.226), 

teneinde te onderzoeken in hoeverre deze als type te bepalen zijn. Daarom wordt gevraagd naar:  

e. intensiteit – of de initiatiefnemer op structurele basis initiatieven onderneemt of niet;   

f. scope – of het initiatief op de buurt of de wijk (of breder) gericht is;   

g. aandrijver – waarom de initiatiefnemer het initiatief onderneemt;  

h. vindplaats – of er sprake is van (structureel) contact met mede-initiatiefnemers of derden en hoe 

dat contact vormgegeven is;   

i. relatie bewoners – of de initiatiefnemer contact heeft met bewoners van de wijk en wat de reden 

voor contact is;   

  - betrekken bij het initiatief, tijdelijke samenwerking voor een gericht doel  

j. relatie instanties – op welke manier de initiatiefnemer contact heeft met medewerkers van 

Stadsbeheer;  

  - persoonlijk netwerk, handigheid of noodzaak  

j. uitgesproken wens – welke ondersteuning de initiatiefnemer van Stadsbeheer verlangd;   

k. ‘werkelijke wens’ – naar achterliggende redenen voor de uitgesproken wens, waarbij wellicht een 

diepere wens naar voren komt.   

  - betrokkenheid, luisteren, subsidie   

Ook hier wordt het ACTIE-model gebruikt om de context van de initiatiefnemer te achterhalen, 

wederom geldt deze als leidraad en daarom zal worden onderzocht:   

l. animo – wat het motief van de initiatiefnemer is;      (gelijk aan ‘g’) 

m. contacten – met wie  het initiatief ondernomen wordt;    (gelijk aan ‘h’/‘i’/‘j’) 

n. toerusting – over welke middelen en vaardigheden de initiatiefnemer beschikt;  

  - middelen (geld, materiaal), tijd (mankracht), vaardigheden (kennis)  

o. inbedding – hoe het contact met Stadsbeheer verloopt;  

  - mate van contact, frustraties  

p. empathie – hoe het contact met Stadsbeheer gewaardeerd wordt;  

  - (on)duidelijkheid, (gebrek aan) flexibiliteit  
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3.3 Conceptueel model  

Op basis van verschillende theoretische concepten zijn twee algemeenheden geformuleerd over de 

gewenste ondersteuning van initiatiefnemers. Hieruit blijkt dat de gewenste ondersteuning afhankelijk 

is van het type initiatiefnemer. Contextuele factoren kunnen deze wens echter beïnvloeden: als een 

initiatiefnemer financieel toegerust is, kan het zijn dat hij geen financiële wens meer heeft (ongeacht 

het type). Deze contextuele factoren (uitgedrukt in het ACTIE-model) hebben bovendien een 

wederkerige relatie met het type initiatiefnemer. Dit is te verklaren uit een overlap van de kenmerken 

gebruikt in de typologie en die in het ACTIE-model, zoals contacten of toerusting. Een bepaalde 

gewenste ondersteuning zou in feite direct vertaald kunnen worden naar de geboden ondersteuning: 

dit is een optimale situatie. De relatie tussen een gewenste en geboden ondersteuning wordt echter 

‘verstoord’ door twee factoren: afwegingen en moeilijkheden. Afwegingen worden gemaakt door 

verleners van ondersteuning en hebben invloed op de mate waarin de geboden ondersteuning gelijk 

is aan de gewenste ondersteuning. Moeilijkheden als factor zijn tevens belemmerend in deze relatie, 

maar kunnen breder worden genomen dan de (persoonlijke) afwegingen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Betrouwbaarheid en validiteit  

Het soort onderzoek en de daarbij gekozen gehanteerde onderzoeksmethodologie heeft altijd 

consequenties voor de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek en de manier waarop de 

onderzoeker hiermee omgaat. De betrouwbaarheid van een onderzoek is bepaald door de mate 

waarin het onderzoek vrij is van random errors: ‘willekeurige meetfouten’. Cruciaal hierin is de 

consistentie van het meetinstrument: de mate waarin het onderzoek onder dezelfde omstandigheden 

tot hetzelfde resultaat leidt. Ook voor de mate van validiteit is het meetinstrument bepalend, daar de 

validiteit de vraag of het juiste gemeten wordt behelst: is het meetinstrument dermate accuraat, dat 

het de gegevens ophaalt die het beoogt. (Tilburg University, 2017)   

  Het gegeven dat dit onderzoek van kwalitatieve aard is, brengt in zijn algemeenheid een aantal 

problemen met zich mee. Voor de betrouwbaarheid geldt dat kwalitatief onderzoek doorgaans 

methoden behelst die de repliceerbaarheid (externe betrouwbaarheid) aantast. Vanwege het 

interpretatieve karakter van kwalitatief onderzoek, is ook de validiteit kwetsbaar. Waar men bij 

kwantitatief onderzoek resultaten kan baseren op statistische samenhang, is bij kwalitatief onderzoek 

de onderzoeker zelf het ‘meetinstrument’. (Everaert & Peet, 2006, p.16; Vennix, 2011, p.89) 

Er is in dit onderzoek gekozen om te werken met sensitizing concepts vanuit de overtuiging dat niet de 

theorie, maar de (empirische) werkelijkheid leidend moet zijn in het construct dat tot stand komt op 

basis van het ontdekken van patronen in de empirische gegevens. Deze keuze heeft echter grote 

gevolgen voor de betrouwbaarheid van het onderzoek.   
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Figuur 5: Conceptueel model 
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  De interviews hebben zeer open karakter, waardoor veel (bepalende) data wordt opgehaald 

op basis van doorvragen: dit leidt tot een nauwelijks te repliceren onderzoek, daar er een zeer grote 

afhankelijkheid is van de persoonlijke capaciteiten en voorkeuren van de onderzoeker: een bias. 

Hoewel er sprake is van een bepaalde mate van betrouwbaarheid door het hanteren van de 

‘topics’/sensitizing concepts op basis van uit het theoretisch afkomstige indicatoren en kenmerken, 

moet deze bias onderkend worden. Een betrouwbaarheid verhogende factor in de 

onderzoeksmethoden is het literatuuronderzoek, waarbij de theoretische kenmerken en indicatoren 

worden toegepast op een (openbaar) onderzoek.  

Het toepassen van kwalitatieve onderzoeksmethoden lijkt tevens inherent aan validiteitsproblemen. 

Een extern validiteitsprobleem (generaliseerbaarheid) is in dit onderzoek slechts gedeeltelijk aan de 

orde. Het onderzoeken van de mate van aanwezigheid van theoretische concepten in de context van 

initiatiefnemers is enigszins generaliseerbaar: deze resultaten zouden toepasbaar kunnen zijn in een 

andere context (bijvoorbeeld een andere gemeente of een ander beleidsveld). Omdat de context 

rondom initiatiefnemers lijkt samen te hangen met de voor dit onderzoek specifieke context 

(gemeente Rotterdam, beheer van de buitenruimte en Stadsbeheer) is dit echter een zeer voorzichtige 

stelling.  

  Een interessantere discussie is dan ook omtrent de interne validiteit: de mate waarin er een 

juiste overeenstemming is tussen het meetinstrument en de waarneming van de onderzoeker 

(Universiteit Tilburg, 2017; Everaert & Peet, 2006). Het gaat hierbij om de kwestie of de manier waarop 

data verzameld is recht doet aan het doel van dataverzameling. Ook deze is met het gebruikt van topics 

in de interviews, in plaats van gerichte vragen wellicht kwetsbaar. Anderzijds kan worden 

beargumenteerd dat (gezien de focus ligt op het identificeren van contextafhankelijke zaken) deze 

openheid juist de validiteit verhoogd, daar de empirie zich door deze zaken laat sturen en niet door 

theoretische concepten. Dit gevaar schuilt in het gedeelte van het onderzoek dat bestaat uit het 

literatuuronderzoek: aan de hand van theoretische concepten wordt specifieke informatie gezocht, 

met het gevaar dat deze zoektocht leidend is, in plaats van de daadwerkelijk (valide) informatie.

 Een verhoging van de validiteit geschiedt in dit onderzoek op twee wijzen: een triangulatie van 

onderzoeksmethoden en diversiteit in de groep respondenten. De bestudering van initiatiefnemers 

bestaat immers uit een literatuuronderzoek, maar wordt verdiept en vergeleken aan de hand van 

interviews. De interviews worden niet enkel met initiatiefnemers (uit drie verschillende gebieden, dus 

drie verschillende ‘organisaties’ van Stadsbeheer) afgelegd, maar ook binnen Stadsbeheer met 

horizontale (gebieden) en verticale (functie) diversiteit. Op deze manier is getracht een construct te 

creëren die dichter bij de werkelijkheid ligt, dan wanneer deze diversiteit uit zou blijven. 

 

  



  

29 
 

4. Stadsbeheer 

4.1 Organisatie   

De ambtelijke organisatie van de gemeente Rotterdam wordt net als bij elke andere gemeente 

aangevoerd door de Gemeentesecretaris, die samen met Concerndirecteuren en de Concerncontroller 

die Concerndirectie vormen. De organisatie is onder deze directie te onderscheiden in zes clusters: 

Maatschappelijke Ontwikkeling, Werk en Inkomen, Bestuurs- en Concernondersteuning, 

Dienstverlening, Stadsontwikkeling en Stadsbeheer. (Gemeente Rotterdam, 2016, 14 november) De 

clusters zijn op haar beurt verschillend ingericht, maar hebben allen organisatieonderdelen, die over 

het algemeen worden aangeduid als ‘afdelingen’. De organisatiestructuur is te zien in Figuur 6.   

  Het cluster Stadsbeheer heeft 3.000 medewerkers die zorg dragen voor het onderhouden van 

de Rotterdamse buitenruimte. In deze buitenruimte is Stadsbeheer verantwoordelijk voor taken te 

onderscheiden in een variatie aan thema’s: van ‘afvalscheiding en hergebruik’, ‘bomen, parken en 

ander groen’ tot ‘openbare verlichting’, ‘stadswachten’ en ‘parkeren’. (Gemeente Rotterdam, z.j.-g) 

Stadsbeheer als cluster is in 2012 ontstaan na een samenvoeging van de gemeentelijke diensten Roteb, 

Stadstoezicht en Gemeentewerken. Dat heeft geleid tot een organisatie bestaande uit drie sectoren 

die ieder verantwoordelijkheid dragen voor zogenaamde producten. De sectoren en hun 

verantwoordelijkheden zijn als volgt: 

1. Openbare Werken, verantwoordelijk voor;  

   a. ‘’het op orde houden van de stad’’ met het product Wegen en Openbare Verlichting,  

   waaronder de subproducten Wegen, Openbare Verlichting, Civiele Kunstwerken, 

   Kunst en Monumenten en Basisinformatie vallen (Gemeente Rotterdam, 2016; 2017, 

   3.30);    

   b. ‘’het op orde houden van de stad’’ met het product Water en Groen, hieronder 

   vallen de subproducten Groen, Water, Speel, Begraafplaatsen en Crematorium, 

   Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam en Leidingenbureau en Beheer 

   Ondergrond (Gemeente Rotterdam, 2016; 2017, 3.31.);  

   c. ‘’de afvoer van afvalwater, hemelwater en grondwater’’ met het product Riolen en 

   Gemalen, waaronder de subproducten Assetmanagement, Onderzoek, Ontwikkeling 

   en Bijdragen, Gemalen, Kolken en Lijngoten, Persleidingen en Riolen en Drainage 

   (Gemeente Rotterdam, 2016; 2017, 3.29). 

2. Schone Stad: verantwoordelijk voor;   

   a. het product Afvalinzameling, met het regisseren en uitvoeren van de inzameling van 

   huishoudelijk afval, waarbij er sprake is van het stimuleren van afvalscheiding en 

   hergebruik. Hiernaast wordt ook het zo maximaal mogelijk recyclen van bruikbare 

   grondstoffen geregisseerd (Gemeente Rotterdam, 2016; 2017, 3.27);  

   b. het product Reiniging, hetgeen het ‘’beheer, regie en uitvoering van de reiniging van 

   de stad’’ behelst. Er wordt gebruik gemaakt van een schoonniveau van 1 tot 5, 

   gemeten aan de hand van de volgende onderdelen: hoeveelheid zwerfvuil, 

   uitwerpselen, graffiti, tijdige lediging van prullenbak en hoeveelheid onkruid op straat.  

   De meting wordt verricht aan de hand van de Rotterdamse schouwmethodiek 

   (Gemeente Rotterdam, 2016; 2017, 3.28); 

3. Toezicht & Handhaving: verantwoordelijk voor;   

   a. het product Handhaven wet- en regelgeving, omdat ‘’veiligheid en openbare orde 

   vragen om een toeziend oog en waar nodig en waar nodig handhavende acties’’. Voor 

   de verbetering en handhaving van de wijkveiligheid worden wijkbeheerders en 
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   wijkhandhavers ingezet. Naast de algemene handhaving is er handhaving op speciale 

   gebieden als de aanpak van zwerfvuil, verbetering van de verkeersveiligheid, de 

   bestrijding van jeugdoverlast en woonoverlast, het controleren van de 

   horecaregelgeving, voor taxi’s en voor parkeren (Gemeente Rotterdam, 2016; 

   2017, 3.9);  

   b. ‘’een integraal parkeerbeleid’’ met het product Parkeren, om zo te voldoen aan de 

   ‘’hoge eisen gesteld aan de kwaliteit van leven in de stad, de kwaliteit van de openbare 

   ruimte en aan de organisatie van bereikbaarheid’’ (Gemeente Rotterdam, 2016; 2017, 

   3.11);  

   c. het beheer en de exploitatie van alle Rotterdamse ‘’warenmarkten’’ met het product 

   Markten (Gemeente Rotterdam, 2016; 2017, 3.14).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 Stadsbeheer in het gebied  

Naast de ingrijpende fusie van diensten in 2012, heeft in 2014 een grote verandering in het bestuurlijk 

bestel van Rotterdam plaatsgevonden, dat gevolgen heeft gehad voor de wijze waarop Stadsbeheer in 

de stad georganiseerd is. Op voordracht van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties is de Gemeentewet die gemeenten de bevoegdheid geeft om deelgemeenten in te 

stellen gewijzigd; de wet die deze wijziging voorschrijft is in werking getreden op 19 maart 2014 (Stb. 

2013, 76; Stb. 2014, 83). De wet heeft zijn doorwerking gehad op het bestuurlijk bestel, dat sinds de 

verkiezingen van 2014 niet uit deelgemeenten, maar veertien zogeheten ‘gebieden’ bestaat. De 

gebieden worden vertegenwoordigd door gebiedscommissies, die niet enkel een adviserende rol 

vervullen ten aanzien van het stadsbestuur, maar ook als taak heeft om de burgers in het gebied te 

betrekken bij het maken van plannen voor de wijk. (Gemeente Rotterdam, z.j.-a)   

Stadsbeheer werkt dan ook ‘’gebiedsgericht’’ (Gemeente Rotterdam, z.j-c) en voert haar 

werkzaamheden uit vanuit zes gebiedskantoren. In de onderstaande Tabel 3. en Figuur 7. zijn de zes 

gebiedskantoren van Stadsbeheer en de (veertien) gebieden in de stad die vanuit het betreffende 

gebiedskantoor worden aangestuurd weergegeven (Gemeente Rotterdam, z.j.-b). Hoewel de sectoren 

van Stadsbeheer in de gebieden samenwerken, hanteert de afdeling Toezicht & Handhaving (in 
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tegenstelling tot Schone Stad en Openbare Werken) niet de zes weergegeven gebieden, maar de drie 

‘clusters’: Noord, Centrum en Zuid (Kenselaar, Persoonlijke Communicatie, 2 juli 2017). Stadsbeheer is 

in het gebied een procesgerichte organisatie, waarbij de drie sectoren het ‘’stokje constant aan elkaar 

over geven’’, aldus Schuring (7 juni 2017) die als hoofd gebiedsbeheer de verantwoordelijkheid draagt 

voor de gebieden.  

 

Gebiedskantoor Stadsbeheer Gebieden 

Centrum Centrum en Delfshaven 

Noordoost Kralingen-Crooswijk en Noord 

Noordwest Hillegersberg, Schiebroek, Overschie en 
Spaanse Polder (bedrijventerrein) 

Prins Alexander Prins Alexander 

Zuidoost Feijenoord en IJsselmonde 

Zuidwest Charlois, Hoogvliet, Pernis, Hoek van Holland, 
Rozenburg en Havengebied 

 

 

Na het opheffen van de deelgemeente is er een structuur rondom onder meer maatschappelijke 

initiatieven ontstaan, bestaande uit onder andere gebieds- en wijkregisseurs. Door deze structuur is 

Stadsbeheer volgens manager Van Gemert-Tenbult (8 juni 2017) in staat initiatieven te ondersteunen, 

maar ook de manier waarop de overleggen en het accounthouderschap georganiseerd zijn de dragen 

hieraan bij. Ook adviseur Schot (15 juni 2017) ziet dat Stadsbeheer een actieve rol kan spelen (onder 

meer ook door de tuinman) maar stelt daarnaast dat dit zich nog altijd beperkt tot initiatieven op 

kleinere schaal. Relevant voor het moment is dat de zes gebieden van Stadsbeheer in principe allen op 

gelijke wijze georganiseerd zijn. De organisatie in het gebied is weergegeven in Figuur 8. Rondom 

maatschappelijke initiatieven zijn enkele functies in het bijzonder relevant: deze zijn in het groen 

weergegeven.  

  

 

 

 

Tabel 3: Gebiedskantoren Stadsbeheer 

Figuur 7: Gebiedskantoren Stadsbeheer 
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Gebiedsregisseur 

Wijkregisseur Beheerder gebied 
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manager 

Handhaving 

WRT 

manager 

Teamleider 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Management 

In elk van de gebieden zijn de afdelingen vertegenwoordigd door een manager. Voor de afdeling 

Schone Stad is dit de manager Reiniging, voor Openbare Werken is dit de manager Openbare Werken 

en voor de afdeling Toezicht & Handhaving is dit de Clustermanager Handhaving. De managers sturen 

de voor hun afdeling werkzame mensen in het gebied aan. Binnen de afdeling Schone Stad is de 

manager Reiniging de leidinggevende voor de Wijkreinigingsteam (WRT) manager en binnen Toezicht 

& Handhaving geeft de manager leiding aan teamleiders. (Kenselaar, Persoonlijke Communicatie, 7 juli 

2017) De manager Openbare Werken fungeert als teamleider van de gebiedsregisseurs, beheerders 

en teamleiders (Groeneweg, 28 juni 2017).   

  In werkzaamheden zit er volgens Groeneweg (28 juni 2017) een deling, waarbij de teamleiders 

taken ‘’op mbo-niveau’’ vervullen en managers taken vervullen die dichter bij ‘’hbo of universitair 

niveau’’ zitten. De manager is daarmee dan naast teamleider, ook ambtelijk opdrachtgever van alle 

POK’s3 en projecten en accounthouder voor in ieder geval Openbare Werken. Daarnaast is deze 

manager coördinator voor het gebiedsmanagementteam (Groeneweg, 28 juni 2017).  

Teamleider 

De teamleiders van Openbare Werken zijn verantwoordelijk voor globale en personele zaken omtrent 

de wijkregisseurs. Inhoudelijk (onder meer op het gebied van maatschappelijke initiatieven) zijn 
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Figuur 8: Functies Stadsbeheer in een gebied omtrent maatschappelijke initiatieven  
 

Samengesteld op basis van interviews en persoonlijke communicatie (Kenselaar, 2 juli 2017)  
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teamleiders voor wijkregisseurs nauwelijks relevant omdat deze ‘’niet zo diep in de materie in de 

wijken’’ zitten (Jonker, 18 juli 2017) en zich er ‘’eigenlijk niet mee bemoeien’’ (Speters, 27 juli 2017). 

Inhoudelijk, geeft wijkregisseur Jonker (18 juli 2017) aan, stappen de wijkregisseurs dan ook eerder 

naar de gebiedsregisseur, dan naar de teamleider. 

Gebiedsregisseur   

Na opheffing van de deelgemeenten zijn veel medewerkers bij Stadsbeheer terecht gekomen; deze 

zijn ingezet als regisseurs in de gebieden om het gebiedsgericht werken bij Stadsbeheer te versterken. 

Hoewel de regisseurs organisatorisch onderdeel zijn geworden van Openbare Werken, 

vertegenwoordigen zij het cluster integraal in het gebiedsnetwerk en vormen zij de verbinding tussen 

het gebied en het cluster. (Kenselaar, 2016, p.1)   

  De gebiedsregisseur houdt in zijn werkzaamheden alle aspecten van de openbare 

buitenruimte in de gaten ten aanzien van ‘Schoon-Heel-Veilig’ (Schuring, Borkens & Schneider, 2017), 

is de sparringpartner van de andere netwerkers in het gebied en het gezicht van Stadsbeheer voor 

gebiedsmanagers (van de gebiedsorganisatie). De gebiedsregisseur heeft dan ook een sterk integrale, 

verbindende rol en hij is verantwoordelijk voor de integraliteit van de werkzaamheden van 

Stadsbeheer in het gebied, voert accounthouderschap/regie op participatie, is verantwoordelijk voor 

relatiebeheer op de contacten voor het cluster, inclusief de communicatie rond werkzaamheden en 

het bewaken van de samenhang van deze communicatie binnen het cluster. (Kenselaar, 2016, p.2) 

  Vanuit deze coördinerende rol komt het vaak voor dat een initiatief (in eerste instantie) bij de 

gebiedsregisseur landt. Hij probeert binnen de drie afdelingen van Stadsbeheer de juiste mensen te 

zoeken die nodig zijn om het initiatief te kunnen behandelen en probeert de verbinding tussen deze 

mensen tot stand te laten komen; hij koppelt de partijen extern, maar ook bij Stadsbeheer intern 

(Struik, 6 juni 2017). Vanwege deze contacten binnen de drie afdelingen en ‘’omdat het nadrukkelijk 

zijn rol is om bewonersinitiatieven af te handelen’’ probeert manager Struik (6 juni 2017) dan ook altijd 

de gebiedsregisseur als eerste aan zet te laten zijn.  

Gebiedsregisseur Rothengatter (21 juni 2017) beschouwt zijn rol vooral als een sturende: hij heeft een 

adviserende rol en stuurt de wijkregie aan. Hij is een soort ‘check’: een vorm van controle tussen de 

wijkregie en de manager. Het opstellen van bijvoorbeeld zelfbeheercontracten doet hij dan ook niet 

zelf, maar hij bekijkt deze wel om te controleren of datgene wat opgesteld is ook klopt. Dit te meer 

omdat de gebiedsregisseur wel de verantwoordelijkheid draagt voor de omgang met initiatieven, 

ondanks dat de wijkregisseur de daadwerkelijke uitvoering doet. ‘’Meestal hoef je alleen nog maar de 

namen in te voeren in feite’’ zegt Rothengatter hierover, maar afgesproken is wel dat de communicatie 

naar buiten toe ook via hem verloopt. Hij zegt te denken dat dit niet uniek is voor het gebied Zuidwest, 

maar zeker weten dat hoe het niet.  

  Ook gebiedsregisseur Lohuis (12 juni 2017) stelt dat hij vanuit zijn rol alleen mag realiseren in 

theorie: zijn rol is om het mede mogelijk te maken en anderen moeten het daadwerkelijk doen. In 

enkele gevallen (bijvoorbeeld wanneer een initiatief fout dreigt te lopen) pakt hij een initiatief op. Hij 

fungeert dan als de schakel tussen de beheerders en de ‘’jongens die het eigenlijk hadden moeten 

doen’’ en trekt een project met de initiatiefnemers dan zelf.  

  Over de uitvoering geldt dat gebiedsregisseurs zich met grotere en complexere zaken 

bezighoudt (zowel in relatie tot participatie als in andere zaken) dan de wijkregisseur. Wijkregisseur 

Speters (27 juli 2017) vindt dat de gebiedsregisseur op die manier boven de wijkregisseur staat: hij 

verricht de taken met betrekking tot ombudsvragen, het schrijven van projectplannen of zaken die de 

wethouder aangaan. De taken van de gebiedsregisseur zijn daarmee volgens Speters wat politieker. 

Dit is een beeld dat ook wijkregisseur Schunselaar (11 juli 2017) heeft: zij geeft aan dat de 

gebiedsregisseur waar zij eerder mee werkte eigenlijk vooral ook met burgers om tafel zat als het zaken 

betrof die de gebiedscommissie aan gingen. Verder zitten de gebiedsregisseurs volgens Schunselaar 
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om tafel met hogere functies, zoals leidinggevenden van netwerkers (managers) en de directie van het 

gebied.  

Wijkregisseur 

De wijkregisseur heeft in de praktijk een relatief breed takenpakket. Zo is hij onder meer veel bezig 

met klachten van bewoners in de wijk, verricht hij productnormeringschouw in de wijk, is hij aanwezig 

bij verschillende overlegvormen en verricht hij werkzaamheden rondom de organisatie van 

evenementen (Roos, 11 juli 2017; Schunselaar, 11 juli 2017; Jonker, 18 juli 2017; Speters, 27 juli 2017; 

Van den Berg-Van der Loo, 27 juli 2017).   

  De klachtenafhandeling is tijdrovend en heeft dan ook de prioriteit volgens Van der Berg-Van 

der Loo (27 juli 2017): ‘’Het is eerst de klachten die binnen komen, dan de evenementen en tussendoor 

proberen we links en rechts wat hand-en-spandiensten te verrichten.’’ De klachten zijn dan ook divers, 

zo gaan deze over een prullenbak vernielt door jongeren, tot een paaltje dat al dan niet in de weg staat 

op een parkeervak, waarbij zij de coördinerende taken, de communicatie verrichten en soms ook 

inhoudelijke oplossingen zoeken  (Roos, 11 juli 2017; Schunselaar, 11 juli 2017). De wijkregisseur is in 

principe het contactpersoon voor de bewoners (Ottevanger, 12 juni 2017), loopt dan ook door de wijk 

(Schunselaar, 11 juli 2017) en fungeert op bepaalde vlakken ook als een soort ‘spil’ in de organisatie 

doordat hij korte, directe lijnen met de uitvoering van het cluster heeft en zijn werk met de 

gebiedsregisseur afstemt (Schuring, e.a., 2017).   

Als contactpersoon van de bewoners, is de wijkregisseur het aanspreekpunt bij projecten als 

renovaties of onderhoud. Op inloopavonden kunnen bewoners dan terecht bij de wijkregisseur met 

vragen of klachten. (Roos, 11 juli 2017; Jonker, 18 juli 2017). Zo was Roos (11 juli 2017) het 

aanspreekpunt bij de werkzaamheden aan de Stationssingel in de Provenierswijk, waar ze enkele uren 

per week ter plekke in een kantoortje aanwezig was om vragen van bewoners te beantwoorden. 

  Op die wijze heeft de wijkregisseur veel contact met en kennis van de wijk. Hij fungeert als het 

ware als ‘’oren en ogen van het cluster in de wijk ten aanzien van Schoon-Heel-Veilig’’. (Schuring e.a., 

2017) Deze aanwezigheid werkt twee kanten op; enerzijds richting de organisatie en anderzijds richting 

de wijk. Zo doet de wijkregisseur ‘’alles wat Stadsbeheer’’ doet in de wijk en zet zaken verder uit in de 

organisatie door er de beheerder bij te betrekken (Rothengatter, 21 juni 2017). Hierbij analyseert hij 

en achterhaalt hij de ‘’vraag achter de vraag’’ (Schuring e.a., 2017).   

  Een voorbeeld van dit uitzetten van de informatie uit de wijk in de organisatie, schetst 

wijkregisseur Van den Berg-Van der Loo (27 juli 2017) door te vertellen over hoe zij de 

productnormeringsschouw loopt, waarbij altijd wel enkele dingen uit de wijk opvallen, zoals een slecht 

onderhouden stuk groen. Zij gaat in zo’ n geval in gesprek met de bewoner verantwoordelijkheid voor 

het beheer, maar ligt ook de gebiedsorganisatie in en zet het uit bij groenbeheerders van Stadsbeheer. 

 Ook wanneer de informatiestroom andersom loopt (vanuit de wijk naar Stadsbeheer) speelt 

de wijkregisseur een rol: als contactpersoon in de wijk voor Stadsbeheer (Speters, 27 juli 2017). Om 

bewoners goed te kunnen informeren, is het van belang dat de wijkregisseur op de hoogte is van ‘’de 

inzet van Stadsbeheer, het onderhoudsniveau en klachtafhandeling in de wijken’’ (Schuring e.a., 2017). 

  Het is niet vreemd dat de wijkregisseur vanwege het communicatieve aspect in zijn 

werkzaamheden ook fungeert als spil in de organisatie betreft bewonersaangelegenheden, waaronder 

maatschappelijke initiatieven. Wijkregisseurs Roos (11 juli 2017) en Schunselaar (11 juli 2017) beamen 

dat door te stellen dat zij in feite een soort ‘wegwijzers’ zijn. Volgens Schuring e.a. (2017) hebben 

wijkregisseurs ‘’korte, directe lijnen met de uitvoering van Stadsbeheer’’ en kent het ook de ‘’juiste 

weg naar gebiedsbudgetten voor de ondersteuning van kleine initiatieven die plaatsvinden in de 

openbare buitenruimte’’. Dit blijkt ook uit een voorbeeld van wijkregisseur Van den Berg-Van der Loo 

(27 juli 2017), waar bewoners bij haar meldden dat zij graag kippen willen houden op een 

binnenterrein. Zij heeft dat verzoek in behandeling genomen, is in gesprek gegaan met onder meer de 
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boswachter en de groenexpert en heeft het een convenant samengesteld dat de bewoners getekend 

hebben, waarmee het project nu in feite gerealiseerd is.Bij dit soort projecten is het de wijkregisseur 

waar het verzoek terecht komt. Vaak kan de wijkregisseur al wat voor ze betekenen, maar soms 

moeten de vragen doorgestuurd worden naar collega’s of andere diensten. (Van der Berg-Van der Loo, 

27 juli 2017; Speters, 27 juli 2017).  

  Een bijzonder actieve rol spelen wijkregisseurs bij maatschappelijke initiatieven rondom 

zelfbeheer. Gebiedsregisseur Rothengatter (21 juni 2017) stelt dat verzoeken voor zelfbeheer vanuit 

bewoners via de wijkregisseur gaan: hij bekijkt wat de mogelijkheden zijn, wat eventuele redenen zijn 

om dit niet te doen en maakt in deze afwegingen gebruik van het advies van de beheerders. De 

wijkregisseurs hebben dan ook constant contact met de bewoners en maken de afspraken over het 

onderhoud (zie Figuur 8.) De afspraken worden vastgelegd in een contract (zelfbeheerconvenant) 

opgesteld door de wijkregisseurs (Groeneweg, 28 juni 2017; Rothengatter, 21 juni 2017; Lohuis, 12 juni 

2017). Ook de nazorg bij deze zelfbeheerinitiatieven ligt bij de wijkregie, zo is er stadsbreed 

afgesproken dat wijkregisseurs minimaal één keer per jaar contact opnemen (vaak op locatie 

langsgaan) met de initiatiefnemers, om te informeren naar hoe het initiatief loopt, of er moeilijkheden 

zijn en of de initiatiefnemers eventueel nog wat nodig hebben (Groeneweg, 28 juni 2017; 

Rothengatter, 21 juni 2017).   

Samenvattend heeft de wijkregisseur net als de gebiedsregisseur een integrale rol en brengt hij 

verbinding aan in de uitvoering van (kleine) werken naar aanleiding van verzoeken van bewoners (en 

anderen). (Kenselaar, 2016, p.3) Inhoudelijk stemt de wijkregisseur zijn werk af met de 

gebiedsregisseur en de beheerder gebied. De wijkregisseur heeft korte, directe lijnen met de 

uitvoering van Stadsbeheer en kent tevens de juiste weg naar gebiedsbudgetten voor de 

ondersteuning van kleine initiatieven die plaatsvinden in de openbare buitenruimte. (Schuring e.a., 

2017)  

Beheerder Gebied  

De beheerder gebied is betrokken bij het planproces en de uitvoering van beheer- en 

onderhoudsprojecten en kan tevens het cluster vertegenwoordigen bij de uitvoering van grootschalige 

projecten in het gebied. De beheerder bewaakt de scope en realisatie van de onderhoudsbehoefte van 

de assets, levert input in planteams en is derhalve op de hoogte van lopende projecten en 

programma’s. Vanuit deze rol adviseert de beheerder over beheer en onderhoud van de buitenruimte 

in zijn gebied. (Schuring e.a., 2017)   

  Bij maatschappelijke initiatieven kunnen wijk- en gebiedsregisseurs de kennis van bijvoorbeeld 

technische aspecten in de openbare ruimte aanboren om afwegingen omtrent het initiatief te kunnen 

maken. Beheerder gebied Koch (20 juni 2017) ziet zijn rol dan ook voornamelijk als een adviserende  

(niet als daadwerkelijk beheerder van de buitenruimte) en is zich er dan ook van bewust dat hij een 

flinke basiskennis moet hebben om dat te kunnen doen. Hoewel ook de beheerder hiërarchisch binnen 

de afdeling Openbare Werken valt, adviseert hij ook over taken binnen het bereik van Schone Stad en 

Toezicht & Handhaving. Zijn rol omtrent maatschappelijke initiatieven is ‘’kijken in hoeverre het 

passend te maken is’’ en het ‘’waarborgen van de kwaliteit’’ van de buitenruimte (Koch, 20 juni 2017). 

Volgens hoofd gebiedsbeheer Schuring (7 juni 2017) komen initiatieven vaak bij beheerders terecht 

wanneer er advies moet worden gegeven over zelfbeheer: zoals bij een aanpassing van de 

buitenruimte of het willen overnemen van een stuk buitenruimte. 

Wijktuinman 

Net als de wijkregisseur is de wijktuinman aanwezig in de wijk en heeft hij contact met bewoners, 

waarmee Stadsbeheer het ‘gevoel’ met de wijk probeert te versterken (Schot, 15 juni 2017). Rotterdam 

kent op het moment twee wijktuinmannen: één voor het noorden en één voor het zuiden van de stad. 
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Het is een vakman die naast zijn taken met betrekking tot bewoners, ook reguliere onderhoudstaken 

oppakt. Hij weet goed waarom je met betrekking tot groen iets wel of niet kan doen: hoe er 

bijvoorbeeld het best gesnoeid kan worden en wanneer dit het best kan. Wijkregisseurs zouden in 

zelfbeheerprojecten de wijktuinman mee kunnen nemen in overleggen met bewoners, om zo de 

inhoudelijke mogelijkheden te bespreken. (Rothengatter, 21 juni 2017)  De wijktuinman is een relatief 

nieuwe functie en in feite nog in de ‘pilot-fase’ die vooralsnog positief verloopt. Om deze reden heeft 

de gemeente de ambitie het aantal van twee uit te breiden (Kenselaar, persoonlijke communicatie, 2 

juli 2017). 

4.2 Participatiemogelijkheden  

De gemeente Rotterdam onderscheidt meerdere vormen van burgerparticipatie en maakt 

overeenkomstig met het theoretisch kader het onderscheid tussen ‘meedenken’ en ‘meedoen’. Over 

meedenken zegt de gemeente Rotterdam (z.j.-d) het volgende: ‘’Ga in gesprek met wethouders en/of 

de burgemeester over verschillende onderwerpen. Jouw oordeel en adviezen gaan mee in de 

uitvoering van het beleid van de stad’’. Dit komt overeen met de theoretische definities van (eerste 

generatie) burgerparticipatie en formeel initiatief. Voorbeelden van vormen waarin burgers mee 

kunnen denken zijn de Burgerjury, het Burgerpanel en het verhaal van de stad.  

  Over meedoen zegt de gemeente Rotterdam (z.j.-d): ‘’In Rotterdam bruist het van de goede 

ideeën. Ideeën voor bijvoorbeeld je eigen straat of de wijk waar je woont. Misschien heb je wel een 

plan voor de stad die je graag werkelijkheid wil zien worden.’’ Met deze uitspraak zit men dichter bij 

de kern van derde generatie burgerparticipatie, informeel initiatief en de in dit onderzoek gehanteerde 

definitie van maatschappelijk initiatief. In het kader van ‘meedoen’ noemt de gemeente Rotterdam 

(z.j.-d) de volgende mogelijkheden:  

- Burgerinitiatief, waarbij bewoners een voorstel voor een concrete handeling bij de 

gemeenteraad kunnen indienen; 

- Buurt bestuurt, waarbij bewoners een top-3 van in de wijk aan te pakken zaken aangeeft; 

- Buurtpreventie, waarbij actieve bewoners toezicht houden in de wijk; 

- Gebiedscommissies, waarbij bewoners van een gebied zich verkiesbaar kunnen stellen om 

beleid te beïnvloeden; 

- Zelfbeheer, waarbij bewoners zorg dragen voor (het onderhouden van) de directe 

leefomgeving. 

Wanneer deze mogelijkheden tot meedoen kritisch bekeken worden, kan worden gesteld dat Buurt 

bestuurt en de gebiedscommissies vormen van burgerparticipatie in plaats van initiatief betreft: het 

gaat immers om het beïnvloeden van beleid, niet om een concrete handeling. Bij buurtpreventie wordt 

weliswaar een concrete handeling uitgevoerd, maar de bewoners lijken als ‘’extra oren en ogen van 

de buurt’’ (Gemeente Rotterdam, z.j.-d) eerder een aanvulling op bestaande werkzaamheden van de 

instanties dan dat er over initiatiefnemers gesproken kan worden. Het burgerinitiatief is een zeer 

breed begrip, waarbij bewoners van de stad een voorstel bij de raad neer leggen. De vervolgstappen 

lijken afhankelijk van de inhoud van het voorstel. Voor dit onderzoek is dan ook voornamelijk 

zelfbeheer interessant: dit zijn concrete handelingen, op initiatief van bewoners die het speelveld van 

Stadsbeheer raken.   

  In aanvulling op de participatiemogelijkheden in het kader van meedoen, noemt de gemeente 

Rotterdam (z.j-c) enkele mogelijkheden om de investering noodzakelijk om initiatieven uit te voeren 

financieel te dekken. Deze mogelijkheden kunnen worden gezien als arrangementen waarmee 

initiatieven (al dan niet in de openbare buitenruimte) uitgevoerd kunnen worden. Deze 

arrangementen zijn: Citylab010, het bewonersinitiatief, Opzoomer Mee en Right to Challenge. 
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4.2.1 Zelfbeheer  

Waar de genoemde voorbeelden van arrangementen platformen van financiering van initiatieven zijn, 

is zelfbeheer een overkoepelend begrip voor de manier waarop initiatieven zich voltrekken. Bij 

zelfbeheer dragen bewoners zorg voor het onderhoud van een deel van de openbare ruimte en hebben 

zij zo de mogelijkheid om de directe leefomgeving te beïnvloeden. (gemeente Rotterdam, z.j.-h) Het 

zelfbeheer is een vorm van maatschappelijk initiatief (het initiatief ligt namelijk bij de bewoner), 

waarbij delen van de openbare ruimte onderhouden worden door bewoners. Dit is op vrijwillige basis; 

er is geen sprake van dwang en er staat geen financiële vergoeding voor het aantal gewerkte uren 

tegenover. (Wijngaarden, 2014)  

  De gemeente erkent een variëteit aan mogelijkheden in de openbare ruimte wat betreft 

zelfbeheer en hanteert spelregels rondom deze vormen van initiatief. Deze spelregels verhouden zich 

onder meer tot de locatie, toetsing en advies. Het uitgangspunt waar de gemeente probeert naar te 

handelen is dat zij ‘’waar het kan (…) initiatieven voor participatie en zelfbeheer maximale ruimte 

geeft’’ (Klaassen & Schot, 2015-a). 

Hoewel zelfbeheerinitiatieven ook over schoonmaak en veiligheid kan gaan, gaan zelfbeheerprojecten 

veelal over onderhoud van groen (Wijngaarden, 2014). Dit kan onder meer in de vorm van geveltuinen, 

boomspiegels en plantenbakken zijn, kan een groter stuk groenstrook, plantsoen of buurtpark 

betreffen, kan betrekking hebben op een braakliggend terrein of binnenterrein of kan een initiatief als 

een buurtmoestuin zijn. (Gemeente Rotterdam, z.j-e) De mogelijkheden hiertoe zijn onder andere 

afhankelijk  van de locatie van het initiatief. Zo wordt er een onderscheid gemaakt tussen ‘’Initiatieven 

in de hoofd- of stadsdeelstructuur’’, ‘’Initiatieven op wijk- en buurtniveau’’ en de ‘’initiatieven op 

(tijdelijk) braakliggende terreinen en (particuliere plaatsen als) binnenterreinen’’ (Klaassen & Schot, 

2015-a). 

Het begrip ‘’hoofd- of stadsdeelstructuur’’ verwijst naar een set aan richtlijnen die bekend staan als de 

‘Rotterdamse Stijl’. Volgens de gemeente Rotterdam (z.j.-f) is er de afgelopen jaren ‘’een lappendeken 

ontstaan door een te grote variatie aan inrichtingsontwerpen en het gebruik van veel te veel 

materialen en soorten straatmeubilair’’. De Rotterdamse Stijl is dan ook ontwikkeld om ‘’meer rust , 

eenheid en herkenbaarheid aan te brengen in de buitenruimte’’. Daarnaast wordt continuïteit in het 

beeld gecreëerd en maakt het door zorgvuldigere afwegingen goedkoper en duurzamer beheer en 

onderhoud mogelijk (Klaassen & Schot, 2015).   

   Onder de hoofd- en stadsdeelstructuur valt de openbare ruimte waar de 

‘’beeldkwaliteit een stadsbreed publiek belang dient’’ (Klaassen & Schot, 2015-a). De hoofdstructuur 

bevat de verdeling in woongebieden, werkgebieden, voorname infrastructuur, het centrumgebied en 

enkele plekken met een economische, recreatieve, culturele of educatieve functie (gemeente 

Rotterdam, z.j-d). Vanwege het stedelijk, publieke belang van deze openbare ruimtes wil de gemeente 

primair de regie houden op de kwaliteit, het onderhoud en het beheer. Initiatieven zijn dan in de eerste 

instantie niet gewenst, tenzij ze ‘’zich voegen naar de structuren’’. Wijkregisseurs hebben dan ook de 

taak om met initiatiefnemers die een dergelijk voornemen hebben een alternatief te zoeken buiten 

deze structuren. Met het achterhalen van de ‘vraag achter de vraag’ moet worden geprobeerd een 

alternatief te vinden dat voldoet aan de behoefte van de initiatiefnemers. Lukt dat niet, kan het 

initiatief door het betreffende gebied worden voorgelegd ter advies aan ACOR4. (Klaasen & Schot, 

2015-a) 

  Initiatieven op wijk- en buurtniveau zijn initiatieven die plaatsvinden buiten de hoofd- en 

stadsdeelstructuur. Dit zijn doorgaans wijken en buurten en hier worden veel initiatieven uitgevoerd. 

(Klaassen & Schot, 2015-a). Het verloop van het initiatief en de geboden ondersteuning vanuit 

                                                           
4 Ambtelijke Adviescommissie Openbare Ruimte 
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Stadsbeheer is afhankelijk van de schaal, waarbij ook nadrukkelijk wordt gekeken naar individueel en 

collectief belang (draagvlak in de straat of buurt), (verkeers)veiligheid, fysieke mogelijkheden en 

toegankelijkheid van de openbare ruimte voor burgers en noodhulpdiensten. (Klaassen & Schot, 2015) 

  Initiatieven van de kleinst mogelijke schaal (‘’de overgang van privé naar openbaar gebied’’ 

(Klaassen & Schot, 2015)) kunnen (individuele) burgers van Rotterdam zonder toestemming of 

tussenkomst van de gemeente en zonder zelfbeheerafspraken ondernemen. Voorbeelden hiervan zijn 

geveltuintjes, het beplanten van boomspiegels of het plaatsen van plantenbakken bij de eigen woning. 

Hieraan zijn praktische voorwaarden verbonden, zoals het vrijhouden van tenminste 1 meter 80 ruimte 

op stoep om deze bereikbaar te houden. (gemeente Rotterdam, z.j.-h; Klaassen & Schot, 2015) 

 Het is mogelijk dat initiatiefnemers een project willen ondernemen die de individualiteit 

overstijgt, zoals het aanvragen van een grotere plantenschaal of het onderhoud van een groter stuk 

groen als een groenstrook, plantsoen of park. Dit soort projecten verlopen altijd in overleg met de 

wijkregisseur, die bijvoorbeeld begeleidt in het zoeken naar een geschikte plaats voor een 

plantenschaal en afspraken over onderhoud vastlegt in een zelfbeheercontract. (gemeente Rotterdam, 

z.j-f; Klaassen & Schot, 2015).   

   Van een nog grotere schaal zijn initiatieven die betrekking hebben op pleinen en parken. Deze 

overstijgen niet alleen de straat, ook zijn het belangrijke plekken in de buurtstructuur. Ieder plein (of 

park) is uniek (bijvoorbeeld in situering en infrastructuur) en maatwerk is daarom noodzakelijk. 

Initiatieven zijn daarom gebaat bij ruimte voor de ‘vraag achter de vraag’, beheeraspecten en een 

gepaste ruimtelijke inrichting. Het uitgangspunt bij initiatieven op dit soort plekken is dan ook ‘’een 

gesprek met de gemeente’’ en een ‘’gezamenlijke ruimtelijke en beheertechnische uitwerking van de 

initiatieven’’. (Klaassen & Schot, 2015).  

  Tot slot zijn er naast initiatieven in de hoofd- of stadsdeelstructuur en initiatieven op wijk- en 

buurtniveau, initiatieven op braakliggende terreinen of binnenplaatsen. Dit zijn tijdelijk of permanent 

vrije ruimte die in principe niet openbaar is (Klaassen & Schot, 2015). Het kan zijn dat deze plaatsen 

particuliere eigenaren hebben; initiatiefnemers worden dan ook gevraagd eerst te achterhalen of een 

projectontwikkelaar of woningcorporatie eigenaar van de grond is en hierbij toestemming te vragen. 

Als de gemeente eigenaar is, is de wijkregisseur het aanspreekpunt voor de initiatiefnemer. (Gemeente 

Rotterdam, z.j.-h). Bij zowel particulier eigenaarschap als bij gemeentegrond is een gesprek met de 

gemeente noodzakelijk ten aanzien van eisen voor de openbare ruimte en de handhaving hierop, als 

het initiatief een openbare functie gaat vervullen. (Klaassen & Schot, 2015) 

4.2.2 Financiële arrangementen  

Uit het theoretisch kader blijkt dat overheden meerdere vormen van ondersteuning kunnen bieden. 

De door de gemeente op papier vastgelegde mogelijkheden voor ondersteuning van initiatieven zijn 

gekoppeld aan financiële mogelijkheden en voorwaarden. Om deze reden deze mogelijkheden 

toegelicht als platform: later in het onderzoek zullen de verschillende soorten geboden ondersteuning 

aan bod zal komen. Hoewel het uitgangspunt bij bijvoorbeeld zelfbeheer is dat er geen structurele 

financiële ondersteuning geboden wordt, zijn er wel mogelijkheden voor financiële bijdragen 

(Wijngaarden, 2014) in de vorm van subsidies, regelingen of fondsen voor het ondernemen van 

initiatieven. Dit zijn onder meer Citylab010, Right to Challenge, het bewonersinitiatief en Opzoomer 

Mee (gemeente Rotterdam, z.j-c). 

Het gemeentelijke initiatief Citylab010 is in de eerste plaats een platform waar Rotterdammers met 

innovatieve ideeën en met expertise, middelen en relevante netwerken elkaar kunnen ontmoeten. 

Het is tevens een platform waar financieringsbronnen als banken, fondsen, crowdfunding en subsidies 

gevonden kunnen worden. Ook de gemeente stelt subsidie beschikbaar voor de uitvoering van 

‘’plannen waar de stad beter van wordt’’; in het jaar 2017 is dit ruim 3 miljoen euro. (Citylab010, z.j.)

 Subsidies van de gemeente Rotterdam in het kader van Citylab010 zijn eenmalig en hebben 
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een toepassingsbereik in negen categorieën: veilig, buitenruimte, werkgelegenheid, economie, 

duurzaamheid en milieu, onderwijs, sport, cultuur en kansrijke wijken. Het totale subsidiebedrag 

wordt ongelijk verspreid over de negen categorieën, waarbij de categorie ‘buitenruimte’ met een 

bedrag van €520.000 een het op één na grootste deel van de subsidie ontvangt. (Gemeenteblad 2017-

19, art.3, art.4.)  

  Een initiatief komt in aanmerking voor een subsidie als het voldoende innoverend is. Om dat 

te toetsen, zijn er beoordelingscriteria met betrekking tot de innovatie opgesteld om de mate van 

innovatie te toetsen. Deze criteria stellen dat het initiatief op ten minste één van de tien gestelde 

onderdelen (variërend van ‘dienstverlening’ en ‘presentatie’ tot ‘verdienmodel’ en netwerk’) 

vernieuwend moet zijn binnen een bepaalde categorie. (Gemeenteblad 2017-19, art.12). De bedoelde 

categorie is één van de negen genoemde subsidiecategorieën, die ook elk verschillende criteria hebben 

om te toetsen of het initiatief in de betreffende categorie een subsidie toegewezen krijgt. Voor de 

(voor dit onderzoek van belang zijnde) categorie wordt getoetst op twee criteria (Gemeenteblad 2017-

19, art.13):   

  1. de mate waarin  een initiatief bijdraagt aan het schoner maken van de buitenruimte, het 

  veiliger maken van de buitenruimte of het aantrekkelijker maken van de buitenruimte; 

  2. de mate van draagvlak in de omgeving waarin het initiatief wordt uitgevoerd.  

Bewoners die ‘’zien dat zaken beter en efficiënter kunnen worden opgepakt voor hetzelfde geld’’ 

kunnen de gemeente ‘challengen’. Hierbij bundelen initiatiefnemers krachten en expertise om een 

taak van de gemeente in hun woonomgeving over te nemen. (Gemeente Rotterdam, z.j.-d).  Right to 

Challenge wordt dan ook als volgt gedefinieerd: ‘’Een buurt of wijk krijgt het recht om lokale 

voorzieningen en taken van de gemeente te challengen, wanneer zij denken het zelf anders en beter 

te kunnen organiseren.’’ (Gemeente Rotterdam, z.j.-e, p.3)  

  Het initiatief tot de challenge ligt dus volledig bij actieve bewoners. De gemeente erkent dat 

haar interne organisatie niet altijd aansluit bij de wensen van deze actieve bewoners en geeft hen de 

mogelijkheid die wensen te vervullen met Right to Challenge. Het uitgangspunt is dat het hierbij gaat 

om huidige lokale voorzieningen of taken die de gemeente op het moment uitvoert en waar budget is 

voor vrijgemaakt (en dus niet taken die wegbezuinigd zijn). Het initiatief moet hierbij minstens zo 

effectief zijn in uitvoering en een meerwaarde zijn voor de wijk of buurt. Hoewel Right to Challenge op 

allerlei terreinen mogelijk is, ziet de gemeente vooral kansen in Welzijn en Zorg, Sport en Cultuur en 

het beheer van de buitenruimte. (Gemeente Rotterdam, z.j-d, p.4)  

  Als bewoners een Right to Challenge initiatief willen indienen, wordt van hen verwacht contact 

op te nemen met ‘’degene die zij kennen binnen de gemeente’’ om vervolgens door deze ‘’willekeurige 

ambtenaar’’ te worden doorgestuurd naar het platform R2C, om vanuit daar weer één vaste 

contactpersoon toegewezen te krijgen. Dit is doorgaans (afhankelijk van het volume van het initiatief) 

de gebiedsnetwerker of de gebiedsmanager. Het platform R2C bestaat uit ambtenaren vanuit 

verschillende clusters en de gebieden, aangevuld met externen. Naast het aanstellen van een 

contactpersoon, beoordeelt het ook de initiatieven in breder perspectief en adviseert het de 

vakwethouder. De ambtelijke verantwoordelijkheid voor het beleid en de kaders van Right to 

Challenge ligt bij de concerndirecteur van het cluster Dienstverlening en de politieke 

verantwoordelijkheid ligt (op wmo-gekoppelde initiatieven na) bij de wethouder Veiligheid, 

Handhaving en Buitenruimte. Het is echter de vakinhoudelijke wethouder die het eindoordeel velt over 

het al dan niet honoreren van het Right to Challenge initiatief. (Gemeente Rotterdam, z.j.-e, pp.4-6)  
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Een derde manier om financiering te krijgen voor het maatschappelijk initiatief is via een weg die de 

gemeente Rotterdam (z.j.-d) het bewonersinitiatief5 noemt. Een bewonersinitiatief is een ‘’idee van 

een bewoner en gaat om vrijwillig ondernomen activiteiten gericht op de leefbaarheid en op 

bewoners, die de bewoner zelf uitvoert en waarvan de bewoner zelf eigenaar is’’ (gemeente 

Rotterdam, 2017, p.4) Deze initiatieven onderscheiden zich van Citylab010 initiatieven en Right to 

Challenge initiatieven door het gegeven dat deze respectievelijk niet innoverend en specifiek 

uitdagend op een taak hoeven zijn.  

  Bewonersinitiatieven zijn in twee categorieën onder te verdelen: wijk- en buurtinitiatieven en 

gebiedsinitiatieven. Een initiatief in de eerste categorie is ‘’van een bewoner of groep bewoners, 

gericht op de leefbaarheid in het gebied van deze bewoners, die de bewoner zelf, al dan niet met 

anderen, op vrijwillige basis uitvoert onder eigen verantwoordelijkheid’’ (Gemeenteblad, 2015-125, 

art.1.c.). Een initiatief in de tweede categorie is een ‘’grootschalig, veelal complex bewonersinitiatief, 

waarbij innovatie en samenwerking met relevante partijen in het gebied belangrijk zijn’’ (art.1.d.).   

  Het onderscheid in de categorieën lijkt hiermee voornamelijk in de schaal en de mate van 

complexiteit. In de praktijk is de hoogte van de subsidieaanvraag bepalend voor het verkrijgen van de 

stempel wijk- en buurtinitiatief of gebiedsinitiatief. Wanneer een initiatief meer dan €10.000 subsidie 

vraagt, wordt deze immers behandeld als een gebiedsinitiatief (art.7.1.) en een subsidie ten behoeve 

van een wijk- of buurtinitiatief bedraagt maximaal €10.000 (art.6.1.).   

  Het gehanteerde onderscheid bepaalt ook de wijze waarop de aanvraag voor de subsidie 

verloopt. Bij wijk- of buurtinitiatieven worden bewoners gevraagd een aanvraag te doen door middel 

van een aanvraagformulier bij de gebiedscommissie. De beschikbare kanalen hiervoor zijn algemene 

kanalen als het loket VraagWijzer of het centrale loket, het algemene servicenummer 14010, de 

Stadswinkel of de website. In het geval van een incomplete aanvraag wordt een medewerker van de 

‘stedelijke infrastructuur voor de ondersteuning van bewonersinitiatieven’. Vervolgens helpt het 

gebiedsnetwerk de initiatiefnemers met de verdere aanvraag. Het gebiedsnetwerk legt tevens een 

advies voor aan de gebiedscommissie, waarna de gebiedscommissie het initiatief al dan niet 

honoreert. (gemeente Rotterdam, 2017, p.9).   

  In het geval van gebiedsinitiatieven is deze aanvraag verschillend, daar deze specifiek bij via 

het subsidieportaal op de website verloopt. De aanvraag wordt afgehandeld door de Rotterdamse 

Service Organisatie van de gemeente. Vervolgens vinden er meerdere gesprekken plaats tussen de 

aanvragers en de gebiedsmanager of –netwerker. Ook hier brengt het gebiedsnetwerk een advies uit 

voor de gebiedscommissie, die het initiatief toetst aan het gebiedsplan en deze al dan niet honoreert. 

Bij een goed initiatief kan deze ook los van het gebiedsplan gehonoreerd worden in de vrije ruimte van 

de commissie. Na eventuele betaling door de gemeente kan het voorkomen dat de initiatiefnemer 

(afhankelijk van de omvang en aard) gevraagd worden om een verantwoording bij de gemeente. 

(gemeente Rotterdam, 2017, p.12)  

  Op basis van deze beschrijvingen kan worden gesteld dat de aanvraag bij gebiedsinitiatieven 

specifieker verloopt en een intensiever proces is dan dat van wijk- of buurtinitiatieven, wat verklaard 

kan worden uit het feit dat het subsidiebedrag hoger ligt. In beide gevallen is het gebiedsnetwerker 

ondersteunend voor de initiatiefnemer en adviserend naar de gebiedscommissie. Tevens is in beide 

gevallen de gebiedscommissie beslissend in het al dan niet honoreren van initiatieven, maar lijkt de 

commissie hier door het eventuele ‘verantwoorden aan de gemeente’ van de initiatiefnemer bij wijk- 

of buurtinitiatieven zelfstandiger dan bij gebiedsinitiatieven. 

Tot slot kunnen initiatiefnemers in aanmerking komen voor subsidie door Opzoomer Mee. De stichting 

Opzoomer Mee & Bewonersidee biedt ondersteuning aan gebiedscommissies en bewoners van 

                                                           
5 Een bewonersinitiatief verschilt van het eerdergenoemde burgerinitiatief; het laatste is een daar de burgers 
ingediend raadsvoorstel (Gemeente Rotterdam, 2017, p.4) 
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Rotterdam bij bewonersinitiatieven (Opzoomer Mee & Bewonersidee, z.j.). Een opzoomerinitiatief is 

dan ook een kleinschalig bewonersinitiatief op straatniveau, waarbij het doel is om ‘’nabuurschap’’ te 

vergroten en waarvoor maximaal €250 subsidie wordt verleend. (Gemeenteblad, 2015-125, art.1.b.) 

Het arrangement is daarmee in feite onderdeel van het eerdergenoemde ‘bewonersinitiatief’ in de 

categorie ‘wijk- of buurtniveau’.  

4.3 Route initiatieven  

Beschreven is welke functies in het gebied zich bezighouden met de maatschappelijke initiatieven en 

welke (financiële) mogelijkheden er zijn om een initiatief van de grond te laten komen als 

initiatiefnemer. Het is hiermee echter slechts voor een deel duidelijk welk pad een initiatief aflegt 

voordat het daadwerkelijk uitgevoerd wordt. Het bestuderen van dit proces is van belang omdat het 

veel kan zeggen over wat de totstandkoming van een initiatief en de ondersteuning van initiatieven 

kan beïnvloeden.  

4.3.1 Kanalen  

Zoals is beschreven, kan een initiatief onder verschillende namen ingediend worden en dusdanig voor 

ondersteuning in aanmerking komen. Deze zijn tot nu toe beschreven in de vorm van financiële 

arrangementen, maar daarmee is nog niet volledig behandeld op welke wijze maatschappelijke 

initiatieven bij Stadsbeheer terecht komen. Het is dus belangrijk te vermelden dat er onderscheid is 

tussen de soorten initiatieven op zichzelf en de kanalen waarmee deze bij Stadsbeheer terecht komen 

(Van Gemert-Tenbult, 8 juni 2017).   

  Initiatieven in relatie tot Stadsbeheer kunnen variëren van het houden van een buurtbarbecue 

tot het aanpassen van de buitenruimte. Veruit de meest voorkomende vorm van initiatief bij 

Stadsbeheer is zelfbeheer, waarbinnen de meest voorkomende vorm van in de wijk dan weer de 

geveltuin is. (Schuring, 7 juni 2017). Volgens adviseur Schot (15 juni 2017) is het soort initiatief 

waarmee de gemeente en ook Stadsbeheer geconfronteerd worden zich aan het bewegen van een 

kleinere naar een grotere schaal: waren het eerst individuele bewoners met een klein stukje 

groenonderhoud, worden dat nu steeds meer grotere projecten, met een groter stuk buitenruimte. 

Naast zelfbeheer als programma zijn er ook nog de beschreven als Citylab010, Right to Challenge en 

bewonersinitiatieven (waarbij deze inhoudelijk ook uit zelfbeheerprojecten kunnen bestaan) (Lohuis, 

12 juni 2017; Schuring, 7 juni 2017) 

Het zijn dan ook de kanalen die (naast het soort) bepalen wat het verloop van een initiatief is. Zo stelt 

manager Van Gemert-Tenbult (8 juni 2017) dat initiatieven Stadsbeheer bereiken via klachten, MSB en 

Buurt Bestuurt, via de gebiedsorganisatie en -netwerker, de wijkregisseur en via de genoemde grote 

financiële arrangementen als Right to Challenge en Citylab010.   

  Enkele initiatieven komen rechtstreeks ‘vanuit de wijk’ bij Stadsbeheer terecht. Een voorbeeld 

hiervan is een initiatief van een aantal ouderen in Hoogvliet die graag een bankje geplaatst wilden 

hebben op hun route naar de supermarkt. Deze mensen klopten met dit verzoek bij het cluster in het 

gebied aan. (Jonker, 18 juli 2017). Wijkregisseur Schunselaar (11 juli 2017) geeft aan ook bewoners in 

de wijk op initiatieven te wijzen, waaruit weer ideeën voor nieuwe initiatieven ontstaan en waarbij ze 

het verzoek bij de wijkregisseur neerleggen. Hoewel deze rechtstreekse vorm dus voorkomt, lopen de 

meeste initiatieven volgens manager Struik (6 juni 2017) via de gebiedsorganisaties of programma’s 

als Right to Challenge.  

  Deze initiatieven worden doorgaans als ‘bewonersinitiatief’ bij de gebiedscommissie (door de 

gebiedsnetwerker) op de agenda gezet. Eenmaal gehonoreerd worden deze dan gefinancierd uit het 

‘potje’ voor bewonersinitiatieven, of deze worden als Opzoomer-Mee project behandeld als het een 

initiatief op straatniveau betreft. (Jonker, 18 juli 2017; Rothengatter, 21 juni 2017; Schunselaar, 11 juli 

2017) Initiatieven die het pad van de Right to Challenge of Citylab010 bewandelen zijn doorgaans 
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groter, die met een ‘’participatievraag’’ op een andere schaal zitten (Schot, 15 juni 2017). 

Gebiedsregisseur Rothengatter (21 juni 2017) benadrukt echter dat ook bij initiatieven die lopen via 

Right to Challenge, de gebiedsorganisatie betrokken is; de rol van Stadsbeheer is in zo’n geval 

bijvoorbeeld het leveren van beheergegevens. In een ander geval was er al sprake van samenwerking 

tussen Stadsbeheer en de wijk, maar is het programma Right to Challenge gebruikt om de financiering 

rond te krijgen (Van Gemert-Tenbult, 8 juni 2017). Via Citylab010 en Right to Challenge komen volgens 

adviseur Schot (15 juni 2017) wel initiatieven tot stand die te maken hebben met de buitenruimte (en 

daarmee ook Stadsbeheer) maar is bij het eerste arrangement innovatie het doel en de buitenruimte 

het middel, en ligt bij het tweede arrangement de focus op achterliggende doelen als 

werkgelegenheid. De meeste initiatieven waar Stadsbeheer mee te maken heeft zijn volgens Schot dan 

ook kleine zelfbeheerprojecten. Grotere initiatieven liggen al snel in het bereik van Stadsontwikkeling, 

omdat groene initiatieven vaak op ‘’braakliggende terreinen op bijzondere plekken’’ liggen en (enkele 

uitzonderingen daargelaten) ‘’veel minder op traditionele, ingerichte openbare gebieden’’.  

  Het kan dan ook voorkomen dat een initiatief via Stadsontwikkeling als kanaal bij Stadsbeheer 

terecht komt. Een voorbeeld hiervan is zijn de zogenaamde ‘droomstraten’. Bij dit programma krijgen 

bewoners de kans om een deel van de straat anders in te richten. De bedoeling is dat dit drie maanden 

duurt, maar het komt regelmatig voor dat het als succesvol wordt beschouwd en meegenomen wordt 

in een herinrichting van de straat. De bewoners worden begeleid door een droomcoach, werkzaam bij 

Stadsontwikkeling. Stadsbeheer adviseert normaliter over de beheerkant van de herinrichting. (Lohuis, 

12 juni 2017). Een andere mogelijkheid is dat Stadsontwikkeling een subsidiepotje klaar heeft liggen 

voor bijvoorbeeld vergroening van een bepaald gebied en dat dat uitmondt in een zelfbeheerproject. 

Dit was het geval in Hoogvliet, waar plantenschalen zijn geplaatst in het winkelcentrum die werden 

onderhouden door de winkeliers, maar waarvan de planten op kosten van de gemeente geplaatst zijn. 

Stadsbeheer coördineerde dit initiatief door middel van de werkzaamheden van de wijkregisseur. 

(Jonker, 18 juli 2017)  

  Dergelijke (vergroenings)projecten vormen met regelmaat een window of opportunity voor 

bewoners om een initiatief te realiseren. Zo kan het voorkomen dat een straat opnieuw ingericht wordt 

en vakkundige bewoners de gemeente een alternatief inrichtingsplan voorlegt, waarbij vaak een groot 

element van groenbeheer zit (Ottevanger, 12 juni 2017; Van Gemert-Tenbult, 8 juni 2017). Het zijn ook 

vaak stadsbrede initiatieven als het Rotterdaminitiatief of het dakpark waar bewoners en 

ondernemers bij betrokken raken, waaruit dan lokalere initiatieven ontstaan. Bij het dakpark zijn deze 

initiatieven in bijvoorbeeld een visiebestek geïncorporeerd. (Groeneweg, 28 juni 2017; Te Velde, 24 

mei 2017). Naast de stadsbrede vergroeningsnota, die mogelijkheden biedt voor bewoners om 

initiatieven te realiseren (Ottevanger, 12 juni 2017) zijn er ook gebiedsgebonden programma’s die 

dezelfde mogelijkheden bieden: het actieprogramma Oude Noorden (een vergroeningsprogramma 

voor de wijk in Rotterdam Noord) heeft bewust een element van bewonersparticipatie opgenomen. 

Bewoners worden gevraagd om vergroeningsideeën en krijgen de ruimte om geveltuinen aan te leggen 

en stukken groen in de straat te onderhouden. Het is dan Stadsontwikkeling die de mogelijkheden 

bekijkt en tegen de eigen alternatieven in het licht houdt. Met betrekking tot groen is het dan ook 

Stadsbeheer ‘’die er wat van moet vinden’’, want als het project te groot is voor zelfbeheer, moet 

Stadsbeheer het onderhoud plegen. (Lohuis, 12 juni 2017). Een ander voorbeeld is de motie Oud-

Crooswijk. Deze op het Stadhuis aangenomen motie zegt dat de wijk vooruitgang moet bieden op het 

gebied van sociaal, veilig en in de buitenruimte. Stadsbeheer is in reactie hierop samen met jongeren 

in de wijk het initiatief Kluskanjers gestart, waarbij jongeren klusjes voor Stadsbeheer doen, zoals het 

schilderen van paaltjes of het opknappen van speeltuinen. (Ottevanger, 12 juni 2017).  

  Het feit dat er initiatieven ontstaan uit een op de Coolsingel aangenomen motie, blijkt dat er 

ook een politiek element in kan zitten. Dit is zeker het geval wanneer een wethouder zich met de 

maatschappelijke initiatieven gaat bemoeien. In enkele gevallen vindt de wethouder verantwoordelijk 
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voor de buitenruimte bepaalde initiatieven zo belangrijk, dat Stadsbeheer deze vanuit de begroting 

(zoals die van de afdeling Schone Stad) moet financieren (Struik, 6 juni 2017). Dit kan zijn omdat de 

wethouder mogelijkheden ziet om voor hem belangrijke punten te realiseren: de huidige wethouder 

van Veiligheid, handhaving en buitenruimte zet zich bijvoorbeeld in voor meer parken. Toen er vanuit 

de wijk weerstand was tegen woningbouw in het Essenburgpark-gebied is er via een lobby met de 

wethouder een park gerealiseerd (Koch, 20 juni 2017). Ook is het zo dat sommige bewoners contacten 

hebben met de wethouder en goed weten hoe zij extra financiering via de weg kunnen bewerkstelligen 

voor hun initiatieven (Schunselaar, 11 juli 2017).     

4.3.2 Proces  

Duidelijk is dat een initiatief op meerdere manieren bij de werknemers van Stadsbeheer terecht 

kunnen komen. Uit de beschrijvingen van de functies blijkt ook dat deze vervolgens door de 

wijkregisseur (of gebiedsregisseur) opgepakt worden. Een standaardprocedure of algemene richtlijnen 

over welke weg een initiatief behoort te belopen worden niet als zodanig ervaren (Lohuis, 12 2017; 

Ottevanger, 12 juni 2017; Schuring, 7 juni 2017; Van Gemert-Tenbult, 28 juni 2017)    

 Geschreven richtlijnen en randvoorwaarden zijn er echter wel; dit blijkt immers ook uit de 

bovenstaande tekst over zelfbeheer en financiële arrangementen. Voor zelfbeheer is dit volgens hoofd 

gebiedsbeheer Schuring (7 juni 2017) echter geen procedure beschrijving, maar meer een toolbox 

bestaande uit richtlijnen in plaats van randvoorwaarden. Er is echter wel een handelingsperspectief 

die enkele procedurele zaken beschrijft en die mogelijkheden tot omgang met maatschappelijke 

initiatieven beschrijft. Het gaat hierbij vooral om de vraag hoe je ruimte creëert voor deze initiatieven. 

Het legt de bal wat dat betreft bij de wijk- en gebiedsregie en het overleg dat zij met de bewoners 

moeten hebben over de ‘vraag achter de vraag’. (Schot, 15 juni 2017) Het lijkt er daarmee op dat de 

procedure rondom de behandeling van het initiatief enerzijds gestoeld is op de functiebeschrijving van 

de wijk- en gebiedsregie, maar anderzijds gebaseerd op zoals Van Gemert-Tebult (8 juni 2017) stelt: 

‘’houding, gedrag en cultuur’’. Het cluster werkt volgens haar vanuit een bepaalde 

vanzelfsprekendheid en op basis van enkele waarden die de samenwerking met burgers mogelijk 

maakt, zoals de gebiedsgerichtheid.   

  Richtlijnen die er wel zijn, worden als context specifieker ervaren en daarmee minder 

procedureel. Beheerder gebied Koch (20 juni 2017) stelt dat er heel veel beleid en wetgeving is, maar 

ervaart dat ook als iets waar hij op terug kan vallen in zijn werkzaamheden. Deze richtlijnen zitten 

volgens manager Groeneweg (28 juni 2017) in de programma’s, over wanneer deze ingezet kunnen 

worden, maar ook in wetgeving. Veel wijkregisseurs hebben volgens haar bijvoorbeeld dan ook een 

cursus ‘Algemene Wet Bestuursrecht’ gedaan en hebben onderling een ‘’abc opgesteld’’ waarin per 

onderwerp enkele praktische randvoorwaarden worden beschreven.  

Ondanks de (feitelijke of ervaren) afwezigheid van procedurele richtlijnen, lijkt er wel degelijk een 

patroon te zijn ontstaan in de wijze waarop een initiatief behandeld wordt. Het verloop is afhankelijk 

van de genomen kanalen en het gebruikte programma, maar in zijn algemeenheid lijkt een initiatief bij 

de wijkregisseur neergelegd te worden zodra deze Stadsbeheer bereikt. Of de wijkregisseur dan ook 

daadwerkelijk de verantwoordelijke is voor het verloop van het initiatief, is niet altijd duidelijk en 

wordt in de onderzochte gebieden ook anders ervaren.   

  Manager Struik (6 juni 2017) stelt dat een initiatief doorgaans via de gebiedsregisseur loopt en 

dat hij daarmee ook (deels) ‘eigenaar’ is. Daarbij stelt hij wel dat managers als accounthouders voor 

het gebied eindverantwoordelijk zijn, maar dat zeker bij ‘’relatief kleine initiatieven’’ de 

gebiedsregisseur het zelfstandig af kan handelen. Gebiedsregisseur Rothengatter (21 juni 2017) stelt 

dat de eindverantwoordelijkheid bij de gebiedsregie ligt, maar daar vooral een controlerende functie 

in heeft. Volgens gebiedsregisseur Lohuis (12 juni 2017) zijn er geen mensen persoonlijk 

verantwoordelijk voor een initiatief, maar voelen zij zich wel verantwoordelijk en vinden zij vooral dat 
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ze er ‘’serieus en binnen een bepaalde tijd’’ op de initiatieven in moeten gaan.  

  Er zijn ook medewerkers binnen Stadsbeheer die het eigenaarschap of de 

verantwoordelijkheid voor een initiatief niet zozeer bij de wijk- of gebiedsregie neerleggen, maar dit 

koppelen aan de inhoud. Manager Van Gemert-Tenbult (8 juni 2017) stelt dat initiatieven aan het 

product gekoppeld worden en dat de mensen die accounthouder zijn voor het product het initiatief 

monitoren en in de gaten houden. Dat zijn dan niet de gebieds- of wijkregisseurs, maar de beheerders. 

Beheerder gebied Koch (20 juni 2017) vindt dat in de eerste plaats de initiatiefnemer verantwoordelijk 

is, maar dat er vanuit de gemeente verantwoordelijkheid voor het verloop ligt bij degene  (vanuit welk 

cluster dan ook) die verantwoordelijk is voor waar het inhoudelijk betrekking op heeft. Dit zijn vaak 

medewerkers vanuit Stadsontwikkeling die zich met de totale ontwikkeling (landschap, ruimte, wonen, 

economie) in het betreffende gebied bezighoudt.   

  Tot slot kan er sprake zijn van verantwoordelijkheid door de wijze waarop het initiatief bij de 

gemeente landt. Volgens adviseur Te Velde (24 mei 2017) vindt een initiatief altijd wel een ingang en 

komt deze op die manier ook bij een ‘zaakeigenaar’ terecht. Het verloop van een initiatief is dan mede 

afhankelijk van hoe goed een zaakeigenaar ermee omgaat en in welke mate hij in staat is ‘’buiten zijn 

eigen stramientjes’’ te denken. Ook manager Groeneweg (28 juni 2017) ziet een verband tussen de 

het eigenaarschap en het kanaal. Volgens haar is de wijkregisseur normaliter de ‘eigenaar’, maar het 

komt voor dat een initiatief via de beheerder Stadsbeheer bereikt heeft en dat het eigenaarschap 

gedeeld wordt. Dan zit een beheerder in dat geval ook bij overleggen over inrichtingsplannen en 

ontwikkelingen. 

Ervan uitgaande dat een initiatief inderdaad via de gebieds- of wijkregisseur loopt, moet deze enkele 

afwegingen maken in rondom de behandeling van dit initiatief. Deze afwegingen worden later in dit 

onderzoek nader toegelicht, maar voor het genoemde ‘patroon’ dat aanwezig lijkt te zijn is het 

belangrijk om te benadrukken dat in deze afwegingen, de wijkregisseur zijn werk kan afstemmen met 

de gebiedsregisseur en met de beheerders gebied. De gebiedsregisseur kan om tafel zitten met 

managers, teamleiders of de beheerders gebied. In hoeverre dit gebeurt, is afhankelijk van een aantal 

zaken, waaronder de expertise van de regisseur zelf, maar ook de aard van het verzoek. (Rothengatter, 

21 juni 2017; Struik, 6 juni 2017) Gebiedsregisseur Rothengatter (21 juni 2017) neemt daarnaast met 

regelmaat deel aan overleggen waar ook medewerkers van Stadsontwikkeling (zoals 

landschapsarchitecten) aan deelnemen. Een voorbeeld van zo’n overleg is het Kendoe-overleg, waar 

de landschapsontwerpers, adviseurs, Stedelijk Beheer, de gebiedsorganisatie, de wijkregisseur en 

beheerders wisselend ook aanschuiven. Rothengatter  ervaart dit overleg zeer positief, vanwege de 

directheid waarmee je dingen kunt ‘’af tikken bij elkaar’’ en de directe koppeling tussen beheer 

enerzijds en ontwerp en inrichting anderzijds.   

  Deze vorm van afstemming reikt verder dan enkel intern. Het is dan ook bij kleinere initiatieven 

waar intern de wijkregisseur advies in kan winnen bij beheerders gebied, de wijktuinman of ander 

vakspecialisten. Advies hierbij kan bijvoorbeeld gaan over wat geschikte planten zijn voor een 

plantenschaal in zelfbeheer. Het gaat dan over hele praktische zaken als onderhoud en de hoeveelheid 

zon die een plant nodig heeft. Zo heeft wijkregisseur Schunselaar (11 juli 2017) een initiatief voor een 

bank rondom een boom behandeld. Hierbij heeft ze ter plekke een bomenspecialist van Stadsbeheer 

meegenomen, omdat het oude bomen betrof en deze niet beschadigd, maar ook zorgvuldig beheerd 

moeten worden. Daarbij heeft ze ook advies aan een collega van Stadsontwikkeling gevraagd en op 

basis van die expertise is het initiatief van de grond gekomen. Deze vakmensen zijn vaktechnisch goed 

onderlegd en fungeren als het ware als hulpmiddel voor de zaken die wijkregisseur niet alleen af kan 

handelen (Rothengatter, 21 juni). Voor kleinere projecten zijn dergelijke vakmensen heel geschikt, 

voor grotere projecten zit er vaak ook een adviseur vanuit Stedelijk Beheer bij, zeker wanneer het een 

initiatief in de hoofdstructuur betreft (Rothengatter, 21 juni 2017). In een enkele geval is het ook 
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mogelijk dat een beheerder om advies gevraagd wordt door de regisseur, maar dat deze beheerder er 

iemand van Stedelijk Beheer bij vraagt om advies (Groeneweg, 28 juni 2017).   

  In ieder geval lijkt er sprake te zijn van een sterke interne afstemming bij Stadsbeheer, waarbij 

de dirigerende rol bij de wijk- of gebiedsregisseur ligt en deze inhoudelijke steun kunnen krijgen bij 

beheerders of wijktuinmannen en andere vakmensen. Soms uit dit zich op een hele praktische wijze, 

zoals in Kralingen-Crooswijk en Noord, waar elke maandagochtend tijdens het 

‘’koffieautomaatoverleg’’ allerlei zaken (waaronder initiatieven) onderling besproken worden en op 

deze manier de hulp ingeschakeld kan worden (Ottevanger, 12 juni 2017).   

Naast richtlijnen, eigenaarschap en (interne) afstemming wordt de procedure in grote mate beïnvloed 

door de financiële mogelijkheden. Stadsbeheer heeft (Citylab010 uitgezonderd) namelijk in principe 

geen eigen budget om maatschappelijke initiatieven mogelijk te maken (Lohuis, 12 juni 2017; Roos, 11 

juli 2017; Speters, 27 juli 2017; Struik, 6 juni 2017; Van den Berg-Van der Loo, 27 juli 2017). Als de 

vereiste ondersteuning voor een initiatief binnen de zogeheten ‘basis op orde’ (in de 

productencatalogus) ligt, hoeft er geen financiële bron aangeboord te worden. Zo niet, dan kost het 

Stadsbeheer dus geld. (Van Gemert-Tenbult, 8 juni 2017) Dat kan betekenen dat het uit de begroting 

gehaald moet worden en er dus andere zaken niet gedaan kunnen worden (Lohuis, 12 juni 2017; Struik, 

6 juni 2017). Anderen zeggen dat er wel degelijk wat mogelijk is, omdat er kleine budgetten 

beschikbaar zijn (Schot, 15 juni 2017; Van Gemert-Tenbult, 8 juni 2017), er geld gereserveerd is via 

nota’s om bepaalde problemen op te lossen (Struik, 6 juni 2017) of door te proberen wat ruimhartiger 

om te gaan met bijvoorbeeld het budget voor gebiedsgericht werken (Groeneweg, 28 juni 2017).  

  Ongeacht of er wel of geen budget beschikbaar is voor maatschappelijke initiatieven binnen 

Stadsbeheer, is er eensgezindheid over het feit dat het daadwerkelijke geld voor deze zaken doorgaans 

bij de gebiedsorganisatie zit. De gebiedscommissie heeft in principe geld voor bewonersparticipatie in 

de breedste zin van het woord (Schuring, 7 juni 2017; Schot, 15 juni 2017; Van der Berg-van der Loo, 

27 juli 2017). Zoals genoemd lopen initiatieven ook vaak via de gebiedsorganisatie, omdat die het geld 

hebben en daarmee ook bij machte zijn om initiatieven goed te keuren. Zij ontvangen de initiatieven, 

honoreren ze en delen budgetten toe (Rothengatter, 21 juni 2017; Speters, 27 juli 2017). Volgens 

wijkregisseur Speters (27 juli 2017) wordt Stadsbeheer enkel om input gevraagd, maar bemoeit de 

wijkregisseur zich verder niet met het financiële aspect. Gebiedsregisseur Rothengatter (21 juni 2017) 

stelt dat Stadsbeheer in de uitvoering kan boeken op het ter beschikking gestelde budget, maar dat de 

wijk- en gebiedsregie ‘’nooit een euro voorbij zien komen’’.  

  Het is dus zo dat de gebiedscommissie een grote invloed heeft in het bepalen van het verloop 

van een initiatief door middel van haar financiële ‘macht’. Niet enkel omdat initiatieven die lopen via 

de commissie (en dan bijvoorbeeld via Opzoomer Mee een budget hiervoor krijgen) maar ook omdat 

Stadsbeheer de gebiedsorganisatie nodig heeft om initiatieven te realiseren die rechtstreeks bij 

Stadsbeheer terecht zijn gekomen: voor de beplanting van een plantenschaal is bijvoorbeeld geld van 

de gebiedscommissie in de vorm van een bewonersinitiatief noodzakelijk (Roos, 11 juli 2017; 

Rothengatter, 21 juni 2017).   

  In de behandeling van maatschappelijke initiatieven is het dus zo dat er sprake is van een 

wisselwerking tussen de gebiedsorganisatie en Stadsbeheer. Omdat Stadsbeheer over het beheer van 

de buitenruimte gaat, is het idee dat de gebiedscommissie het cluster om advies vragen voordat ze 

een initiatief goedkeuren. Dit advies richt zich dan op de vraag of het initiatief past in de buitenruimte 

en of het gevolgen heeft voor het beheer in het gebied. (Roos, 11 juli 2017; Rothengatter, 21 juni 2017; 

Schunselaar, 11 juli 2017)    

4.4. Conclusie  

Stadsbeheer als cluster bestaat uit drie sectoren: Schone Stad, Toezicht en Handhaving en Openbare 

Werken. Het cluster werkt gebiedsgericht vanuit zes gebiedskantoren. Omtrent maatschappelijke 
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initiatieven zijn de gebieden zo georganiseerd, dat enkele functies als ‘spil’ fungeren: de gebieds- en 

wijkregisseurs. De gebiedsregisseurs lijken normaliter grotere, complexere en enigszins politieke 

initiatieven in het gebied op te pakken en als inhoudelijke teamleider van de wijkregisseurs te werken. 

De wijkregisseurs pakken de initiatieven op wijk of straatniveau (of kleiner) op en zijn enerzijds de 

‘oren en ogen’ van Stadsbeheer in de wijk en anderzijds het aanspreekpunt voor de bewoner.   

  Bij zelfbeheer (voor Stadsbeheer de meest voorkomende vorm van maatschappelijk initiatief) 

nemen bewoners vrijwillig een taak over van de gemeente in het onderhoud van de buitenruimte en 

beïnvloeden op die manier de directe leefomgeving. Voor zelfbeheer en andere vormen van 

maatschappelijke initiatief zijn in principe meerdere financiële arrangementen ingericht, waaronder 

Citylab010, Right to Challenge, het bewonersinitiatief en Opzoomer Mee. Deze arrangementen zijn 

manieren voor initiatieven om bij Stadsbeheer terecht te komen, maar het zijn niet de enige manieren. 

Ook via de wijkregisseur kan Stadsbeheer direct bereikt worden, vanuit lopende 

(vergroenings)projecten en Stadsontwikkeling zijn er mogelijkheden. Het komt ook voor dat de 

wethouder er zich mee bemoeit, waardoor een initiatief financiering kan ontvangen of de ruimte krijgt.  

  De ‘ingang’ van een initiatief bepaalt mede het verloop ervan: het bepaalt mede welke 

financiële middelen het krijgt en welke ‘spelers’ vanuit de gemeente het verloop beïnvloeden. Als een 

initiatief bij Stadsbeheer landt, is er niet zoiets als een vastgelegde procedure en ook richtlijnen 

omtrent een proces zijn er niet of worden niet als dusdanig ervaren. Hoewel er geen overeenstemming 

is over wie er nu daadwerkelijk verantwoordelijk gesteld kan worden voor het verloop van de 

initiatieven, zijn het vaak de wijk- of gebiedsregisseurs die zich hier actief mee bezig houden. Er is 

hierbij sprake van een interne afstemming tussen de regie enerzijds en vakinhoudelijke kennis 

anderzijds: de wijk- en gebiedsregie stemmen hun werk inhoudelijk met elkaar, managers en 

beheerders en andere vakmensen af. Bij bepaalde projecten is er ook (externe) afstemming met 

Stedelijk Beheer en Stadsontwikkeling.   

  Zeker wanneer het gaat om de financiering van initiatieven in de buitenruimte heeft de 

gebiedsorganisatie veel invloed. Stadsbeheer heeft geen, beperkte of onbekende middelen hiervoor 

te beschikking en is voor bijvoorbeeld de aanschaf van planten, schalen of bakken afhankelijk van de 

gebiedsorganisatie. Bij het honoreren van de maatschappelijke initiatieven horen zij advies te vragen 

aan Stadsbeheer (of Stadsontwikkeling) over de mogelijkheden en de gevolgen voor het beheer. Deze 

organisatorische omstandigheden vormen een deel van de basis voor de analyse over de 

ondersteuning van initiatieven door Stadsbeheer. Een schematische weergave van de mogelijke wegen 

die een initiatief kan bewandelen tot realisatie is te vinden in figuur 9.  
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Figuur 9: Proces voorafgaand aan realisatie van initiatief  
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In de bovenstaande figuur is zichtbaar hoe initiatieven via meerdere wegen direct bij Stadsbeheer 

(groen) terecht kunnen komen (linkerzijde). Omdat het per initiatief verschilt of dit bij de 

gebiedsregisseur of de wijkregisseurs terecht komt, lopen de lijnen tot het groene vlak. Het is hierbij 

wel zichtbaar dat de grotere projecten (arrangementen) doorgaans bij de gebiedsregisseur 

terechtkomen. Kleinere initiatieven uit de wijk komen bij de wijkregisseur terecht en van overige 

initiatieven (Stadsontwikkeling, wethouder, projecten) is hier geen algemene uitspraak toe te passen. 

De stippellijn vertegenwoordigt de overleg relatie tussen beide soorten regisseurs. Een soortgelijke 

relatie heeft ook de beheerder met beide functies: hij heeft een adviserende rol.   

  Aan de rechterzijde van de afbeelding is te zien hoe de gebiedscommissie een rol speelt bij het 

honoreren van bewonersinitiatieven. De stippellijn toont dat de gebiedscommissie dit in op advies van 

de gebieds- of wijkregisseur doet. Een gehonoreerd bewonersinitiatief wordt als Opzoomer Mee-

project bij de wijkregisseur neergelegd. Het is echter goed mogelijk dat een initiatief ‘uit de wijk’ op 

advies van de wijkregisseur als bewonersinitiatief wordt ingediend: op dat moment krijgt het de ingang 

‘bewonersinitiatief’.  
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5. Initiatieven en initiatiefnemers   

In de theorie is een koppeling gemaakt tussen de typologie van de initiatiefnemers en de gewenste 

ondersteuning. Om advies te kunnen geven over de optimale ondersteuning is dan ook nodig inzicht 

te krijgen in de initiatiefnemers waar Stadsbeheer mee te maken heeft. Zoals toegelicht in het 

methodologisch hoofdstuk, zullen theoretische concepten als aangrijpingspunten gebruikt worden om 

dit inzicht te verkrijgen. Het is niet de intentie de theoretische verwachtingen te toetsen aan 

empirische gegevens, maar om te onderzoeken in hoeverre deze toepasselijk zijn in deze specifieke 

context en of deze aangevuld (kunnen) worden. De analyse is op basis van drie soorten bronnen: 

interviews met gemeentemedewerkers, interviews met initiatiefnemers en een onderzoek van Cees 

Bronsveld (2016) naar initiatieven in Rotterdam. Op deze wijze wordt een beeld geschetst van hoe 

Stadsbeheer het ‘speelveld’ ziet. Aan de hand van het onderzoek van Bronsveld wordt onderzocht met 

welke typen initiatiefnemers en welke soort gewenste ondersteuning Stadsbeheer te maken heeft. 

Met de interviews met initiatiefnemers wordt dit inzicht verder uitgediept. 

5.1 Beeld vanuit Stadsbeheer  

Vanuit Stadsbeheer zijn er meerdere medewerkers die direct of indirect met initiatiefnemers te maken 

hebben. Initiatiefnemers en initiatieven zijn er volgens manager Van Gemert-Tenbult (8 juni 2017) in 

allerlei soorten en maten. Dit varieert van mensen die structureel initiatieven ondernemen en contact 

hebben met uitvoerende medewerkers, tot aan mensen die uit een incident eenmalig een initiatief 

ondernemen: ‘’Alles wat je kan verzinnen, dat is er’’. Initiatiefnemers verschillen in persoonlijkheid: 

van mensen die snel accepteren dat iets niet mogelijk is, tot mensen die daar kwaad om kunnen 

worden en van klagers tot mensen die bedankjes sturen na het afhandelen van een melding (Jonker, 

18 juli 2017; Speters, 27 juli 2017). Ook op minder persoonlijk niveau en meer gekeken naar het soort 

mensen en het soort initiatieven zijn er patronen te herkennen in waarin de medewerkers van 

Stadsbeheer mee te maken hebben. 

Allereerst zijn er enkele zeer actieve burgers in de wijken die vaak een initiatief ondernemen en 

structureel contact hebben met medewerkers van Stadsbeheer of andere clusters. Wijkregisseur 

Schunselaar (11 juli 2017) spreekt over Crooswijk, waar ‘’echte vastgeroeste bewoners zitten’’. Eén 

van deze bewoners is een zeer actieve die initiatieven onderneemt in zowel het bereik van 

Stadsbeheer, als daar ver buiten. Zo heeft de initiatiefneemster een boekje over zwerfvuil en ratten 

uitgebracht, gaat ze elke woensdagmiddag vuil prikken met kinderen uit de buurt en laat ze 

knikkerpotjes in de wijk aanleggen.   

  Deze bewoners kunnen zich op een (informele) manier verenigen, zoals dat in Hoogvliet 

gebeurt is. In de Hoogvlietse wijk Zalmplaat zijn zeer actieve oudere bewoners verenigd in een groep 

die in de wijk schouwt. Ze maken hierbij meldingen via bijvoorbeeld 14010 als er onregelmatigheden 

zijn en houden zo de buitenruimte schoon en heel. Op vergaderingen van de groep wordt dan de status 

van de meldingen besproken. (Jonker, 18 juli 2017) Ook bewonersverenigingen, zoals deze bestaan in 

het Lusthofkwartier en het Liskwartier (Rotterdam Noord) dienen met regelmaat initiatieven in bij de 

gemeente en zijn zo bekenden van Stadsbeheer. De verenigingen hebben bijvoorbeeld ook 

wijkkrantjes en organiseren jaarlijkse evenementen die soms erg kunnen groeien in omvang. 

(Schunselaar, 11 juli 2017)    

Naast betrokken individuele bewoners, zijn er vaak hetzelfde ‘soort’ mensen die een initiatief 

ondernemen. Vaak zijn dit jongere, hoger opgeleide mensen met jonge kinderen (Lohuis, 12 juni 2017; 

Schot, 15 juni 2017; Koch, 20 juni 2017). Beheerder gebied Koch (20 juni 2017) voegt daar bovendien 
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aan toe dat het vooral Rotterdammers van autochtone afkomst zijn die een initiatief ondernemen. Het 

onderstaande voorbeeld van Groeneweg (28 juni 2017) over initiatief in het Oude Westen dat leidde 

tot weerstand van bewoners van de wijk die doorgaans geen initiatiefnemers zijn, bevestigt het beeld 

dat initiatiefnemers inderdaad hoger opgeleide mensen zijn: 

‘’De Adrianusstraat in het Oude Westen. Heel veel bewoners hebben daar een inrichtingsplan 

gemaakt voor een plein, maar daar is nu heel onverwacht een groep bewoners opgestaan bij de 

wethouder, van ‘’wat denken al die mensen wel niet, van die koopwoningen, met hun yuppen-

fietsen, wij willen onze stenige pleintje houden zonder bomen’’. (…) Maar wat nu blijkt is dat er 

best veel bewoners betrokken waren, maar vooral van een doelgroep: die met een koopwoning, 

die wat makkelijker een woordje kunnen doen. Die mensen die dat minder hebben zijn een 

handtekening begonnen tegen de vernietiging van hun plein. Iedereen was helemaal verrast, want 

dat hebben we helemaal gemist, dat is interessant.’’ 
Groeneweg (28 juni 2017) 

Het bovenstaande voorbeeld past in de gedachte van adviseur Te Velde (24 mei 2017), die 

beargumenteert dat de wijk fragmenteert, waarbij ‘’leefgemeenschapjes’’ ontstaan binnen de wijk. 

Deze gemeenschappen zijn volgens hem dan ook veelal het startpunt van initiatieven. Wijkregisseur 

Van den Berg-Van der Loo (27 juli 2017) ziet in de wijken waarin zij werkt (Centrum-Delfshaven) dan 

ook een verschuiving van voorkeuren. Zo raakt volgens haar bijvoorbeeld ‘Parking Day’ (waarbij 

bewoners een parkeervak gebruiken om sport en spel activiteiten te ondernemen) steeds meer 

ingeburgerd: ‘’Mensen vinden dat hartstikke leuk (…) en vinden dat veel leuker dan een zootje blik 

voor de deur’’.  

Ook in het soort initiatieven is een patroon te herkennen en deze zijn ook weer vaak te koppelen aan 

een bepaalde type bewoner. Initiatieven in de buitenruimte zijn volgens hoofd gebiedsbeheer Schuring 

(7 juni 2017) te onderscheiden in (kleinschalige) zelfbeheerprojecten en grotere projecten als 

Citylab010 en Right to Challenge. De kleinschalige zelfbeheer initiatieven ondernomen in de directe 

leefomgeving van de initiatiefnemer zijn veruit de meest voorkomende vorm van initiatief in de wijk 

(Schot, 15 juni 2017; Schuring, 7 juni 2017; Te Velde, 24 mei 2017)   

  De grootte van het initiatief lijkt in eerste instantie niet iets te zeggen over de frequentie 

waarmee bewoners initiatieven indienen: er zijn mensen die in de straat een stukje vergroening willen, 

een plantenschaal aanvragen en deze onderhouden. Na het tekenen van het zelfbeheerconvenant 

‘’hoor je ze niet meer, zie je ze niet meer’’. Dit is dan een eenmalig initiatief, ondanks dat de 

initiatiefnemer bekend is. (Lohuis, 12 juni 2017) Het lijkt andersom wel zo dat de eenmalige initiatieven 

vaker kleiner dan groter zijn en gericht op de straat (Koch, 20 juni 2017) . 

  De kleine zelfbeheerprojecten kunnen naast eenmalig ook onderdeel van een reeks aan kleine 

zelfbeheerprojecten van actieve bewoners zijn. Van het soort mensen die deze initiatieven 

ondernemen zijn er twee. Enerzijds is het zo dat een bepaalde groep mensen – ‘’vaak de traditionele 

Rotterdammer’’ – die graag iets wil doen in de wijk, maar dat beperken tot plantenschalen, bankjes of 

een buurtbarbecue (Groeneweg, 28 juni 2017). Anderzijds zijn er ook mensen die ideeën hebben over 

hoe de wijk zou moeten functioneren en volgens manager Groeneweg zijn dat de hoger opgeleide 

Rotterdammers die verandering simpelweg leuk vinden.   

  Initiatieven van grotere omvang, zoals een dakpark, lijken eerder gedaan te worden door 

mensen die breder betrokken zijn bij de maatschappij (Schuring, 7 juni 2017; Koch, 20 juni 2017). Voor 

grotere projecten, zeker in het kader van Citylab010 of Right to Challenge is dan ook ‘’echt wel wat 
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power nodig’’ (Schuring, 7 juni 2017), wat impliceert dat de genoemde groep hoger opgeleiden deze 

vaker ondernemen. 

Uit deze bevindingen lijkt een beeld te ontstaan waarbij kleinere (zelfbeheer)projecten zowel eenmalig 

als structureler ondernomen kunnen worden en er toch wel een bepaalde dominantie is van hoger 

opgeleide jonge gezinnen. Zeker wanneer initiatieven complexer zijn, blijken het mensen te zijn met 

een bepaalde bagage aan kennis en vaardigheden. Dit kan tevens een verklaring zijn voor twee andere 

constateringen, namelijk dat er een onderscheid zit in de gebieden, wijken of zelfs straten waar 

initiatieven al dan niet ondernomen worden en de motivatie die achter initiatieven zit.   

  Maatschappelijke initiatieven in de buitenruimte in allerlei vormen, soorten en maten lijken in 

bepaalde gebieden van Rotterdam vaker voor te komen dan in andere gebieden: er is bijvoorbeeld 

veel participatie en zelfbeheer in bepaalde delen van Delfshaven en er is in Hoogvliet vrijwel geen 

animo voor zelfbeheer (Jonker, 18 juli 2017; Schuring, 7 juni 2017). Dit kan samenhangen met het 

karakter van de wijk: in Hillegersberg zitten veel mensen met verstand van zaken, die bijvoorbeeld nog 

meer weten van riolering dan sommige mensen van Stadsbeheer (Speters, 27 juli 2017). Iets wat 

volgens wijkregisseur Speters ‘’ook wel verhelderend is’’, omdat mensen die in de wijk wonen anders 

naar de wijk kijken dan de medewerkers van Stadsbeheer. Ook Kralingen-Oost is een wijk m met 

vaardige mensen. De bewonersvereniging van de wijk heeft overleggen met de directeur en managers 

van de gebiedsorganisatie: volgens wijkregisseur Schunselaar (11 juli 2017) is er geen 

bewonersvereniging die dat heeft, maar deze mensen wel, omdat ‘’ze gewend zijn om op dat niveau 

te zitten’’. Hoogvliet is een wijk waar de bewoners een grote invloed hadden op de deelgemeente, 

waardoor ze nu al snel naar de gebiedscommissie stappen als ze iets niet voor elkaar krijgen. 

Bovendien waren er zeker in het begin (na de opheffing van de deelgemeente) een gigantische 

hoeveelheid klachten over relatief kleine zaken (Jonker, 18 juli 2017).  

  Het karakter van de wijk is grotendeels te verbinden aan het soort mensen dat er woont. Het 

is daarmee volgens de theorie en het beeld van de medewerkers ook te koppelen aan de hoeveelheid 

en soort initiatieven. De motivatie van initiatiefnemers ligt hier tegenaan. Stadsbeheer heeft 

bijvoorbeeld Noordoost volgens manager Ottevanger (12 juni 2017) te maken met drie ‘’hele andere 

wijken’’. Rotterdam Noord is volgens hem vrij dorps en betrokken, waar men in Crooswijk ‘’grotere 

problemen achter de voordeur dan ervoor hebben’’, waardoor ze zich minder om de buitenruimte 

bekommeren. In Kralingen wonen dan weer beter gefortuneerde mensen die zich juist wel met de 

buitenruimte te bemoeien: bewoners wilden bijvoorbeeld in hun smalle, nostalgische straatje de 

openbare verlichting op eigen kosten laten vervangen door klassiekere lichtmasten. Wijkregisseur 

Schunselaar (11 juli 2017) bevestigt dit beeld met een voorbeeld waarbij een bewoner van Kralingen-

Oost een whirlpool met een stokvuurtje op een parkeerplaats had neergezet. Dit leidde tot onrust, 

omdat ‘’dit in Kralingen-Oost normaal toch niet gebeurt’’.   

  In een volkse wijk als Crooswijk zijn het dan ook enkele zeer betrokken bewoners die de 

initiatieven ondernemen (Schunselaar, 11 juli 2017). Ook in Hoogvliet (Jonker 18 juli 2017) beperkt het 

zich tot enkelen die initiatieven ondernemen. Dit is enerzijds praktisch, vanuit een bepaalde behoefte 

(ouderen die een bankje onderweg naar de supermarkt verlangen) of uit een soort van onvrede over 

of controle op de taken die Stadsbeheer verricht (zoals het eerder genoemde groepje betrokken 

bewoners die met regelmaat schouwen in de wijk). Onvrede als motivatie om initiatieven te 

ondernemen wordt vaker genoemd (Schot, 15 juni 2017; Schuring, 7 juni 2017), maar in Hoogvliet lijkt 

dat vaker te worden geuit door klachten dan zelf actie te ondernemen.   

  Zelfbeheerprojecten ziet men vooral in wijken waar mensen wonen die een bredere interesse 
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en betrokkenheid met de maatschappij hebben: ‘’Je ziet dat er meer georganiseerd wordt in Kralingen 

dan in Bloemhof’’ (Schuring, 7 juni 2017). Dat heeft volgens hoofd gebiedsbeheer Schuring dan ook te 

maken met de mind-set, de eigen leefomgeving en of de bewoners zich wel druk kunnen en willen 

maken om de buitenruimte. In wijken waar die motivatie er niet of minder is, lopen ook minder 

zelfbeheerprojecten. Dit blijkt ook uit een observatie van een zelfbeheerproject in de Kokerstraat in 

de wijk Hillesluis (stadsdeel Feijenoord). Een aanwezige medewerker van de gebiedsorganisatie zei 

niet zo te geloven in zelfbeheerprojecten ‘’in dit soort wijken’’, omdat ‘’de mensen er hier de motivatie 

gewoon niet voor hebben’’. De opkomst bij het initiatief viel dan ook erg tegen. (Zelfbeheer 

Kokerstraat, persoonlijke communicatie, 7 juni 2017)   

  Met betrekking tot het ondernemen lijken er dan twee soorten motivatie te zijn: één vanuit 

de negatieve benadering en één vanuit de positieve benadering. De negatieve benadering is uit een 

soort protest, wanneer er een actie ondernomen wordt door Stadsbeheer waar de bewoners het niet 

mee eens zijn, of als ze ontevreden zijn over de werkzaamheden van Stadsbeheer. De komt voort uit 

een soort overtuiging de wijk te willen verbeteren, iets ‘’te willen doen’’ en daar de buitenruimte voor 

gebruiken (Schot, 15 juni 2017). De moestuinen zijn hier volgens adviseur Schot een goed voorbeeld 

van: deze zijn op het moment een hype en vooral onder ‘’bepaalde mensen in bepaalde wijken’’.  

Concluderend zijn initiatieven en initiatiefnemers er in verschillende soorten. Dit varieert van enkele 

zeer actieve bewoners tot aan eenmalige initiatieven en van kleine zelfbeheerprojecten tot aan 

grotere, complexere (zelfbeheer)projecten. Er lijkt overlap te zijn in wijken waar veel hoger opgeleide 

jonge gezinnen zijn met de bereidheid tot het ondernemen van initiatieven. Daarnaast zijn er ook 

wijken waar deze bereidheid veel minder is, omdat de bewoners niet gemotiveerd zijn zich bezig te 

houden met de buitenruimte, of omdat zij hun onvrede uitten op een andere wijze. De motivatie om 

initiatieven te ondernemen varieert dan ook van het protesteren tegen acties van Stadsbeheer, tot het 

willen verbeteren van de eigen straat of zelfs wijk. 

5.2 Onderzoek Rotterdamse initiatieven  

Cees Bronsveld (2016) heeft in opdracht van het cluster Stadsontwikkeling onderzoek gedaan naar 18 

maatschappelijke initiatieven in het beheer van de buitenruimte in Rotterdam (waarvan één in het 

naburige Vlaardingen). Eén van de hoofdvragen hierin richt zich tot de zaken waar initiatiefnemers 

tegenaan lopen in het ondernemen van hun initiatieven en wat de gemeente hiervan kan leren. Dit 

onderzoek is daarmee geschikt als bron om te kunnen onderzoeken in hoeverre het hierboven 

geschetste beeld klopt, of initiatiefnemers te onderscheidden zijn in typen en welke 

ondersteuningsbehoefte zij hebben.  

  De typologie aan de hand van de behandelde kenmerken van Van de Wijdeven (2012) wordt 

in eerste instantie gebruikt als aangrijpingspunt om te onderzoeken in hoeverre deze kenmerken 

zichtbaar zijn bij de door Bronsveld (2016) onderzochte initiatieven en initiatiefnemers. Met het ACTIE-

model wordt de typologie aangevuld. Deze vormt tevens de basis voor de contextbeschrijving, waaruit 

een gewenste ondersteuning moet blijken. Tot slot wordt gekeken in hoeverre de veronderstelde 

theoretische verwachtingen van toepassing zijn in deze context. 

5 2.1 Type initiatiefnemers  

Uit het theoretisch kader blijken twee soorten initiatiefnemers: buurtbouwers en projectentrekkers. 

Inherent aan theorie, een poging tot een (schematische of geordende) weergave van de werkelijkheid, 

is het gegeven dat de empirische bevindingen niet volledig binnen deze typen te vangen zijn. 

Desondanks zal er aan de hand van de indicatoren een poging worden gedaan de initiatiefnemers 
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onder buurtbouwers of projectentrekkers te kunnen plaatsen. Initiatiefnemers waarbij dat om welke 

reden dan ook niet mogelijk is, worden ook behandeld. De indicatoren zijn nogmaals weergegeven in 

de onderstaande Tabel 1. Een korte beschrijving van de initiatieven is te vinden in Bijlage 8. 

 

Projectentrekker 

Enkele onderzochte initiatieven zijn duidelijk projectentrekkers, omdat ze voldoen aan alle criteria. Het 

meest duidelijke voorbeeld is de Geveltuin Snelfilterweg. De initiatiefneemster werkte tijdelijk samen 

met haar buurvrouw om een geveltuintje aan te leggen. Het doel van het initiatief was eenvoudig: het 

opknappen van een klein stukje leefomgeving. Het contact met de gemeente was is dit geval vooral 

handig: een klein budget is vrijgemaakt en ze is ondersteund met materiaal.   

  Ook de initiatiefnemer achter de Witte Bollen is een voorbeeld van een pure projectentrekker. 

Het betrof hier een specifiek kunstwerk dat ‘gered’ moest worden. Uit praktische overwegingen is een 

stichting opgericht, maar deze samenwerking van bewoners had nog altijd het doelgerichte element. 

De stichting kan dan ook feitelijk als projectteam worden gezien. Het contact met instanties was vooral 

noodzaak, al was het maar omdat de gemeente het kunstwerk in de opslag had staan. Dat het echter 

niet altijd zo zwart wit is, blijkt ook uit deze casus: na dit project heeft de stichting andere kunstwerken 

onder handen genomen en het adviseert nu ook soortgelijke initiatiefnemers. Hiermee krijgt het een 

structureler karakter, wordt de scope verbreed en beargumenteerd kan worden dat de aandrijver 

wellicht voorbij de verbondenheid aan de leefomgeving gaat en een meer idealistisch karakter krijgt.

  Een ander voorbeeld van de projectentrekker zijn de initiatiefnemers achter de Tussentuin. 

Het was van het begin af aan duidelijk dat dit een tijdelijk project betrof en de samenwerking tussen 

de initiatiefnemers had dan ook een projectmatig, doelgericht en tijdelijke vorm. Het motief achter 

het initiatief was ook duidelijk: deze kwam voort uit een wens de directe leefomgeving te verbeteren.  

‘’Ik ben actief geworden omdat ik het leuk vond, maar ik had als bewoner ook een direct belang. 

Dat stukje grond vormde min of meer mijn uitzicht. En ja, ik ben ontwerper en denk graag na over 

mijn directe leefomgeving.’’ 
Initiatiefnemer achter de Tussentuin over zijn motivatie. Uit: Bronsveld (2016, p.27) 

Buurtbouwers 

Van de onderzochte initiatieven zijn er enkele initiatiefnemers die op één kenmerk na voldoen aan de 

kenmerken van een buurtbouwer. Bij de Rotterdamse Munt en de Hondenspeeltuin Bello is het niet 

bekend op welke wijze de initiatiefnemers contacten met instanties onderhouden. Er is echter nog een 

reden waarom deze twee lastig te definiëren zijn als buurtbouwers: ze hebben een bepaald 

verdienmodel en vertonen kenmerken van een onderneming. De initiatiefnemers achter deze twee 

initiatieven zijn dan ook te definiëren als sociaal ondernemers.   

Indicator (kenmerk) Buurtbouwer Projectentrekker 

Intensiteit 
betrokkenheid 

Structureel Ad hoc 

Scope initiatief Wijk Buurt of straat 

Aandrijvers Wijkverbetering Verbondenheid met directe 
leefomgeving 

Vindplaats (in)formele netwerkorganisaties Projectteams 

Relatie bewoners ‘’Zelf zaken oppakken en anderen op 
gang brengen’’ 

‘’Tijdelijk samenwerken aan een 
goed doel’’ 

Relatie instanties Instanties in het persoonlijk netwerk Soms handig, soms noodzakelijk 

Tabel 1: indicatoren type initiatiefnemer 
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  De mensen achter de Voedselbos Kralingen vertonen ook kenmerken van de buurtbouwer, 

ware het niet dat de relatie met instanties als een noodzaak wordt ervaren en minder plaatsvinden in 

het persoonlijk netwerk. Dit is wellicht van belang in de gewenste ondersteuning, maar ook de wijze 

waarop Stadsbeheer het initiatief kan of moet ondersteunen. De initiatiefnemers van de Gandhituin 

vertonen ook sterke gelijkenissen met de buurtbouwer, maar hebben een sterk politiek-sociale 

motieven. Dit komt overeen met het idealistische motief als beschreven in de theorie, ware het niet 

dat de initiatiefnemers geen idealistische motieven hebben voor het verbeteren van de wijk, maar 

voor de gehele maatschappij. Daarnaast lijkt hun verhouding met instanties te bestaan uit een 

gevoelde noodzaak en niet zozeer als aanwezig in het persoonlijke netwerk.  

  Ook de mensen achter Wijktuin de Esch, Ruige Plaat Hoogvliet en de Blokkentuin lijken erg  op 

de buurtbouwer. In het geval van Wijktuin de Esch is het echter een professionele stichting die in 

opdracht van de gemeente het onderhoud en het beheer voor de bewoners doet, waarmee enerzijds 

beargumenteerd kan worden dat hier nog nauwelijks sprake is van een maatschappelijk initiatief. 

Anderzijds zou het aanstellen van de professionals als een vorm van ondersteuning kunnen worden 

gezien. Het onderzoek richt zich echter tot de professionals en niet de bewoners. De Ruige Plaat 

Hoogvliet is tevens een apart geval, daar het hier een professioneel bureau voor de ontwikkeling van 

natuur betreft. Het is hierbij onbekend in welke mate het bureau handelt uit een idealistisch, dan wel 

commercieel motief. Tot slot is de Blokkentuin een voorbeeld van een initiatief dat (net als de Wijktuin 

de Esch) met door de gemeente aangestelde (en betaalde) professionals werkt. Ook hier richt het 

onderzoek zich tot deze professionals en niet tot de bewoners. Daarnaast is het initiatief in deze casus 

genomen door de gemeente en niet door de bewoners, waardoor het volgens dit onderzoek buiten de 

definitie van maatschappelijk initiatief valt.  

In de onderstaande Tabel 4. zijn de initiatieven per indicator weergegeven. Vanwege de soms 

gebrekkige empirische gegevens is geprobeerd zo dicht mogelijk bij een classificering te komen. In 

Bijlage 8. is een korte inhoudelijke beschrijving van de initiatieven te vinden. Voor een uitgebreidere 

inhoudelijke beschrijving van de initiatieven wordt aangeraden het onderzoek van Bronsveld (2016) te 

raadplegen. 

 

Initiatief 
Betrokken-

heid 
Scope Aandrijver Vindplaats 

Relatie 

Bewoners 

Relatie 

instanties 
Type 

Rotterdamse 

Munt 
Structureel Wijk Wijkverbetering 

(in)formeel 

netwerk 

Mensen 

betrekken 
N.b. BB 

Hefpark Ad hoc Buurt 
Verbondenheid 

leefomgeving 
Projectteam 

Samenwerking 

doel 
Noodzaak PT 

Hondenspeel-

tuin Bello 
Structureel Wijk Wijkverbetering 

(in)formeel 

netwerk 

Mensen 

betrekken 

N.b.  

(lijkt 

persoonlijk) 

BB 

Witte Bollen Ad hoc Buurt 
Verbondenheid 

leefomgeving 
Projectteam 

Samenwerking 

doel 

Noodzaak & 

handig 
PT 

Dorpstuin 

Rozenburg 
Ad hoc Buurt 

Verbondenheid 

leefomgeving 
Projectteam 

Samenwerking 

doel 

Persoonlijk 

netwerk 
PT 

Tuin op de Pier Ad hoc Buurt 
Wijk-

verbetering 
Projectteam 

Samenwerking 

doel 

Persoonlijk 

netwerk 
PT 

Dakpark 

Delfshaven 
Ad hoc Wijk N.b. Projectteam 

Samenwerking 

doel 
Noodzaak PT 

Voedselbos 

Kralingen 
Structureel Wijk Wijkverbetering 

(in)formeel 

netwerk 

Mensen 

betrekken 
Noodzaak BB 

Tabel 4: Type initiatiefnemer naar indicatoren Van de Wijdeven (2012, p.226) 
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Wijktuin  

de Esch* 
Structureel Wijk N.b. 

(in)formeel 

netwerk 

Mensen 

betrekken 

Persoonlijk 

netwerk 
BB 

Tussentuin Ad hoc Buurt 
Verbondenheid 

leefomgeving 
Projectteam 

Samenwerking 

doel 

Niet, soms 

handig 
PT 

Buurttuin 

Wilgenhagen 
- Wijk 

Wijk-

verbetering 
Projectteam 

Mensen 

betrekken 
Noodzaak - 

Laurens 

Delfshaven 
Structureel Buurt Wijkverbetering 

(in)formeel 

netwerk 

Mensen 

betrekken 
N.b. BB 

Ruige Plaat  

Hoogvliet** 
Structureel Wijk Wijkverbetering 

(in)formeel 

netwerk 

Samenwerking 

doel 
N.b. BB 

Wollefoppen-

groen & co. 
Ad hoc Buurt 

Verbondenheid 

leefomgeving 
Projectteam 

Samenwerking 

doel 

Noodzaak & 

handig 
PT 

Gandhituin Structureel Wijk Wijkverbetering 
(in)formeel 

netwerk 

Mensen 

betrekken 

N.b.  

(lijkt 

noodzaak) 

BB 

Blokkentuin*** Structureel Wijk Wijkverbetering 
(in)formeel 

netwerk 

Mensen 

betrekken 

Persoonlijk 

netwerk 
BB 

Geveltuin 

Snelfilterweg 
Ad hoc Buurt 

Verbondenheid 

leefomgeving 
Projectteam 

Samenwerking 

doel 
Handig PT 

* Stichting draagt zorg, ipv. Bewoners  

** Professioneel bureau voor ontwikkeling van natuur  

*** Initiatief van de gemeente, bemiddeling en begeleiding door professionals 

5.2.2 Context initiatiefnemers  

In de vorige paragraaf is beschreven hoe enkele van de initiatieven al dan niet te benoemen zijn als 

buurtbouwer of projectentrekker. Aan de hand van het ACTIE-model wordt de context omtrent de 

initiatieven geschetst, waarna kan worden geconcludeerd in hoeverre de gewenste ondersteuning 

overeen komt met de theoretisch verwachte ondersteuning. Kort behandeld is al hoe de initiatieven 

vaak niet volledig als buurtbouwer of projectentrekker benoemd kunnen worden; met de context 

beschrijving wordt dit verder genuanceerd. Hiermee kan een eventuele discrepantie tussen theorie en 

empirie verklaard worden. In het hoofdstuk hierna zullen de bevindingen over de gewenste 

ondersteuning gezamenlijk met de bevindingen uit de interviews worden afgezet tegen de door 

Stadsbeheer geleverde ondersteuning. In de onderstaande Tabel 2. is de theoretische context als 

geconcludeerd in het theoretische kader nogmaals in steekwoorden weergegeven.  

 

Gewenste ondersteuning kan volgens Hurenkamp e.a. (2006) bestaan uit betrokkenheid, subsidie en 

een luisterende overheid. Deze gewenste behoefte is in de theorie gekoppeld aan de 

buurtbouwer/projectentrekker typologie, de ACTIE-context (Denters, e.a. 2013), de houdingen van 

 Buurtbouwer Projectentrekker 

Animo Idealistische motieven Doelgerichte motieven 

Contacten Intensieve externe en interne 
contacten: waken voor 
uitsluiting 

Behoefte aan contacten met 
instanties: waken voor 
overbelasting 

Toerusting Voldoende vaardigheden en 
tijd, behoefte aan geld 

Voldoende vaardigheden, 
behoefte aan ‘tijd’ 

Inbedding Frustratie door contrast in 
logica: vertaalslag nodig 

Uiteenlopende waardering van 
contact: maatwerk nodig 

Empathie Duidelijkheid om verkeerde 
verwachtingen en ruimte voor 
informele contacten nodig 

Tonen dat initiatiefnemers 
serieus worden genomen: 
waken voor ondergeschiktheid 

Tabel 2: Context naar ACTIE-model 
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Schulz e.a. (2013) en de participatieladder (ROB, 2012)  De theoretische veronderstelde behoefte die 

hieruit is ontstaan is:  

Buurtbouwers hebben behoefte aan een (financieel) faciliterende ondersteuning van de initiatieven 

met duidelijke randvoorwaarden. 

Projectentrekkers hebben behoefte aan een faciliterende ondersteuning van de initiatieven op maat 

met (persoonlijk) contact.     

1. Rotterdamse Munt – Buurtbouwer (Sociaal ondernemer)  

  Animo – Uit het onderzoek blijken idealistische motieven om de wijk te verbeteren: ‘’Wanneer 

mensen niet structureel meedoen ontstaan er allerlei persoonlijke en sociale problemen die ook de 

ontwikkeling van een wijk zullen gaan afremmen’’ (p.14). Door de activiteiten die het initiatief hiervoor 

ontplooit, zoals de exploitatie van een terras en de verkoop van kruiden, kan er beargumenteerd 

worden dat er ook sprake is van een persoonlijk motief. Deze overlap van motieven is te verklaren uit 

het feit dat de Rotterdamse Munt een sociale onderneming is.  

  Contacten – Met het bedrijfsmodel en het werken met vrijwilligers kunnen intensieve interne 

contacten verondersteld worden. Over de externe contacten is weinig duidelijkheid, maar deze lijken 

door financiële bijdragen van bijvoorbeeld de GGD en de voormalige dienst Jeugd, Onderwijs en 

Samenleving relatief sterk.  

  Toerusting – Met vrijwilligers en een relatief succesvolle onderneming lijkt er voldoende ‘tijd’ 

en ‘vaardigheden’. Ook financiële middelen lijken aanwezig te zijn, maar er wordt wel gezocht naar 

een duurzamer verdienmodel. Onderdeel hiervan is door samenwerking te zoeken met zorg- of 

welzijnsinstanties.  

  Inbedding – Er lijkt een kloof te zijn tussen de logica van de initiatiefnemers en die van de 

gemeente. De werkwijze van de gemeente (gebiedscommissie) komt op de initiatiefnemers willekeurig 

over en de procedure voor de aanvraag van subsidie is volgens hen te bureaucratisch en niet 

transparant.   

  Empathie – Klachten over de bureaucratie en het gebrek aan transparantie kunnen een teken 

zijn van een gevoeld gebrek aan ruimte voor informele contacten. Duidelijker is echter de uitgesproken 

frustratie over onduidelijke verwachtingen, waarbij de initiatiefneemster aangeeft liever een negatief 

antwoord te krijgen, dan een onduidelijk antwoord: ‘’Nee is ook een antwoord (…) we vinden het niet 

belangrijk wat jullie aan het doen zijn, het heeft geen toegevoegde waarde voor de stad. Dat is ook 

een goed antwoord.’’ (p.14)  

De context rondom de Rotterdamse Munt sluit naadloos aan op de theoretisch verwachte context van 

de buurtbouwer. Het feit dat het hier een sociale onderneming betreft verandert dat niet. De gevoelde 

behoefte aan ondersteuning lijkt subsidie, waarbij duidelijkheid van belang is. Het vinden van een 

duurzaam verdienmodel kan echter ook een (onbewuste) vraag naar expertise zijn.  

2. Hefpark – Projectentrekker  

  Animo – Het ontwikkelen en onderhouden van een park is een doelgericht motief, ook al 

zeggen de initiatiefnemers dat deze ontwikkeling belangrijk is voor de wijk. De locatie en het doel zijn 

relatief specifiek en resultaatgericht.  

  Contacten – De initiatiefnemers hebben een klein groepje van drie man gevormd die intensief 

contact onderhouden, zij worden ondersteund door een twintigtal vrijwilligers. Over het contact met 

de instanties is weinig duidelijk, maar deze lijkt te bestaan uit praktische overwegingen.  

  Toerusting – De initiatiefnemers zijn hoogopgeleide mensen, één van de drie kan als 
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professional worden beschouwd. De ‘vaardigheden’ zijn hiermee voldoende aanwezig, maar gezocht 

wordt naar nieuwe mensen, omdat ze het ‘’groenonderhoud (…) eigenlijk maar met zijn drieën’’ doen 

(p.16). Daarnaast wordt gezocht naar structurele financiering, ondanks dat zij de weg naar fondsen en 

subsidieverstrekkers kennen.   

  Inbedding – Het contact met de gemeente wordt door de initiatiefnemers inderdaad in 

sommige gevallen noodzakelijk geacht (een probleem met vervuilde grond moest worden opgelost) 

en soms als handig ervaren (Creatief Beheer die het onderhoud verricht). Uit de waardering van het 

contact klinkt een praktische ondertoon, de gebiedsnetwerker wordt gewaardeerd want hij doet 

‘’verschrikkelijk zijn best voor ons’’. Procedures worden daarentegen weer als traag, bureaucratisch 

en tijdrovend ervaren. Procedures voor de aanvraag van grotere bedragen zijn er volgens de 

initiatiefnemers niet.  

  Empathie – Eén van de initiatiefnemers voelt zich niet serieus genomen, terwijl de 

initiatiefnemers trots zijn op wat ze bereikt hebben. Procedures rondom kleine bedragen zijn duidelijk, 

maar moeizaam en omtrent grotere (structurele) bedragen is veel onduidelijkheid.  

Ook in deze casus lijkt de context aan te sluiten op de theoretische verwachte context voor een 

projectentrekker. Er wordt aangegeven dat de initiatiefnemer zich serieus genomen wil voelen. 

Daarnaast is een structurelere vorm van financiering en meer vrijwilligers gewenst. Het contact met 

de gebiedsnetwerker (wat als een vorm van maatwerk kan worden beschouwd) wordt gewaardeerd, 

maar aangegeven wordt dat er meer behoefte is aan een soepelere en vooral duidelijkere aanvraag 

voor subsidie. De gewenste ondersteuning lijkt dus te bestaan uit maatwerk waarbij meer duidelijkheid 

wordt verschaft en een manier wordt gevonden de initiatiefnemers te ontlasten.  

3. Hondenspeeltuin Bello – Buurtbouwer (Sociaal ondernemer)  

  Animo – Met een in de eerste plaats doelgerichte actie (het inrichten van een 

hondenspeelplaats) lijkt er nu een breder, socialer motief te zijn: het bieden van een plek voor 

hondenliefhebbers om een variëteit aan de activiteiten te verrichten, maar vooral ook het gericht zijn 

op de mensen die hun hond vanwege fysieke beperkingen niet kunnen uitlaten, het geven van een 

zinvolle dagbesteding aan jongeren, het behandelen van mensen met hondenfobieën, etc. Door de 

exploitatie van enkele zaken en de wens de opgedane expertise in de markt te zetten lijkt er een 

element van persoonlijk motief in te zitten. Ook dit is te verklaren uit het feit dat het hier een sociale 

onderneming betreft.   

  Contacten – De initiatiefnemers hebben als groep ondernemers intern hecht contact, maar 

worden ook in de wijk gewaardeerd, ondanks hun specifieke doelgroep. Ook het contact met de 

gemeente is volgens de initiatiefnemers goed.   

  Toerusting – Als ondernemers hebben de initiatiefnemers de nodige vaardigheden, er zijn geen 

tekenen van tijdgebrek en door een degelijk verdienmodel lijken er geen financiële benodigdheden. 

Desondanks vinden dat de gemeente ‘’vaker grond gratis ter beschikking’’ zou moeten stellen.   

 Inbedding – Er zijn geen tekenen van frustratie over de gemeente, wellicht enkel het ter 

beschikking stellen van de grond, ware het niet dat dit na een motie daadwerkelijk beleid geworden 

is.  

  Empathie – Ook hier zijn geen noemenswaardige zaken te benoemen: het contact met de 

gemeente verloopt via de gebiedscommissie naar mening van de initiatiefnemers goed.   

Een uitgesproken gewenste ondersteuning is er niet langer. Enkel de ruimte om het initiatief te 

ondernemen was van belang (het initiatief is ontstaan nadat deze eerder is afgewezen). De context 
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sluit aan op de verwachting context en dat vooral in positieve zin. Ondanks dat alles goed gaat, is er 

behoefte aan financiële ondersteuning in de vorm van gratis te gebruiken grond, zodat dit kosten 

bespaart en ze hiermee ook hun expertise op de markt kunnen brengen. Dit sluit aan op het gegeven 

dat buurtbouwers financiële ondersteuning verlangen om meer doelen te bereiken.  

4. Witte Bollen – Projectentrekker  

  Animo – Het motief achter de Witte Bollen is zeer doelgericht: het behouden en onderhouden 

van (in eerste instantie) één verwaarloosd kunstwerk.  

  Contacten – De initiatiefnemer was in de eerste plaats alleen, maar heeft met enkele 

buurtgenoten een stichting opgericht. Het contact met de gemeente is noodzakelijk, maar de steun 

van bijvoorbeeld de burgemeester was vooral gunstig. Beide contacten hebben praktische doeleinden.

 Toerusting – Als kunstliefhebber en voormalig ondernemer beschikt de initiatiefnemer over 

vaardigheden. Over tijd is wordt niet gesproken en financiële middelen waren geen problematische 

factor. 

  Inbedding – Zoals genoemd zijn de contacten vooral praktisch. Wat opvalt, is dat de 

initiatiefnemer ‘’een aantal hobbels moest nemen’’ (p.18). Bronsveld (2016, p.19) constateert dat het 

in beheer nemen van kunstwerken ‘’vooral een kwestie van volhouden’’ is. Deze hobbels en het 

moeten volhouden lijken erop te wijzen dat het een zeer bureaucratisch en uitputtend proces is.  

  Empathie – Bronsveld (2016, p.19) stelt dat het voor ambtenaren soms wennen is als een 

burger volhoudt, maar dat er ook vele zijn die hier het positieve van in zien. Dit kan erop duiden dat 

dit soort vragen onvoldoende serieus genomen worden, maar dat kan op slechts deze constatering 

niet geconcludeerd worden.  

De context komt in zekere mate overeen met de theoretische verwachting, maar over de empathie is 

weinig duidelijkheid. Door te stellen dat het een proces van volhouden is, waar enkele ambtenaren 

niet op voorbereid zijn, lijkt er vooral behoefte te zijn aan een meer meewerkende gemeente.   

5. Dorpstuin Rozenburg – Projectentrekker   

  Animo – Met het creëren van een Dorpstuin op een stuk braakliggend terrein hebben de 

initiatiefnemers een doelgericht motief.   

  Contacten – De contacten met instanties zijn al zeer goed (en persoonlijk) doordat de 

initiatiefnemer of bij de gemeente gewerkt heeft, of een gemeenteraadslid in de voormalig gemeente 

Rozenburg was. Het gebruik van deze contacten is praktisch.  

  Toerusting – De initiatiefnemers hebben met hun uitgebreide, persoonlijke netwerk en hun 

voormalige functies voldoende vaardigheden. Over tijd wordt niet gesproken en financiële middelen 

zijn geen probleem omdat deze ‘’soepel worden toegekend’’ (p.20).  

  Inbedding – Het contact met de gemeente wordt positief gewaardeerd.  

  Empathie – De initiatiefnemer voelt zich voldoende serieus genomen. Vanwege de 

achtergronden van de initiatiefnemers was er tevens geen sprake van onduidelijkheden. Het gevaar 

dat de gebiedscommissie te ondergeschikt is kan hier schuilen vanwege de expertise en het netwerk 

van de initiatiefnemers.   

De context rondom dit initiatief is gelijk aan die van de projectentrekker. Of er sprake is van maatwerk 

is onduidelijk en ook de gewenste ondersteuning is onduidelijk. Deze onduidelijkheid kan het gevolg 

zijn van het feit dat de initiatiefnemers zich serieus genomen voelen, zich gehoord voelen en financieel 

gesteund worden.  
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6. Tuin op de Pier – Projectentrekker  

  Animo – Het project lijkt in eerste instantie zeer doelgericht, doordat het gericht is op de 

ontwikkeling van een specifieke locatie. Het vergroenen van de wijk is hierbij het achterliggende 

motief. Er is een botsing tussen dit doelgerichte motief en het beleid van de gemeente, daar deze de 

grond wil ontwikkelen, maar de initiatiefnemers met steun van de wijk de vergroening willen houden. 

  Contacten – De initiatiefnemers zijn hecht georganiseerd en hebben veel draagvlak in de wijk. 

Er is tevens veel contact met instanties, maar dit lijkt pure noodzaak; de grond is van de gemeente.  

  Toerusting – Er zijn voldoende vaardigheden aanwezig en ook tijd is niet problematisch. Het is 

juist een financiële behoefte die wordt uitgesproken, maar deze is ontstaan uit een noodzaak de 

gemeente te overtuigen van de ‘waardencreatie’ van het initiatief.  

  Inbedding – Het contact met de gemeente wordt relatief negatief gewaardeerd, ondanks er 

goede contacten in het persoonlijke netwerk zijn. Een verschillend perspectief over wat het initiatief 

oplevert leidt tot grote frustratie bij de initiatiefnemers. De gemeente zegt het volgens de 

initiatiefnemers een te complex initiatief te vinden, omdat het clusters overstijgt. De initiatiefnemer 

vindt dit onzinnig, omdat het over praktische zaken gaat.  

  Empathie – Volgens Bronsveld (2016, p.21) voelen de initiatiefnemers zich niet gehoord, zij 

proberen de gemeente overtuigen met harde feiten, maar dat is lastig omdat zij het geld niet hebben 

om onderzoek te laten doen. Daarnaast is het voor de initiatiefnemers onduidelijk wat zij van de 

toekomst kunnen verwachten, omdat zij niet op de hoogte zijn van wat de gemeente aan contracten 

afsluit. 

Deze context lijkt in eerste instantie op de verwachte context voor projectentrekkers. De uitgesproken 

behoefte voor ondersteuning lijkt financieel, maar dit komt voort uit een frustratie over het niet 

gehoord voelen. Faciliteren op maatwerk als gewenste ondersteuning (om de projectentrekker serieus 

te nemen) lijkt niet aan de orde, of al plaatsvindend: het initiatief is namelijk inhoudelijk succesvol. 

Voordat een initiatiefnemer zich serieus genomen kan voelen, moet hij zich echter gehoord voelen. 

7. Dakpark – Projectentrekker  

  Animo – Vanuit de wijk was er een doelgericht motief waaruit het initiatief ontstond, namelijk 

om een buurtpark te ontwikkelen. De deelgemeente ging daarmee akkoord en wees een stuk grond 

toe waarop het Havenbedrijf echter bedrijven wilde realiseren.   

  Contacten – De relatie met de gemeente was vanuit de initiatiefnemers zeer gewenst, zij 

zorgden immers voor het meest noodzakelijke: de grond. Het netwerk van de bewoners is daarnaast 

uitgebreid door hen te koppelen aan een professioneel bureau, die hen bij het ontwerpproces zou 

moeten betrekken.  

  Toerusting – Het bureau bracht de initiatiefnemers de nodige kennis en vaardigheden. 

Ditzelfde geldt voor een hoveniersbedrijf die samen met de initiatiefnemers het onderhoud verricht. 

Meer dan de gemiddelde projectentrekkers hadden de initiatiefnemers beschikbare tijd, te verklaren 

uit de vele steun van verschillende partijen.   

  Inbedding – Het contact met de gemeente wordt afwisselend gewaardeerd. In eerste instantie 

verliep de exploitatie van het dakpark lastig, daar de gemeente vast bleef houden aan kwaliteitseisen, 

waarvoor het groenbedrijf verantwoordelijk werd gehouden, maar de initiatiefnemers de uitvoer 

verrichtte. Dit is uitgemond in een samenwerkingsverband.   

  Empathie – Het lijkt erop dat de initiatiefnemers door het uitbreiden van hun netwerk zichzelf 

hebben kunnen positioneren tegenover de gemeente, waardoor men de gemeente aan de ‘’gedane 

toezeggingen’’ bleef houden (p.24). De initiatiefnemers worden op meerdere manieren ondersteund 
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door de gemeente en andere partijen en staan door middel van een Whatsapp-groep in rechtstreeks 

contact met deze partijen. Zonder dit expliciet te benoemen lijkt het erop dat de initiatiefnemers zich 

in deze succesvolle situatie serieus genomen voelen.   

De context in dit geval vertoont zeker kenmerken van een projectentrekker, maar ook kenmerken 

waardoor men zou kunnen denken te maken te hebben met een buurtbouwer. De doelgerichtheid, de 

gewenste contacten en de toerusting verwijzen naar projectentrekkers. De initiatiefnemers voelen 

echter niet de verwachte behoefte, hoogstwaarschijnlijk omdat deze behoefte vervuld is: men voelt 

zich serieus genomen, er is sprake geweest van netwerkuitbreiding en er lijkt maatwerk toe te zijn 

gepast.   

8. Voedselbos Kralingen – Buurtbouwer   

  Animo – Het is wat onduidelijk wat het motief achter de Voedselbos is. Wel bekend is dat van 

de initiatiefnemers, de helft van buiten de wijk komt. Dit kan een teken zijn van een persoonlijk motief 

(interesse) of een breder idealistischer motief (lokale voedselproductie, groen in steden, etc.).  

  Contacten – Met verschillende instanties, zoals het DCMR6 is er al goed contact en het feit dat 

de initiatiefnemers bij meerdere initiatieven betrokken zijn geweest, suggereert een relatief sterk 

netwerk. Een uitbreiding is dan ook niet gewenst; wel is er behoefte aan het bereiken van meer 

vrijwilligers. Het contact met de gemeente is voornamelijk praktisch.  

  Toerusting – Enkel de wens om meer expertise te vergaren over het binden van vrijwilligers 

(zeker met een niet-Nederlandse achtergrond) is uitgesproken. De initiatiefnemers beschikken over 

financiële middelen, daar zij gesponsord worden door een wooncorporatie.  

  Inbedding – Er zit een grote kloof tussen de werkwijze van de gemeente en die van de 

initiatiefnemers. De initiatiefnemer zegt over de gemeente dat je daar ‘’zo min mogelijk contact mee 

moet hebben.’’ Dit komt volgens hemzelf omdat hij iemand is van ‘’het omzetten van ideeën in actie’’ 

en dat lukt bij de gemeente niet. (p.24) De gemeente is volgens hem te traag en te afwezig.   

 Empathie – De initiatiefnemer is vooral gefrustreerd over de werkwijze van de gemeente; er is 

onvoldoende duidelijkheid, er is heel veel ‘’puf’’ voor nodig om bepaalde zaken voor elkaar te krijgen 

en er zijn geen duidelijke procedures of ingangen. Opvallend is dat er contractueel is vastgelegd dat er 

zes keer per jaar overlegd moet worden, maar dat dat overleg na het tekenen niet eenmaal 

daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.   

De context van de Voedselbos lijkt enigszins op de verwachte context van de buurtbouwer, maar een 

financiële ondersteuning niet de eerste wens. De uitgesproken behoefte is naar vaardigheden. De 

grootste frustratie ligt echter in de werkwijze van de gemeente en met het niet nakomen van 

vastgelegde afspraken kan het zijn dat de initiatiefnemer zich niet serieus genomen voelt. 

9. Wijktuin de Esch – Buurtbouwer   

  Animo – De wijktuin is begonnen als een bewonersinitiatief, maar is na een moeilijke periode 

overgedragen aan een (professionele) stichting die het onderhoud en het beheer nu verzorgt, maar op 

termijn over moet dragen aan bewoners. De motivatie van deze bewoners is echter onbekend. 

  Contacten – Er is een actieve groep bewoners die ondersteund wordt door de stichting. Van 

de stichting kan worden verondersteld dat zij de noodzakelijke externe contacten hebben. Het contact 

met de gemeente was wenselijk voor de initiatiefnemers, zij hebben een netwerkuitbreiding gekregen 

in de vorm van de stichting waardoor het initiatief doorgezet kon worden.  

                                                           
6 Milieudienst Rijnmond 
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  Toerusting – Over de toerusting van de initiatiefnemers is weinig bekend, maar gezien het feit 

dat er professionals bij moesten komen om het initiatief voort te kunnen zetten kan verondersteld 

worden dat de vaardigheden of de tijd ontoereikend was. Met het aanbrengen van de professionals is 

dit toegevoegd. In de wijk worden voornamelijk dezelfde mensen aangesproken: zestigplussers met 

een Nederlandse achtergrond.  

  Inbedding – Er is (vanuit de stichting) verbazing over de uiteenlopende werkwijzen van de 

gebiedscommissies; het aanvragen van grote bedragen in het ene gebied gaat in sommige gevallen 

nog eenvoudiger dan betrekkelijk kleine bedragen in het andere. Ook geeft men aan dat de gemeente 

moeite heeft met loslaten. Er lijkt hier een bepaalde kloof tussen de overheidslogica enerzijds en die 

van de stichting anderzijds.  

  Empathie – Er is onvoldoende informatie beschikbaar om conclusies te trekken over de 

empathie in deze casus.  

Afhankelijk van het perspectief (die van de initiatiefnemer of die van de stichting) kan worden 

geconcludeerd dat er sprake is van de context van een buurtbouwer zoals deze theoretisch verwacht 

wordt. Dit is echter vanuit het perspectief van de stichting: er onvoldoende informatie beschikbaar is 

om het perspectief van de initiatiefnemers te kunnen belichten. Er is sprake geweest van 

ondersteuning door een netwerkuitbreiding van de initiatiefnemers (zoals dat theoretisch wordt 

aanbevolen voor projectentrekkers) en de gewenste ondersteuning richt zich nu meer tot ‘’het vaker 

loslaten’’ en ‘’minder uiteenlopende praktijken’’. Van de uiteenlopende praktijken wordt als voorbeeld 

de subsidieaanvraag genoemd, waarmee de gewenste ondersteuning dichter bij financieel met 

duidelijke voorwaarden (en procedures) komt te liggen dan bij een vorm van maatwerk.  

10. Tussentuin – Projectentrekker  

  Animo – De Tussentuin is ontstaan uit doelgerichte en persoonlijke motieven: één van de 

betrokken initiatiefnemers gaf aan dat het stukje grond ‘’min of meer mijn uitzicht’’ vormde en de 

initiatiefnemers denken graag na over het verbeteren van hun directe woonomgeving.  

  Contacten – Het groepje initiatiefnemers zijn gedreven professionals en bewoners met een 

breed netwerk in de wijk. Met de gemeente hadden ze weinig te doen, maar ze hadden wel graag meer 

betrokkenheid gezien.  

  Toerusting – Er zijn geen aanwijzingen dat de initiatiefnemers over onvoldoende 

vaardigheden, tijd of financiële middelen beschikten.  

  Inbedding – De gemeente hield vast aan het plaatsen van een hek om de tuin, omdat het een 

tuin in de binnenstad betrof en men ‘’het kapitaal wilde beschermen’’.  Vanuit het oogpunt van de 

initiatiefnemers werkte dat hen enorm tegen, omdat het de toegankelijk van de tuin sterk verminderde 

en daarmee het sociale functioneren aantastte.   

  Empathie – De initiatiefnemers waren er vanaf het begin zeer van bewust dat het een tijdelijk 

initiatief betrof en waardeerden die duidelijkheid. Het was echter onduidelijk wanneer het precies zou 

stoppen, waardoor de initiatiefnemers dat besluit zelf maar hebben genomen. Er was vrijwel geen 

contact, terwijl de initiatiefnemers aangeven dat zij dat wel hadden kunnen waarderen. 

Er zijn drie elementen uit deze projectentrekker-context die de veronderstelde behoefte aan 

ondersteuning op maatwerk en met duidelijkheid bevestigen. Ten eerste is er het voorbeeld van het 

hek, een voorbeeld van (algemeen) beleid die deze specifieke situatie ten nadele aantast. Daarnaast 

had er meer duidelijk in de eindfase moeten zijn. Tot slot hadden de initiatiefnemers graag meer 

betrokkenheid van de gemeente gezien. Het voorbeeld van Parijs wordt genoemd, waar materialen 
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worden geleverd ‘’zonder al teveel bemoeizucht’’ (p.27). Het lijkt erop dat de initiatiefnemers zich dan 

meer ondersteund zouden hebben gevoeld.  

11. Buurttuin Wilgenhagen – Geen duidelijk type  

  Animo – Dit initiatief is wat betreft het ontstaan anders dan andere initiatieven in deze lijst, 

omdat het initiatief lag bij een woningcorporatie. Het animo is dan niet geheel duidelijk, maar de 

initiatiefnemers zijn erop ingesprongen met een idee voor een speel- en leerplek voor kinderen, wat 

is uitgemond in een ontmoetingsplek voor de wijk. Het motief zit hierdoor tussen het sociale en het 

doelgerichte in.  

  Contacten – Er is een zeer klein groepje vrijwilligers met intern hecht contact en die via de 

corporatie de nodige externe contacten hebben. Het binden van vrijwilligers in de wijk verloopt zeer 

moeizaam. De initiatiefnemers hebben weinig met de gemeente te maken.  

  Toerusting – Met de steun van de wooncorporatie beschikken de initiatiefnemers over 

voldoende financiële middelen en vaardigheden. Vanwege het beperkt aantal vrijwilligers is tijd echter 

een problematische factor.  

  Inbedding – Er waren wat problemen over de aanleg van een crossbaan (deze werd eerst 

afgewezen, daarna kon het wel), aangelegd op de grond van de corporatie. Het uiteindelijke 

leegruimen van deze grond was een hoge kostenpost, maar de gemeente wilde hierin niets toezeggen. 

Dit is een stuk overheidslogica dat de initiatiefnemers frustreert. Een zelfde verschil in perceptie was 

het op initiatief van de gemeente te openen buurtrestaurant: de vrijwilligers ‘’hadden hier geen zin’’ 

(p.29).  

  Empathie – De initiatiefnemers waren in eerste instantie ontevreden over de gemeente, maar 

geven aan nu ‘’geen last’’ meer van ze te hebben. Er is veel onduidelijkheid geweest over 

verwachtingen van de gemeente, wat de initiatiefnemers gefrustreerd heeft.  

Deze casus is een wat apart geval: de intenties en werkwijzen van de initiatiefnemers lijkt het meest 

op de projectentrekker, maar door de externe contacten met de wooncorporatie en het mogelijke 

sociale motief zou men ook over buurtbouwers kunnen spreken. Eén van de initiatiefnemers was 

bijvoorbeeld ook bij de Tussentuin betrokken. Voor de gewenste ondersteuning maakt dit echter 

weinig uit: het contact met de gemeente is voornamelijk frustrerend en men wenst bovenal ruimte 

om zelf dingen te kunnen doen. Beargumenteerd kan worden dat dit een wens is serieus genomen te 

worden en dat het een vraag naar maatwerk (uitzondering) is. Behoefte aan structureel, persoonlijk 

contact met de gemeente is er echter niet.   

12. Laurens Delfshaven  - Buurtbouwer  

  Animo – De bewonersvereniging Delfshaven opereert in het algemeen om de ontwikkeling van 

de wijk te ondersteunen: dit kan als een sociaal motief worden gezien. Het initiatief zelf is echter zeer 

doelgericht: het opknappen van een klein stukje buitenruimte.  

  Contacten – De bewonersvereniging heeft sterke interne en externe contacten en ziet het 

contact met de gemeente in de eerste plaats als mogelijkheid om subsidie te kunnen krijgen. Het 

contact wordt echter niet altijd gewaardeerd, in sommige gevallen staat de gemeente juist in de weg 

van het kunnen bereiken van de doelen.  

  Toerusting – Er is weinig bekend over de toerusting van de bewonersvereniging, maar er mag 

zonder tekenen van problemen worden uitgegaan van voldoende vaardigheden en tijd. Het 

wooncentrum draagt bij aan de financiële middelen.  

  Inbedding – Er lijkt een botsing tussen de overheidslogica en die van de initiatiefnemers, 
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wanneer door kunstenaars gemaakte bankjes niet geplaatst konden worden vanwege de Rotterdamse 

Stijl. Volgens ambtenaren is daar eenvoudig omheen te werken, maar volgens de initiatiefnemers lag 

de gemeente vooral dwars.  

  Empathie – De kern van dit initiatief blijken vooral communicatieproblemen. De 

initiatiefnemers voelen te weinig begrip en ervaren veel onduidelijkheid en weerstand. De gemeente 

heeft hierop ingespeeld door op locatie af te spreken en het project ‘’vlot te trekken’’, maar de 

bewoners waren hier niet bij betrokken.  

Er lijkt hier sprake te zijn van buurtbouwers die een bepaald project uitvoeren als projectentrekker; dit 

komt door de specifieke context en samenwerking met het wooncentrum. Er is dus onderscheid tussen 

de typologie en de context. De gewenst ondersteuning is dan ook die van een projectentrekker: 

persoonlijker contact, meer maatwerk, meer flexibiliteit en bovenal een duidelijke communicatie 

13. Natuurspeeltuin Ruige Plaat –  Buurtbouwer  

  Animo – Er is sprake van een een combinatie van een doelgericht en sociaal motief. Het project 

haakt namelijk aan bij bestaand beleid en lijkt om gebiedsontwikkeling te gaan. Er zit echter een 

idealistisch element in waarbij kinderen spelenderwijze in aanraking komen met de natuur. De 

initiatiefnemer is een bureau voor natuurontwikkeling, waardoor het onduidelijk is in hoeverre er 

sprake is van een persoonlijk motief.  

  Contacten – Het bureau heeft sterke interne en externe contacten getuige de hulp van de 

gemeente, het VSB-fonds en een lokaal transportbedrijf. Op termijn is er ook een ‘’stevige groep 

vrijwilligers’’ ontstaan, waaruit ook contact met de wijk blijkt.  

  Toerusting – Vanwege het feit dat het een professioneel bedrijf betreft (en bovendien een 

groep vrijwilligers) is er voldoende tijd en vaardigheden te veronderstellen. De benodigde financiële 

middelen zijn afkomstig van sponsoren zoals het VSB-fonds.  

  Inbedding – Over de inbedding is weinig te zeggen. Dit kan verklaard worden uit het feit dat 

het initiatief is ontstaan op basis van bestaand beleid, waardoor er voldoende overeenkomstigheden 

waren in het perspectief. Het contact met de gemeente wordt door de initiatiefnemers ook niet als 

negatief ervaren.   

  Empathie – Ook hier is onduidelijkheid een probleem. De iniatiefnemers hadden een actieve 

groep vrijwilligers verzameld en had het idee het beheer over te kunnen laten aan deze vrijwilligers 

end de gemeente. Voor het benodigde budget is volgens initiatiefnemers door betrokken overdracht 

ambtenaren toegezegd, maar dit bleek niet beschikbaar. De speelplaats is daarom gesloten.  

Omdat het hier een professioneel bureau betreft, is het lastig aan te geven of het een buurtbouwer of 

een projectentrekker is. De context lijkt echter op die van een buurtbouwer en ook uit de gewenste 

ondersteuning lijkt dit zo te zijn: het bureau (of feitelijk de vrijwilligers die het over zouden nemen) 

hadden beheerbudget nodig. Hierbij zijn de duidelijke randvoorwaarden cruciaal en in dit geval 

ontoereikend.   

14. Wollefoppengroen & co. – Projectentrekker  

  Animo – De initiatiefnemers waren tegen de bouwplannen rondom het park en wilden deze 

voorkomen met het initiatief. Het motief is in deze situatie zeer doelgericht.   

  Contacten – De contacten intern zijn hecht, maar zijn extern (zeker in de wijk) zeer matig: er is 

in de wijk weinig interesse in het initiatief. Wel is er een samenwerking met twee stichtingen opgezet. 

Over het contact met de gemeente zijn gemengde gevoelens: dit is enerzijds noodzakelijk, maar 

anderzijds ook frustrerend, doordat bijvoorbeeld vrijwilligers verplicht een andere dagbesteding 
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moesten gaan zoeken.  

  Toerusting – De initiatiefnemers hebben een sterke behoefte aan extra vrijwilligers. Eén van 

hen is met pensioen gegaan en ‘’kreeg wat meer tijd’’ (p.33), waaruit de ‘tijdnood’ blijkt.  

  Inbedding – Er is frustratie over de werkwijze van de gemeente. Het voorbeeld van de 

vrijwilliger toont dit: ‘’Een jongeman die bij ons goed bezig is, nuttig werk verricht, moest van de 

gemeente ineens ergens gaan papierprikken’’ (p.33)   

  Empathie – De zaken vallend onder ‘empathie’ zijn onvoldoende duidelijk. 

De initiatiefnemers van Wollefoppengroen & co zijn begonnen als projectentrekkers, maar het 

initiatief krijgt een steeds structureler karakter (Bronsveld, 2016, pp. 32-33). De context vertoont 

echter nog altijd de meeste overeenkomsten met die van de projectentrekker. De gewenste 

ondersteuning bestaat voornamelijk uit het flexibeler hanteren van beleid, waardoor hun 

personeelsprobleem eenvoudiger aangepakt kan worden. Zonder uitspraken te doen over de 

duidelijkheid of de mate van contact (hierover is geen uitsluitsel) lijkt dit op een gewenste faciliterende 

ondersteuning op maatwerk.  

15. Gandhituin – Buurtbouwers  

  Animo – De initiatiefnemers achter de Gandhituin hebben een sterk politiek-maatschappelijk 

motief en handelen vanuit idealistische overwegingen.  

  Contacten – De contacten intern kunnen als hecht worden verondersteld, maar uit de casus 

blijkt dat deze wel zeer problematisch zijn geweest. Over de externe contacten, zowel met instanties 

als in de wijk, is weinig bekend.  

  Toerusting – De initiatiefnemers huren grond en een lokaal van de gemeente. Er was een 

verdienmodel, maar doordat vaste klanten ermee ophielden, zijn er financiële tekorten. Deze zijn 

echter opgelost.  

  Inbedding – Er is onvoldoende informatie beschikbaar om uitspraken te doen over de 

inbedding.   

  Empathie – Ook over de elementen van empathie is onvoldoende informatie beschikbaar. 

De context lijkt, voor zover dit te concluderen is, enigszins op die van de buurtbouwer. Er is geen 

uitgesproken behoefte en ook een eventuele vorm van gewenste ondersteuning is niet op basis van 

deze casus te achterhalen.  

16 . Blokkentuin – Buurtbouwer  

  Animo – Het beheer en onderhoud van de tuin liggen in handen van door gemeente 

aangestelde sociaal ondernemers, die bij vele initiatieven betrokken zijn. In eerste instantie was het 

initiatief een zeer doelgericht initiatief, namelijk het bieden van plek voor moestuintjes van individuele 

bewoners. 

  Contacten – Van de sociaal ondernemers kan een relatief sterk extern netwerk verwacht 

worden. Intern zijn de contacten eveneens sterk, doordat een groep bewoners onder deze sociaal 

ondernemers verenigd zijn. Tevens is er een sociaal wijkteam verbonden, met vertegenwoordigers van 

allerlei in de wijk actieve organisaties. Er heeft dus voor de ‘initiatiefnemers’ (bewoners) een 

aanzienlijke netwerkuitbreiding plaats gevonden. De sociaal ondernemers zijn zeer te spreken over het 

contact met de gemeente, in het bijzonder de gebiedsnetwerker en de gebiedsmanager.  

  Toerusting – Met de professionals en de vrijwilligers is er voldoende tijd en toereikende 

vaardigheden. De toekomst van het initiatief is financieel echter onzeker, waarbij de tuin wellicht 

onderdeel wordt van een groter project.  
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  Inbedding – Er blijkt uit meerdere voorbeelden een verschil in overheidslogica en die van de 

initiatiefnemers. Het meest sprekende voorbeeld is dat de gemeente graag een convenant getekend 

wil zien, maar dat de daarbij betrokken vrijwilligers daar niet in mee willen gaan. De sociaal 

ondernemers steunen hen daarin, maar is zelf ook niet bereid te tekenen, aangezien hun opdracht is 

het beheer over te dragen op termijn. Daarnaast doen een aantal ambtenaren wat ‘’badinerend’’ over 

de moestuintjes volgens de beheerders.   

  Empathie – Opvallend is dat het contact met de gemeente goed gewaardeerd wordt, maar dat 

dit ook behoorlijk ‘’op de persoon zit’’ (p.35). Een duidelijkheidskwestie lijkt het echter niet, immers is 

het juist de gemeente die naar duidelijkheid zoekt. Signalen dat de initiatiefnemers zich niet serieus 

genomen voelen, zijn er eveneens niet.  

Het initiatief kent een bijzondere context omdat het in feite getrokken wordt door initiatiefnemers 

aangesteld door de gemeente. Verder lijkt de context op de verwachte theoretische context voor 

buurtbouwers en de gewenste ondersteuning sluit hierop enigszins op aan. Er is vooral behoefte aan 

geld – ‘’Het zou fijn zijn als mensen daarvoor gewoon (…) structureel betaald krijgen’’ – omdat het 

opzetten van een verdienmodel lastig is. Behoefte aan persoonlijker contact of maatwerk is dan ook 

niet te herleiden.  

17. Geveltuin Snelfilterweg – projectentrekker  

  Animo – Het aanleggen van een geveltuintje is bij uitstek een doelgericht motief. 

  Contacten – Het contact met de gemeente is vooral als ‘handig’ te benoemen, zowel financieel 

als met het leveren van enkele werkzaamheden. Daarnaast was toestemming nodig van de gemeente. 

Vanuit de buurt waren vijf handtekeningen noodzakelijk en die zijn gehaald.  

  Toerusting – Er is onvoldoende informatie beschikbaar om te kunnen oordelen over de mate 

van toerusting. Dit kan heel goed verklaard worden uit het feit dat er voor het aanleggen van de 

geveltuin niet veel nodig is, maar ook uit het feit dat de wijkonderhoudsploeg de basis werkzaamheden 

verricht heeft.  

  Inbedding – Er lijkt geen kloof te zijn tussen de logica van beide zijden en de geleverde 

ondersteuning was (volledig naar wens) zeer praktisch.  

  Empathie – de initiatiefneemster heeft het gehele proces als zeer prettig, snel en duidelijk 

ervaren. Enkel over de uitbreidingsmogelijkheden is wat onduidelijkheid. 

De context is bij uitstek één van de projectentrekker en de gewenste (en geleverde) ondersteuning 

sluit hierop aan: duidelijkheid over de mogelijkheden en maatwerk in de vorm van ‘persoonlijk 

contact’.  

5.2.3 Conclusie   

Bronsveld (2016) heeft achttien initiatieven in de buitenruimte onderzocht, waarvan er zeventien 

Rotterdams zijn. In de vorige paragraaf is dit onderzoek gespiegeld aan de theoretische concepten van 

dit onderzoek. De resultaten hiervan zijn zichtbaar in Tabel 5. op de volgende pagina. In deze tabel is 

het initiatief, het geconcludeerde type initiatiefnemer, de ingeschatte gewenste ondersteuning, de 

mate waarin ondersteuning geleverd is en de theoretische aansluiting weergegeven. 

In paragraaf 5.2.1 is geconcludeerd dat de meeste initiatiefnemers als projectentrekker of 

buurtbouwer te typeren zijn. Dit is gevarieerd: de mate waaraan de kenmerken wordt voldaan 

verschilt. In paragraaf 5.2.2 is het ACTIE-model gebruikt om de context van de initiatieven te 

beschrijven en een gewenste ondersteuning te achterhalen. De bevindingen hiervan zijn weergegeven 
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Tabel 5: Overzicht bevindingen initiatieven literatuurstudie 

in Tabel 5. De laatste kolom toont of de context van de initiatiefnemers volgens het ACTIE-model 

aansluit op de verwachte theoretische context voor het type initiatiefnemer. Dit is voor een overgrote 

meerderheid (deels) het geval; hieruit kan worden opgemaakt dat het toegewezen type initiatiefnemer 

in die gevallen (deels) correct is.   

Initiatief Type initiatiefnemer 
Gewenste 

ondersteuning 
Geleverd? 

Theoretische 

aansluiting 

Rotterdamse Munt Buurtbouwer Financieel; kennis Nee Ja 

Hefpark Projectentrekker 

Administratie & 

organisatie; 

financieel; 

mankracht 

Deels Ja 

Honden-speeltuin 

Bello 
Buurtbouwer (indirect) financieel Deels Ja 

Witte Bollen Projectentrekker 
Administratie & 

organisatie 
Deels Deels 

Dorpstuin 

Rozenburg 
Projectentrekker 

Financieel; 

administratie & 

organisatie 

Ja Ja 

Tuin op de Pier Projectentrekker 

Financieel; 

administratie & 

organisatie 

Nee Ja 

Dakpark Projectenrekker 
Administratie & 

organisatie 
Ja Nee 

Voedselbos 

Kralingen 
Buurtbouwer 

Kennis; 

administratie & 

organisatie 

Nee Deels 

Wijktuin de Esch Buurtbouwer 

Financieel; 

administratie & 

organisatie 

Nee Deels 

Tussentuin Projectentrekker 
Administratie & 

organisatie 
Deels Ja 

Buurttuin 

Wilgenhagen 
- 

Mankracht; 

administratie & 

organisatie 

Nee - 

Laurens Delfshaven Buurtbouwer 
Administratie & 

organisatie 
Nee Nee 

Natuur-speelplaats 

Ruige Plaat 
Buurtbouwer 

Financieel; 

administratie & 

organisatie 

Nee Nee 

Wollefoppen-groen 

& co 
Projectentrekker 

Mankracht; 

administratie & 

organisatie 

Nee Ja 

Gandhituin Buurtbouwer - - Deels 

Blokkentuin Projectentrekker 

Financieel; 

administratie & 

organisatie 

Deels Ja 

Geveltuin 

Snelfilterweg 
Projectentrekker 

Financieel; 

materiaal; 

administratie & 

organisatie 

Ja Ja 
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 In twee gevallen levert de ACTIE-context onvoldoende bewijs voor het ondersteunen van een correcte 

theoretische aansluiting tussen de theorie en de empirie. In het geval van Laurens Delfshaven zou dat 

kunnen worden verklaard uit het feit dat initiatiefnemers met een structurele inzet en vorm 

(bewonersvereniging) een zeer specifiek project uit voeren. Hierdoor ontstaat een context van 

buurtbouwers die als projectentrekkers handelen. Dit is een vermoeden, want van de 

bewonersvereniging is verder weinig bekend. In het geval van de Buurttuin Wilgenhagen is het project 

niet ondernomen op initiatief van bewoners, maar van een woningcorporatie. Dit heeft de context 

dusdanig beïnvloed, dat een type niet toegewezen kan worden.   

In de theoretische aansluiting is tevens opgenomen in of er sprake is van een aansluiting tussen de 

verwachte gewenste ondersteuning en het type initiatiefnemer. Voor buurtbouwers is dit een 

(financieel) faciliterende ondersteuning met duidelijke randvoorwaarden. Projectentrekkers hebben 

behoefte aan faciliterende ondersteuning op maat met (persoonlijk) contact. In de tabel is te zien wat 

de gewenste ondersteuning is op basis van de ACTIE-context en de uitgesproken wensen. Deze zijn 

versimpeld weergegeven in de categorieën: financiële ondersteuning, materiaal, mankracht, kennis, 

administratie en organisatie en tot slot overig. Deze categorieën zijn samengesteld op basis van de 

bestudering van beleidsdocumenten en informatie opgehaald door interviews over de geboden 

ondersteuning. De geboden ondersteuning komt aan bod in hoofdstuk 6, waar deze categorieën nader 

toegelicht worden. Voor dit deel van de analyse is het van belang te benadrukken dat wensen omtrent 

meer duidelijk, transparantie, flexibiliteit etc. onder een gewenste ondersteuning in de vorm van 

‘administratie & organisatie’ geplaatst is. Ondersteuning in administratie & organisatie kan ook 

persoonlijke begeleiding bij het indienen of realiseren van het initiatief bevatten.  

De behoefte van buurtbouwers is theoretisch te onderscheiden in twee elementen: financiën en 

duidelijkheid. Opvallend is dat van de zeven buurtbouwers, vier een uitgesproken financiële wens 

hebben en vier initiatiefnemers uit te spreken meer duidelijkheid, transparantie of flexibiliteit 

(administratie & organisatie) te wensen. Hier is geen directe overlap in, maar geen van de 

buurtbouwers uit niet één van deze wensen. Een kenniswens (vaardigheden) speelt bij twee 

buurtbouwers een rol. Van de Gandhituin is vanwege onvoldoende informatie geen wens achterhaald. 

  De wens voor financiële ondersteuning is (naast dat het niet bij alle buurtbouwers aanwezig 

is) niet altijd even nadrukkelijk aanwezig. Bij de Hondenspeeltuin Bello gaat het bijvoorbeeld om 

‘gratis’ grond, in plaats van een directe financiële steun.   

  Geen van de buurtbouwers heeft ervaren de gewenste ondersteuning ook daadwerkelijk te 

hebben gekregen. Van verschillende cases is bekend dat ze over voldoende financiële middelen 

beschikken of eerder een vorm van financiële ondersteuning hebben ontvangen, maar dat ze het 

proces omtrent ondersteuning als frustrerend hebben ervaren. In relatie tot de theoretische behoefte 

lijken duidelijke randvoorwaarden bij ondersteuning dan ook belangrijker dan financiële wensen. Dit 

gebrek aan duidelijkheid verklaart waarom de gewenste ondersteuning in vele gevallen niet geleverd 

is, maar waarom de theoretische aansluiting wel aanwezig is.  

Projectentrekkers hebben theoretisch behoefte aan faciliterend maatwerk in de vorm van persoonlijk 

contact. Van de negen projecttentrekkers is geconcludeerd dat zij allen behoefte hebben aan 

ondersteuning in administratie & organisatie. Deze wens wordt aangevuld met een financiële, 

mankracht of materiaal wens. Persoonlijk contact of begeleiding is mogelijk binnen de ondersteuning 

in administratie & organisatie. De aanvullende wens is te verklaren uit factoren van de ACTIE-context, 
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zoals de toerusting. De theoretische aansluiting is dan ook in veruit de meeste gevallen aanwezig.  

  De mate waarin de gewenste ondersteuning geleverd is, is zeer gevarieerd: in drie gevallen 

wel, in vier gevallen deels en in twee gevallen niet. In de gevallen waarin de gewenste ondersteuning 

geleverd werd, waren hecht contact met de gemeente (persoonlijk netwerk bij de Dorpstuin 

Rozenburg, koppeling professioneel kantoor Dakpark en begeleiding Snelfilterweg) en duidelijkheid 

omtrent de procedures (Snelfilterweg) succesfactoren. In minder succesvolle gevallen werd dat 

persoonlijk contact gewaardeerd, maar waren procedures te ingewikkeld (Hefpark) of werd de 

werkwijze als te bureaucratisch ervaren (Witte Bollen). Een gebrek aan ondersteuning in administratie 

& organisatie lijkt hier aan de orde.  

Geconcludeerd kan worden dat de theoretische behoefte voor buurtbouwers gedeeltelijk toepasselijk 

is in de Rotterdamse context en die voor projectentrekkers grotendeels. Het onderscheid in deze 

theoretische aansluiting is wellicht te vinden in de theorie van Hurenkamp e.a. (2006) die stellen dat 

voordat er een financiële wens is, de initiatiefnemer zich eerst serieus genomen moet voelen. De 

wensen omtrent duidelijkheid en flexibiliteit (administratie & organisatie) van buurtbouwers kan 

ervoor zorgen dat zij zich nog onvoldoende serieus genomen voelen. Een andere mogelijkheid is dat 

de buurtbouwers al over voldoende financiële middelen beschikken. 

5.3 Interviews  

De door Bronsveld (2016) onderzochte initiatieven zijn onderzocht om een andere reden dan dit 

onderzoek. De gegevens zijn daarmee incompleet, waardoor sommige bewering op 

‘waarschijnlijkheid’ zijn gebaseerd. Om de bevindingen uit de vorige paragrafen te ‘toetsen’ zijn er 

interviews gehouden met drie initiatiefnemers. Deze initiatiefnemers zullen worden geclassificeerd 

aan de hand van de typologie en de context en de gewenste ondersteuning wordt achterhaald. 

Gezamenlijk met de bevindingen uit de vorige paragrafen, vormt dit de basis voor de verdere analyse, 

waaruit moet blijken op welke wijze Stadsbeheer initiatieven effectief kan ondersteunen. 

5.3.1 Initiatief I  

Monique Banus is als initiatiefneemster actief bij de stichting Natuurlijk Spangen. Dit is een structurele 

betrokkenheid, daar de stichting doorlopend activiteiten onderneemt. Het bereik hierbij is dan ook de 

gehele west-Rotterdamse wijk Spangen (Delfshaven). Binnen deze wijk is het echter vooral groen en 

water waar de stichting zich op richt. Met projecten op dit thema wil de stichting de wijk ‘’gewoon wat 

vergroenen, wat gebruiksgroen waar je wat aan hebt ook, zoals bloemen’’. Deze wil tot vergroening 

lijkt (ondanks de brede blik op de gehele wijk)  voort te komen uit een verbondenheid met de 

leefomgeving: ‘’ik woon hier toch, ik loop hier elke dag rond?’’   

  De activiteiten worden met een aantal bewoners uit de wijk gedaan. Volgens Banus zijn de 

meeste mensen in de wijk hier wel blij mee, of ze bemoeien zich er niet mee, omdat ze het ‘’allemaal 

niet zo interessant vinden’’. De relatie met de instanties lijkt enigszins moeizaam te verlopen. Het 

contact is er wanneer het noodzakelijk is: ‘’ja, als je iets van ze wil, dan moet je ze weer lastig vallen. 

Verder niet echt eigenlijk.’’ Hoewel de initiatiefneemster een idee heeft van de te bewandelen paden, 

heeft ze geen sterke persoonlijke contacten met de gemeente. De gebiedsmanager ‘’weet ze nog wel 

te vinden’’ en ook bij beheerder gebied Remmert Koch probeert ze het wel eens, maar die heeft het 

volgens haar altijd erg druk. Van de wijkregisseur weet ze niet zo goed wie het is.   
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Tabel 6: Indicatoren typologie Banus 

Indicator Beschrijving 

Intensiteit betrokkenheid Structureel 

Scope initiatief Wijk 

Aandrijvers Verbondenheid leefomgeving 

Vindplaats Projectteams 

Relatie bewoners (Tijdelijke) samenwerking 

Relatie instanties Handigheid of noodzakelijkheid 

 

In de bovenstaande Tabel 6. Is te zien hoe initiatiefneemster het meest te typeren is als een 

projectentrekker met structurele inzet. Hoewel het bereik groter is dan enkel de eigen straat of wijk, 

is de motivatie nog altijd verbondenheid met de directe leefomgeving. Beargumenteerd kan worden 

dat er sprake is van werkzaamheden in een informele netwerkorganisatie (er is immers zelfs een 

stichting opgericht) maar het feit dat deze stichting opgericht is uit zeer praktische redenen voor het 

realiseren van projecten – ‘’dat is om fondsen te kunnen werven (…) dat het geld bij iemand op zijn 

rekening staat, dat is niet fijn’’ – maakt dat ook hier het doelgerichte de overhand heeft. Het is 

bovendien een kleine groep, intern weliswaar hecht, maar met beperkte externe contacten. Hoewel 

de samenwerking niet van tijdelijke aard lijkt, is deze wel vooral doelgericht. Het realiseren van 

projecten in de buitenruimte lijkt de overhand te hebben over het betrekken van mensen bij hun 

werkzaamheden. Een voorbeeld is een gegeven zeiscursus, waarbij mensen (die al betrokken waren) 

een praktische vaardigheid hebben aangeleerd om groenonderhoud te kunnen plegen. 

Om te kijken in hoeverre er daadwerkelijk sprake is van een projectentrekker en om een inschatting 

te kunnen maken van de ‘verwachte gewenste ondersteuning’ wordt ook hier het ACTIE-model 

toegepast.  

Animo 

Zoals benoemd zijn de initiatieven van Natuurlijk Spangen gericht op het verbeteren van de directe 

leefomgeving. Het doel is gericht op de gehele wijk, maar blijft zeer doelgericht en praktisch. Het 

motief kan dan ook als doelgericht worden benoemd en is typerend voor projectentrekkers. 

Contacten 

De groep initiatiefnemers heeft (als stichting) onderling vrij nauwe banden. Banus geeft aan dat ze 

meerdere activiteiten ondernemen met een aantal bewoners uit de wijk en dat men dat in de wijk 

waardeert, of zich er simpelweg niet mee bemoeit. De contacten met de gemeente zijn op basis van 

noodzakelijkheid en het moment weet ze enkele ambtenaren wel te vinden, maar ‘’dan gaat er iemand 

weg en dan weet je niet meer wie je moet hebben’’.        

  Ze heeft behoefte aan meer contact met de gemeente, aangezien ze inziet dat er veel kennis 

over de wijk is bij de bewoners, maar dat Stadsbeheer ook over veel kennis beschikt. Dit is dan vooral 

een ‘handigheid’: ‘’Dat je zegt: ‘ik zou daar wat willen, kunnen jullie eens kijken hoe het daar zit in de 

ondergrond of een tekening aanleveren met kabels en leidingen zodat we daar een plannetje op 

kunnen tekenen.’’’ Het is niet enkel een handigheid, maar ook de overtuiging dat de initiatiefnemers 

een goede bijdrage kunnen leveren die de wil naar samenwerking versterkt; ze zou graag vaker bij 

inrichtingsplannen in de wijk betrokken willen worden en ‘’met de mensen die echt in de wijk werken 
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gewoon een soort ronde willen doen, samen rondlopen en brainstormen over wat er anders zou 

kunnen’’. 

Toerusting 

De initiatiefneemster is overtuigd van het feit dat zij kennis hebben van de wijk die Stadsbeheer niet 

heeft, omdat zij in deze wijk wonen en leven. Ze benadrukt hierbij dat de kennis elkaar kan en moet 

aanvullen. Een voorbeeld is de ontwikkeling van een groene doorgang over de Horvathweg bij het 

Spartastadion. Daar moet een oversteek komen: ‘’Terwijl daar gewoon veel mensen wonen over de 

weg, dus hoezo een oversteek? Dat is niet helemaal niet handig.’’   

  Natuurlijk Spangen bestaat uit vrijwilligers en dat maakt de activiteiten ‘tijd-technisch’ nog wel 

eens lastig: ‘’misschien moet je daar ook wel meer achteraan zitten. En dan krijg je de vraag met wie 

je dat dan moet doen, wie je moet uitnodigen en hoe we dat regelen. Kijk je bent als bewoner 

vrijwilliger, maar ik heb ook een baan. Dat hebben we bijna allemaal, hoewel er gelukkig enkelen zijn 

die er omdat ze geen baan hebben iets meer aandacht aan kunnen besteden.’’ En dat is volgens haar 

toch ook lastig, ‘’want in de avonduren zijn ze natuurlijk niet open’’. 

Inbedding 

Er zijn een aantal voorbeelden waaruit blijkt dat er sprake is van een onderscheid tussen 

overheidslogica en die van de initiatiefneemster. Ze heeft met regelmaat het idee dat de gemeente en 

de initiatiefnemers elkaar tegenwerken, of dat de gemeente ‘’het wiel opnieuw wil uitvinden’’, terwijl 

Natuurlijk Spangen al veel werk heeft verricht. Een sprekend voorbeeld van onbegrip tussen beide 

zijden blijkt uit een voorbeeld waarbij de gemeente uit veiligheidsoverwegingen hekken – ‘’één keer 

heeft iemand daar wat afgegooid, de weg op, dus moeten er direct twee meter hoge hekken komen’’ 

– op een wandelbrug wilde plaatsen. De initiatiefneemster stelde voor om de oude leuningen op te 

hogen, omdat dat er aantrekkelijker uit ziet. Volgens Banus had de gemeente een houding van ‘’je mag 

blij zijn dat je eroverheen mag lopen’’, aangezien het originele plan was om de brug af te sluiten. 

Uiteindelijk is er een soortgelijk hek geplaatst als op andere locaties, waar de gemeente voor betaald 

heeft, maar waar de bewoners niet op zaten te wachten. De gemeente had volgens Banus ‘’het idee 

dat ze ons zo ontzettend goed geholpen hebben’’. Er blijkt hier een groot verschil in wat de 

initiatiefnemer en de gemeente als gewenste oplossing hebben gezien.  

  Frustraties over de werkwijze van de gemeente zijn er ook, waarbij vooral de hantering van de 

Rotterdamse Stijl tot onbegrip leidt. Deze stijl staat volgens Banus veel goede ideeën uit de wijk in de 

weg, terwijl ze het idee heeft dat deze ideeën uitstekend als pilot uitgevoerd kunnen worden. Ze heeft 

hierbij het gevoel dat het daarnaast vaak mogelijk is, maar dat de gemeentemedewerkers ‘’het dan 

zelf niet bedacht hebben, dus het wel niet goed zal zijn’’. Het is volgens hen dan ‘’moeilijk, moeilijk, 

moeilijk’’, terwijl ze daarvoor amper omkeken naar het stuk grond. Deze frustraties leiden ertoe dat ze 

vaak het gevoel heeft dingen helemaal niet meer te moeten vragen, maar dit gewoon te gaan doen. 

  Begrip voor de werkwijze van de gemeente heeft ze ook: ‘’Ik snap het wel, het is een grote 

gemeente en je moet al die hectares groen en asfalt onderhouden, dus alles wat van de standaard af 

wijkt is gedoe of lastig’’, maar ze voegt toe: ‘’je moet je organisatie er dan een beetje meer op 

inrichten’’. 

Zeer regelmatig contact met de gemeente heeft Banus niet (een paar keer per jaar) maar dit wordt, 

zoals is genoemd onder ‘contacten’ wel nadrukkelijk gezocht. Het contact wordt wisselend 

gewaardeerd, van de medewerkers die te starrig vasthouden aan de Rotterdamse Stijl tot aan 

beheerder gebied Remmert Koch, die zeer ontvankelijk is voor samenwerking. Een proactieve houding 



 

70 
 

is er echter onvoldoende, waardoor de initiatiefneemster het idee heeft dat ze erg veel moeite moeten 

doen om met initiatieven te kunnen aanhaken op plannen van de gemeente. Initiatieven kunnen 

volgens haar bijdragen aan het bereiken van doelen die de gemeente zelf stelt, maar door hun eigen 

houding ziet de gemeente dat onvoldoende.  

‘’De gemeente zou juichend klaar moeten staan om initiatieven te faciliteren, zo van: ‘’wat 

fantastisch dat jullie dat bedacht hebben, dat draagt hier en hier aan bij en het kan voor minder 

geld dan wanneer wij het zouden doen, we gaan jullie helpen met realiseren!’’ Dan heb je al een 

heel ander gesprek dan wanneer er wordt gezegd: ‘’Joh, wat ingewikkeld, wat vraag je me nou? 

Wie moet daar wat van vinden, wat vindt Stadsontwikkeling daarvan?’’ Die gaan dan weer hun 

eigen beleidsdocument maken met zichtlijnen en assen enzovoorts. Dan ben je er weer zoveel uur 

aan kwijt, maar nog geen stap verder.’’ 
Monique Banus (28 juni 2017) over een onvoldoende faciliterende houding van de gemeente. 

Empathie 

Uit de tekst bij inbedding blijkt al dat de initiatiefneemster van mening is dat de gemeenteambtenaren 

onvoldoende flexibel met de eigen regels omgaat en dat er onvoldoende regelmatig contact is. Daar 

komt bij dat bepaalde beslissingen bij haar tot onduidelijke situaties leiden. Zo is er een stuk groen 

waar honden niet los mochten lopen. Daarna mocht het wel en vervolgens weer niet. Dat het 

tegenwoordig niet mag is niet aangegeven, waardoor veel mensen het niet weten. Ondertussen zitten 

andere mensen wel met moestuinen in hetzelfde stuk.   

  Ook het gegeven dat tegenwoordig veel zaken centraal geregeld worden leidt tot onzekere 

situaties, zoals het laten lopen van schapen in de wijk, wat via een bewonersinitiatief geregeld was. 

Door Stedelijk Beheer is het echter centraal aanbesteed, waarmee grote onzekerheid bestaat of het 

persoonlijk contact met de eigenaar van de schapen zal blijven. Er wordt volgens haar altijd gevraagd 

wat het nut en de noodzaak is, nu het centraal geregeld wordt. De flexibiliteit om kleine dingen 

geregeld te krijgen is er nog nauwelijks: ‘’een bewoner die gewoon graag een boom wil (…) van die 

quick-win dingen, zonder dat het allemaal administratief moet worden’’.  

Gewenste ondersteuning  

De context bekeken vanuit het ACTIE-model maakt een aantal zaken duidelijk. Allereerst sluit de 

context aan op die men kan verwachten bij een projectentrekker, enkel is er bij de inbedding een 

groter contrast tussen overheidslogica en burgerlogica. Dit kan verklaard worden uit frustratie over 

een gebrek aan flexibiliteit bij het toepassen van regels, waardoor de initiatiefnemer het gevoel heeft 

tegengewerkt te worden in haar activiteiten. Dit blijkt ook uit de empathie, waaruit blijkt dat 

onduidelijkheid over beslissingen leidt tot onzekerheid.   

  Het meest opvallende is echter dat de initiatiefneemster vaker betrokken wil worden bij wat 

de gemeente in de wijk doet en dat zij vaker contact met de gemeente zou willen. De lijntjes zijn op 

het moment niet kort genoeg om (kleine) projecten te realiseren. De initiatiefneemster wil gehoord 

en serieus genomen worden, ze zou graag ondersteund willen worden ‘’met informatie, met 

meedenken, met capaciteit beschikbaar stellen (…) het zou gewoon mooi zijn als er gewoon uren 

beschikbaar zijn (…) dat mensen vooral even wat voor je kunnen opzoeken, uitzoeken, of mee kunnen 

denken’’. Dit betrokken willen worden, gezamenlijk met de behoefte aan persoonlijker en regelmatiger 

contact en een gevoel dat de omgang met initiatieven flexibeler kan verlopen, ondersteunt het idee 

dat de projectentrekker behoefte heeft aan een gefaciliteerde ondersteuning met duidelijke 

verwachtingen en persoonlijk contact.  
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5.3.2 Initiatief II  

Annet van Otterloo is de projectleider van Freehouse, een organisatie die sinds 2008 actief bezig is om 

de wijkeconomie van de Afrikaanderwijk (Feijenoord) in Rotterdam-Zuid te verbeteren. Hoewel het is 

ontstaan uit een kunstenaarsinitiatief, richt het zich nu tot meerdere (beleids)terreinen. Zo heeft het 

een wijkkeuken, wijkatelier en heeft het initiatieven ondernomen op het gebied van reiniging, zoals in 

de portieken van Vestia en op de Afrikaandermarkt.  

 

Indicator Beschrijving 

Intensiteit betrokkenheid Structureel 

Scope initiatief Wijk 

Aandrijvers Wijkverbetering 

Vindplaats (in)formele netwerkorganisatie 

Relatie bewoners Anderen betrekken bij eigen werk 

Relatie instanties In het persoonlijk netwerk 

 

De diversiteit aan structurele activiteiten worden ondernomen vanuit één leidend principe: het 

versterken van de wijkeconomie door uit te gaan van de eigen kracht die er zit. Deze structurele op de 

wijk gerichte en sociale doelstelling duidt op een buurtbouwer (Tabel 7.). De coöperatie is dan ook te 

definiëren als een netwerkorganisatie, daar het sterke interne en externe banden heeft. Een voorbeeld 

van hoe de coöperatie goede banden met de wijk heeft is dat er veel vrouwen van ouder dan 50 jaar 

betrokken zijn bij het eigen cateringbedrijf. Daarnaast heeft de coöperatie sterke banden met 

opdrachtgevers vanuit de kunst- en cultuurhoek. Ook het contact met de gemeente is sterk en maakt 

onderdeel uit van het persoonlijk netwerk van de coöperatie, getuige bijvoorbeeld de pilot 

Afrikaandermarkt waar een kernteam om gevormd is bestaande uit de coöperatie, Stadsbeheer, 

Stadsontwikkeling en de gebiedsorganisatie. Bovendien ondersteunt Maatschappelijke Ontwikkeling 

de coöperatie op de achtergrond. De relaties in het persoonlijk netwerk zijn dan ook erg belangrijk 

volgens Van Otterloo, die hier naar eigen zeggen dan ook flink in investeert.  

Animo 

De werkzaamheden en initiatieven van de coöperatie komen voort uit sociale, bijna idealistische 

motieven: ‘’Wat wij eigenlijk vanaf het begin af aan voor ogen hebben gehad, is te bekijken hoe we 

deze wijk van binnenuit sterker kunnen maken, door te kijken naar waar de economische kansen, 

productiekracht van mensen, dingen die mensen zelf maken zitten; waar zitten de capaciteiten en 

waar zitten de kansen?’’ (Otterloo, 4 juli 2017).   

  De initiatieven zijn gezamenlijk gericht op het versterken van de Afrikaanderwijk, onder meer 

door mensen aan het werk te helpen. Er is hierbij een sterk geloof dat als mensen (uit de wijk) werk 

hebben, dit ook andere welzijnswaarden creëert; het idee dat het hebben van werk en collega’s het 

persoonlijke netwerk versterkt, maar ook de betrokkenheid met de omgeving waar men woont en 

werkt vergroot.    

Contacten 

Dat de initiatiefnemers hecht samenwerken, blijkt uit het gegeven dat de coöperatie is opgericht. Deze 

is opgericht omdat de activiteiten van de stichting te breed en groot werden om als organisatie in die 

vorm te kunnen dragen. Omdat de wijkkeuken, de wijkatelier en het cateringbedrijf al op een 

‘’coöperatieve manier, in een soort coöperatief verband’’ werkzaam waren is er besloten tot een 

coöperatie; een organisatievorm ‘’die bij ons past’’ (Otterloo, 4 juli 2017).  

Tabel 7: Indicatoren typologie Van Otterloo 
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  Het externe netwerk van de coöperatie is tevens sterk. Genoemd is al het voorbeeld van de 

vrouwen van allochtone afkomst die werkzaam zijn bij de coöperatie, maar ook het contact met 

ondernemers is hecht. Binnen het project ‘Wijkwarenhuis’ zijn verschillende ondernemers uit de wijk 

verenigd als een soort ‘open warenhuis’. Vanuit is hier is de koppeling tussen deze ondernemers en 

bijvoorbeeld kunstenaars en ontwerpers gemaakt om de beeldvorming van de wijk te verbeteren. 

Koppelingen tussen opdrachtgevers en producenten is iets wat de coöperatie tekent als sterke 

netwerkende speler en waar het zeker vanuit de kunst- en cultuurhoek een geschiedenis mee heeft.  

  Ook de relaties met instanties zijn sterk en lijken eerder een samenwerkingsvorm te hebben 

dan een sterke ‘noodzaak’ of ‘nut’ element. Zo geeft de initiatiefneemster aan veel te investeren in de 

relaties met contacten binnen de gemeente, waarmee het steeds meer een ‘persoonlijk netwerk’ vorm 

aanneemt. Een voorbeeld hiervan is het contact met Kenselaar, die zij als waardevol contact ziet, het 

‘oliemannetje’ noemt en die bijdraagt aan het op de kaart zetten van het initiatief en ondersteunt bij 

bepaalde te regelen zaken.  

Toerusting  

Hoewel de coöperatie een verdienmodel heeft, heeft het (zeker bij bepaalde initiatieven) behoefte 

aan structurele financiering, om meer zekerheid in te kunnen bouwen. Deze financiële zekerheid wordt 

als noodzakelijk gezien om aan bepaalde wensen of ambities te kunnen werken. De werkzaamheden 

van de coöperatie zijn volgens Van Otterloo (4 juli 2017) het ‘’ondernemen is een hele onveilige 

omgeving’’. Een voorbeeld is het cateringbedrijf, dat sinds 2012 op eigen inkomsten draait, maar 

waarvan de winstmarge niet toereikend genoeg is om ‘’alles te kunnen doen wat we zouden willen’’. 

Zo wordt er volgens Otterloo gewerkt met mensen die goed kunnen koken, maar geen professionals 

zijn en dat vraagt om extra aandacht, tijd en opleiding.   

  Ook bepaalde taken kunnen niet worden uitgevoerd door de initiatiefnemers, zoals het 

afvoeren van afval, want daar zijn (grote) machines en vrachtwagens voor nodig en die kan de 

wijkcoöperatie simpelweg niet betalen. Andere taken, zoals handhaving op de markt, zou de 

coöperatie op termijn over willen nemen.   

  Hoewel bepaalde initiatieven door Otterloo worden gezien als iets van de ‘lange adem’, lijkt 

‘tijd’ geen problematische factor te zijn. Ook is zij ervan overtuigd dat de coöperatie over de juiste 

kennis en vaardigheden beschikt, hoewel ze erkent dat Stadsbeheer ook over kennis beschikt die zij 

niet hebben. Dit lijkt echter eerder een wens tot samenwerking, dan sterke behoefte uit noodzaak.  

  De toerusting van de initiatiefnemers lijkt toereikend, hoewel er een wens tot financiële 

ondersteuning is om te kunnen groeien, maar ook om initiatieven als die op de Afrikaandermarkt te 

kunnen uitvoeren. Van Otterloo benadrukt echter dat coöperatie niet een partij wil zijn die subsidie 

binnenhaalt, maar een partij die opdrachten binnenhaalt ten gunste van de wijk. De coöperatie is 

echter niet in staat om mee te dingen in aanbestedingstrajecten (en heeft die wens overigens ook niet 

: ‘’het past niet bij ons’’) en verlangt daarom subsidie. 

Inbedding 

Van Otterloo (4 juli 2017) geeft aan dat er in de samenwerking met de gemeente bij de realisatie en 

uitvoering van initiatieven regelmatig een ‘botsing’ is in perspectief en handelen. Wat betreft het 

initiatief op de Afrikaandermarkt heeft zij bijvoorbeeld te maken met ‘’ambtelijke apparaatjes’’ 

enerzijds en de marktkoopmannen enerzijds, waardoor ze het ‘’in een keer goed moet doen eigenlijk 

en niet teveel risico’s kan nemen’’.   

  Het is dit nemen van risico’s en de ‘experimenteer ruimte’ wat een deel van het verschil in 

perspectief en handelen kan verklaren. Want, zo zegt Van Otterloo, de coöperatie komt uit de kunst 
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en is vanuit daar experiment gewend en werkt daarom wat radicaler. Ze denken al snel: ‘’we nemen 

het risico maar’’. Dit staat volgens haar dan ook haaks op het perspectief van de gemeente ‘’dat altijd 

kijkt: ‘is dit afrekenbaar en is dit te verantwoorden?’’’. De initiatiefneemster zegt door dit onderscheid 

meer vanuit het gevoel te werken en praktischer en directer naar de problematiek op de markt te 

kijken. Een voorbeeld is het beleid van Stadsbeheer om geen afvalbakken op de markt te plaatsen 

omdat dit dumping van afval zou stimuleren. De initiatiefneemster zegt nu te werken met ringen aan 

de kraampjes waar zakken in gehangen kunnen worden, zodat mensen hun afval toch kwijt kunnen en 

zegt hierbij geen last te hebben van dumping. Het is een voorbeeld van een heel praktische oplossing 

(buiten beleidskaders) van een zeer praktisch probleem.   

  Daarnaast streeft Van Otterloo naar integraliteit in de organisatie op de markt, waar de 

gemeente (maar Stadsbeheer in het bijzonder) volgens haar moeite mee heeft. Een voorbeeld hiervan 

is de uitvoering van het werk van de inzamelaars, die volgens Van Otterloo idealiter ook als een soort 

gastheer fungeren voor de marktbezoekers: ‘’we zeggen ook tegen ze: ‘we vinden het minstens even 

belangrijk dat je iemand vriendelijk te woord staat, als dat je een volle vuilniszak hebt.’’’ Het is hierbij 

de bedoeling dat de inzamelaars bezoekers desgevraagd informeren over waar men 

belastingformulieren kan inleveren of lekkere olijven kan halen. De inzamelaars moeten, naast 

inzamelen, een ‘’gevoel van welkom creëren’’. Van Otterloo zegt echter dat als zij Stadsbeheer 

benadert vanuit deze gedachtegang, ze al snel tegen barrières oploopt en Stadsbeheer niet bereid is 

te financiering vanuit dat perspectief. Dit terwijl het volgens Van Otterloo niet meer geld kost als ‘’we 

ook van iemand vragen dat hij vriendelijke de weg wijst.’’  

  Deze casus lijkt een voorbeeld van een typische botsing tussen de overheidslogica en die van 

de initiatiefnemer, wat wordt bevestigd wanneer men kijkt naar de financiële zijde van dit initiatief: 

‘’die pilot kost geloof ik €72.000, we hebben de eerste schattingen; door het afval gesorteerd aan te 

leveren is de besparing €42.000 en als we 1,3 personen uit de uitkering halen is dat nogmaals €19.000. 

We hebben dus een gat van rond €10.000 en dan is het rond.’’ Wat de initiatiefneemster in feite zegt, 

is dat hoewel de subsidie €72.000 is, deze effectief de gemeente €10.000 kost. Stadsbeheer is echter 

onvoldoende in staat dat op deze manier te bekijken.  

‘’Dat is iets wat me enorm irriteert, dat soort van afschuiven… Als we werken met mensen vanuit 

een uitkeringspositie: ‘’oh dan hoort het bij W&I en dan ben ik er vanaf’’. Dat vind ik echt 

tenenkrommend, want uiteindelijk is het voor iedereen die gewoon helder nadenkt zonneklaar dat 

dit meer waarde oplevert.’’ 
Initiatiefneemster Van Otterloo (4 juli 2017) over ‘hokjes denken’ bij Stadsbeheer. 

Het is dus volgens de initiatiefneemster van belang dat Stadsbeheer het initiatief over de schotten 

heen kijkt, met een brede blik bekijkt en zo moet bepalen wat de feitelijk opbrengst is. Stadsbeheer is 

hier echter onvoldoende toe in staat: ‘’het is een andere manier van denken, uiteindelijk zit je er als 

gemeente voor het belang van Rotterdam en niet voor het belang van Stadsbeheer.’’ Ze hoopt dan ook 

dat men volgend jaar inziet dat het ‘’een kleine investering vraagt, maar een heleboel meerwaarde 

oplevert.’’ De mate waarin de gemeente ertoe in staat is deze blik op het initiatief te werpen, is volgens 

Van Otterloo wel persoonlijk, maar ze merkt wel dat men het bij het cluster Maatschappelijke 

Ontwikkeling makkelijker vindt om een bredere blik te werpen dan bij Stadsbeheer. Dit komt volgens 

haar omdat men bij Stadsbeheer wat ‘’strikter en meer afgekaderd werkt’’.  

  Het ligt in bij Stadsbeheer (en overheden in het algemeen) volgens haar niet altijd aan ‘onwil’, 

maar eerder aan ‘onkunde’: ‘’het apparaat is er niet op ingericht.’’ Een voorbeeld is dat de coöperatie 

de portieken van woningen van Vestia schoonmaakte. Een groot deel van de schoonmaak was op basis 
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van aanbesteding, maar een klein deel was hiervan vrijgesteld voor de coöperatie. Tegenwoordig mag 

dat niet meer volgens de Woningwet, waardoor het succesvolle initiatief niet langer uitgevoerd wordt: 

de coöperatie kan en wil immers niet meedoen aan aanbestedingsprocedures. Volgens Van Otterloo 

zat hier echter ook een persoonlijk element is, daar de mensen waar ze eerst mee werkte hiervoor 

open stond en de mensen waar ze later mee te maken kreeg ‘’het maar gewoon wilden doen allemaal’’. 

De initiatiefneemster is in haar initiatieven nadrukkelijk op zoek naar een samenwerking en hoewel ze 

er over het algemeen positief over is, is het verschil in perspectief  gevoelsmatig en praktisch een 

belemmering. Volgens van Otterloo is bijvoorbeeld het initiatief op de Afrikaandermarkt in zeker zin 

anders dan de meeste initiatieven waar Stadsbeheer mee te maken heeft. Dit komt omdat er een groot 

element van ‘werk’ in zit en een samenwerking met Stadsbeheer die ‘’vrij uniek’’ is. In de zoektocht 

naar een vruchtbare samenwerking is de botsende logica een aannemelijk struikelblok.  

Empathie  

De initiatiefneemster geeft aan onzeker te zijn over de toekomst en dit heeft meerdere oorzaken die 

men onder meer als gebrek aan empathie van Stadsbeheer zijde zou kunnen noemen. Het onzekere 

heeft in te maken met het financiële aspect van het initiatief: ‘’we zijn dus al bijna tien jaar bezig, maar 

we hebben nog nooit structurele financiering gehad, dus is er best veel onzekerheid en kamikaze soms. 

Het enige wat je dan kan denken is: ‘het gaat al tien jaar goed, dus het zal wel goed blijven gaan.’’’ Ook 

binnen de arrangementen blijft deze financiële onzekerheid: zo loopt de pilot Afrikaandermarkt tot 

maart 2018 en is het vooralsnog onduidelijk wat daarna zal gebeuren, garanties voor de toekomst 

heeft Van Otterloo immers niet.   

  Echter is het niet enkel het financiële plaatje wat onzekerheid veroorzaakt, het zijn ook andere 

factoren die hieraan gekoppeld zijn. Zo heeft de initiatiefneemster met veel mensen te maken binnen 

zowel Stadsbeheer als de gemeente. Rond de pilot Afrikaandermarkt is er bijvoorbeeld een kernteam 

gevormd waar naast de initiatiefneemster mensen van Maatschappelijke Ontwikkeling, de 

gebiedsorganisatie, Stadsbeheer en Stadsontwikkeling in zitten. Soms is het voor de initiatiefneemster 

lastig om met veel verschillende mensen te moeten communiceren, al is het maar omdat ze niet de 

capaciteit heeft om in al die relaties te investeren. Met betrekking tot de functies en hun 

werkzaamheden is het ‘’voor een buitenstaander enorm complex om dat allemaal maar uit elkaar te 

houden’’.  

  Desondanks is het niet zozeer de variëteit aan functies en veelheid aan contacten die 

onzekerheid veroorzaakt (eerder onduidelijkheid) maar het gevaar dat personen binnen de gemeente 

van functie of gebied wisselen. Het succes van het initiatief is namelijk volgens de initiatiefneemster 

mede te danken aan het feit dat er binnen haar contactenkring en binnen de gemeente enkele mensen 

zijn geweest die de juiste ‘mind-set’ hebben. Zo zijn er contacten geweest die vanaf het begin hebben 

gezegd enkel bepaalde mensen binnen de gemeente te gaan betrekken, omdat deze contacten het 

besef hadden dat er binnen de gemeente veel scepsis zou zijn (Stadsbeheer in het bijzonder) en dat 

het ‘’anders niet van de grond zou komen’’. Dat was voor de initiatiefneemster een prettig 

uitgangspunt, maar ze beseft ook dat het draagvlak voor het initiatief hiermee heel persoonlijk is en 

ervaart daarom het wisselen van de functies of gebieden als een onzekerheid.   

  De contacten die de juiste ‘mind-set’ hadden spraken hiermee de juiste taal om met de 

initiatiefneemster de noodzakelijke stappen te maken. Deze mensen zitten volgens Van Otterloo 

echter minder bij Stadsbeheer, dan bij een cluster als Stadsontwikkeling of Maatschappelijke 

Ontwikkeling. De medewerkers van deze clusters tonen dan ook meer interesse in hoe de coöperatie 

werkt als organisatie en hebben een bredere blik, waar Stadsbeheer dat wellicht moeilijker vindt. 
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Volgens Van Otterloo zitten de medewerkers van Stadsbeheer meer op het vak en daar heeft ze ook 

begrip voor: ‘’ze zijn in het hele systeem misschien wel diegenen die letterlijk en figuurlijk de rommel 

op mogen ruimen, dus dan is het misschien wel logisch dat ze er wat voorzichtig in zijn of dat ze de 

handen al zo vol hebben met dat doen, dat je niet zo snel innoveert.’’ Ondanks dit begrip lijkt er echter 

sprake te zijn van een gevoel waarbij de initiatiefneemster de medewerkers van andere clusters als 

empathischer ervaart dan die van Stadsbeheer.   

  Ook onduidelijkheid en een gebrek aan transparantie is een bron van onzekerheid voor de 

initiatiefneemster. Enkele processen van Stadsbeheer worden als ‘’moeilijk inzichtelijk’’ ervaren. Dit 

heeft voor een groot gedeelte met financiën te maken, maar ook met de bereidheid van Stadsbeheer 

om te ondersteunen. Een voorbeeld is de boekhoudkundige oplossing om het initiatief als Right to 

Challenge in te dienen. Van Otterloo geeft aan dat het volgens Stadsbeheer een manier is om geld los 

te weken, maar zelf vindt ze het ‘’een vijandig concept’’. Desondanks vertrouwt ze Stadsbeheer, maar 

vindt ze dat er teveel onduidelijkheid is over de administratieve gevolgen: ‘’in principe ben ik verzekerd 

dat het goed zou komen (…) aan de andere kant was het ‘laat het maar aan mij over, ik ontlast je 

daarmee.’’’ Deze welwillendheid van Stadsbeheer wordt door de initiatiefnemer gewaardeerd, maar 

het leidt ook tot een situatie van onzekerheid door een gebrek aan inzicht in wat er feitelijk gebeurd.

 In dit geval is er sprake van een gebrek aan transparantie, voortkomend uit een goede intentie. 

In andere gevallen, waarin de initiatiefneemster bijvoorbeeld openheid in data vroeg over hoeveel het 

apart inzamelen van karton oplevert lijkt dit anders: ‘’ik vraag al negen maanden wat (…) ik krijg het 

niet boven tafel hoor.’’ Het is echter die openheid over data die noodzakelijk is om het belang van het 

initiatief te kunnen onderbouwen met feiten en ook dit leidt tot onzekerheid: ‘’Ik word er zenuwachtig 

van als we dat niet kunnen onderbouwen, want als we de gegevens voor de onderbouwing niet hebben 

is het makkelijk om straks te zeggen: ‘jongens, het was leuk, we stoppen ermee.’’’    

  Dit gebrek aan transparantie legt een laatste probleem in het gebied van empathie bloot: een 

gevoel van ongelijkheid. Als voorbeeld wordt genoemd dat de coöperatie een kennis wilde inhuren die 

de coöperatie kan begeleiden op het gebied van onder meer vergunningen. Deze inhuur kost echter 

€14.000 en dat was problematisch: ‘’daar hebben we zes keer over moeten vergaderen en ik heb tot 

in den treure moeten uitleggen waarom ik die begeleiding nodig vond’’. Stadsbeheer wilde dat volgens 

Van Otterloo weten, omdat het om gemeenschapsgeld gaat en dat verantwoord moet worden. Dit 

terwijl de initiatiefnemer geen openheid van Stadsbeheer ervaart: ‘’zij kijken wel in onze begroting, 

maar ik mag niet in die van hun kijken’’. Het gegeven dat Stadsbeheer een grote financiële bijdrage 

levert, leidt volgens Van Otterloo tot een situatie van ongelijkheid: ‘’wie betaalt, bepaalt.’’ In het 

voorbeeld van de pilot zijn Stadsbeheer, de gebiedsorganisatie en de wijkcoöperatie eigenaar, maar 

daar zit een (gevoelsmatige) ongelijkheid in. De initiatiefneemster voelt zich als onderdeel van een 

kleinere organisatie tegenover het grotere Stadsbeheer onmachtig en kwetsbaar.    

Gewenste ondersteuning  

De context van de initiatiefneemster komt in grote mate overeen met de theoretische verwachting; 

het animo, de veronderstelde interne en externe contacten en de toerusting is typerend voor een 

buurtbouwer. De veronderstelde juiste vorm van ondersteuning (financieel met duidelijke 

randvoorwaarden) wordt deels uitgesproken als gewenste ondersteuning. Er is immers behoefte aan 

structurele financiering, maar bijvoorbeeld ook een subsidiebedrag voor de pilot Afrikaandermarkt. 

  De achterliggende wens is echter het willen bewerkstelligen van een structurele samenwerking 

op basis van gelijkwaardigheid. De frustraties blijkend uit de inbedding en empathie maken echter 

duidelijk waarom deze wens niet (geheel) vervuld wordt. De initiatiefneemster voelt zich serieus 
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genomen, maar dat is waarschijnlijk het gevolg van de juiste contacten binnen de gemeente. Ze acht 

deze goede contacten noodzakelijk, maar ook van een niveau zodanig, dat het een zeer kwetsbare 

situatie oplevert. Stadsbeheer is namelijk volgens de initiatiefneemster onvoldoende in staat het 

‘geheel’ te zien of ‘’over de schotten te kijken’’ en in de relatie dominant. Deze dominantie en gebrek 

aan transparantie geven de initiatiefneemster een kwetsbaar en onzeker gevoel.  

  In de theorie is genoemd hoe financiële ondersteuning kan leiden tot een spanning over 

bijvoorbeeld de verwachtingen, waardoor duidelijkheid noodzakelijk is. Dat lijkt hier in een zekere 

mate ook het geval te zijn. De gewenste ondersteuning is dan ook nog altijd tot op zekere hoogte 

financieel, maar bestaat vooral uit het creëren van duidelijkheid, openheid (over processen, financiën 

en de toekomst) en een gevoel van gelijkwaardigheid in de relatie (verder dan een persoonlijk niveau). 

5.3.3 Initiatief III  

Gesetteld in Bergpolder, één van de wijken in Rotterdam-Noord, is de stichting Groenpool dat zich in 

eerste instantie richt op het bevorderen van zelfbeheer in de wijk door deze activiteiten te 

ondersteunen. Eén van de drie initiatiefnemers hierachter is Padmos (10 juli 2017), die aan de hand 

van de kenmerken (Tabel 8.) een buurtbouwer genoemd kan worden. Zij wil met haar activiteiten de 

wijk vergroenen, maar ook mensen bewuster wil laten zijn van dat de natuur gekoesterd moet worden; 

zeker in een stad als Rotterdam. Haar aandrijver achter de initiatieven is hiermee persoonlijk 

ingestoken: ‘’In Zeeland heb je frisse lucht, vlaktes, alleen maar groen en toen kwam ik hier in de stad 

en het was grauw, stenig en niemand zei wat tegen elkaar’’. Ze heeft echter een sociaal motief, te 

weten het vergroenen van de wijk om deze in zijn geheel te ontwikkelen. Ze wil de wijk ‘’dichter op de 

bewoners’’ brengen.  

Indicator Beschrijving 

Intensiteit betrokkenheid Structureel 

Scope initiatief Wijk 

Aandrijvers Wijkverbetering 

Vindplaats (in)formele netwerkorganisatie 

Relatie bewoners Anderen betrekken bij eigen werk 

Relatie instanties Persoonlijk netwerk 

 

De activiteiten ‘beperken’ zich tot Rotterdam-Noord, wat meerdere wijken zijn. De reden hiervoor is 

praktisch: een groter gebied zou onwerkbaar zijn. De activiteiten zijn daarnaast structureel, maar 

vinden allemaal plaats binnen ‘het groen’: moestuinen, groenstroken, ondersteuning van zelfbeheer, 

etc. De stichting is klein en heeft intern hechte banden, maar het staat ook in goed contact met andere 

stichtingen. De initiatiefneemster is bijvoorbeeld ook betrokken bij Hof van Noord, wat een 

moestuinvereniging is met vijf bestuursleden en vijftig aangesloten tuinders kent. Het deelt de grond 

bovendien met de eerdergenoemde Gandhituin.   

  Ook het contact met de bewoners in de wijk is goed: zij weten de initiatiefneemster goed te 

vinden als zij vragen hebben en weten bovendien dat de initiatiefneemster goede banden heeft met 

de gemeente. Zij stuurt bewoners nooit rechtstreeks door naar medewerkers van Stadsbeheer, maar 

zegt dan wel tegen hen: ‘’bel die mevrouw nou even, want ze is ten einde raad’’. Bovendien zijn er bij 

de verschillende initiatieven vele vrijwilligers actief. Bij de stichting Groenpool zijn ongeveer twintig 

vrijwilligers aangesloten, maar eens in de zoveel tijd worden de activiteiten van de verschillende 

initiatieven samengevoegd en dan ‘’zijn er heel veel bewoners die dat leuk vinden en erop af komen.’’ 

Op een tweede locatie wordt met regelmaat een ‘’open tuinen’’ georganiseerd, waarbij bewoners 

worden uitgenodigd om onder het genot van koffie, thee en gebak de kassen te komen bekijken in de 

Tabel 8: Indicatoren typologie Padmos 
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hoop deze mensen te enthousiasmeren voor het tuinieren. Er is in beide gevallen een sterk element 

van ‘anderen betrekken bij het eigen werk’.  

  Tot slot zijn de relaties met de instanties aanwezig in het persoonlijk netwerk. De 

initiatiefneemster weet de weg goed te vinden: ‘’voor het geld ga ik naar de gebiedscommissie en voor 

kennis, hulp, heel vaak naar de wijktuinman, maar echt voor toestemming en verandering in beleid ga 

ik naar [gebiedsregisseur] Frits of hoger’’. Het contact met de medewerkers van Stadsbeheer is in de 

loop van de tijd persoonlijk geworden. Dit blijkt ook uit het feit dat de initiatiefneemster medewerkers 

in verschillende functies (van de wijkregisseurs tot aan de manager Openbare Werken) bij naam weet 

te noemen. Daarnaast blijkt dit uit de manier waarop de initiatiefnemer met bijvoorbeeld de 

gebiedsregisseur omgaat: ‘’dan stuur ik fotootjes naar Frits en zeg ik: ‘joh, neem die tip nou ter harte.’’ 

Animo 

Het motief van de initiatiefneemster is een combinatie van persoonlijke interesse en de overtuiging 

dat de wijk dichter op haar bewoners moet staan. De initiatiefneemster komt uit een landelijk gebied 

en is daar opgegroeid met de natuur, wat ze is gaan missen op het moment dat ze in Rotterdam kwam 

wonen. De eerste activiteiten zijn ook uit deze persoonlijke motivatie voortgekomen. Het feit dat het 

is uitgegroeid tot wijk-brede activiteiten, komt voort uit een sociaal motief: het vergroenen van de 

wijk, mensen bewust maken van het ‘nut’ van de natuur en het beheer van de wijk dichter brengen bij 

wat ‘’mensen leuk vinden en wat mensen interessanter vinden.’’ De motivatie om daadwerkelijk tot 

handelen over te gaan heeft ook een ‘protestkant’: de initiatiefneemster en een vriendin waren in de 

overtuiging dat zij bepaalde taken (bijvoorbeeld het maaien van gras) beter konden verrichten. Met 

‘beter’ wordt hier in feite bedoeld dat de initiatiefneemster de taken zo kon uitvoeren, dat de 

uitwerking dichter bij haar sociale motief ligt. 

Contacten 

De stichting Groenpool wordt gedragen door drie initiatiefnemers, die nauw samenwerken en ieder 

hun taken en interesses hebben. De interne contacten binnen de stichting lijken goed, want de 

initiatiefneemster geeft aan dat de taakverdeling werkt en de stichting groeit. Er zijn op dit moment 

zelfs twee locaties, waar verschillende werkzaamheden verricht worden. Op één van de locaties is goed 

contact met een hoveniersbedrijf, waar een goede wederkerige relatie mee is. Op het terrein heeft de 

stichting een deel van de kas ter beschikking gekregen, in ruil voor het onderhoud van de planten 

rondom de kas.   

  Ook met de wijk zijn er goede contacten. Zoals genoemd komen bewoners met regelmaat bij 

de initiatiefneemster terecht als ze niet zeker weten waar bij de gemeente ze terecht moeten om groen 

gerelateerde initiatieven uit te voeren. De stichting werkt met zeer veel vrijwilligers, andere 

stichtingen, stelt materiaal en planten ter beschikking voor bewoners die groen in zelfbeheer willen 

nemen en is gericht op het ‘’samen delen van gereedschappen, van de handjes en van de kennis’’ 

waardoor deze externe contacten niet enkel gewaardeerd worden, maar ook een doel op zich lijken te 

zijn. 

  Het contact met de gemeente en Stadsbeheer is structureel en over de tijd zeer persoonlijk 

geworden. De initiatiefneemster is zeer goed op de hoogte wie ze wanneer bij haar projecten moet 

betrekken en het contact gaat verder dan enkel ‘noodzaak’. In vele gevallen lijkt er sprake te zijn van 

een samenwerking en in vele gevallen wordt hier ook nadrukkelijk naar gezocht. Zo is de groenkaart  

(waarin wordt bijgehouden welke onderdelen van de buitenruimte in zelfbeheer zijn, zodat 

misstanden worden voorkomen) mede in samenwerking met de initiatiefneemster ontstaan. Ook de 

wijktuinman is volgens Padmos (10 juli 2017) voortgekomen uit een wens tot samenwerking met 
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Stadsbeheer; de samenwerking werd nadrukkelijk gezocht, maar omdat de initiatiefneemster niet 

‘’gecertificeerd, niet professioneel genoeg’’ is, is de tuinman in het leven geroepen om de 

samenwerking vorm te geven. Dat dit heeft geleid tot een relatie op basis van samenwerking, blijkt uit 

het voorbeeld van Padmos, waarin ze aangeeft dat de wijktuinman de initiatiefneemster belt met de 

mededeling dat er overtallige plantje zijn op locatie en dat de stichting die over mag nemen als daar 

de behoefte aan is. Gesteld kan worden dat ook de externe contacten van Padmos, zowel in de wijk 

als met instanties, sterk zijn. 

Toerusting 

De stichting heeft eigen materiaal in beheer, wisselt kennis uit met andere stichtingen (en anderen als 

het Hoveniersbedrijf), deelt de (kosten van de) grond met andere stichtingen of weet een locatie te 

bewerkstelligen in samenwerking met derden (als het hoveniersbedrijf). Daarnaast heeft het een 

bepaald verdienmodel, waarmee het niet alle kosten kan dekken maar wel vrijwilligers een vergoeding 

aan kan bieden. Dit model bestaat uit bijvoorbeeld het opknappen van een binnentuin (die in principe 

niet openbaar toegankelijk is) in ruil voor een donatie, het aanbieden van eigen zaden en planten op 

een markt in ruil voor een donatie of het mogen promoten van de eigen zaden en planten bij de 

gebiedscommissie. De stichting wil hiermee minder afhankelijk zijn van subsidies. Er lijkt voldoende 

toerusting te zijn in zowel financiële middelen, als tijd als vaardigheden door de contacten en 

werkwijze, hoewel er dus wel sprake is van financiële ondersteuning.   

  Het succes van de stichting heeft echter een gebrek aan tijd en vaardigheden veroorzaakt: de 

stichting groeit en dat brengt verplichtingen met zich mee: ‘’we zitten nu in een fase van ‘willen we 

zijn zoals we zijn’, wat groot is, maar best te behappen. Of gaan we echt uitbreiden, maar mensen 

aantrekken, maar al die administratieve rompslomp, belastingen en btw, dat wil ik helemaal niet. Een 

ander is de penningsmeester en die zegt: ‘potverdorie, het wordt wel ingewikkeld’, want we moeten 

ineens belasting betalen en we kunnen geen facturen schrijven. Dat soort dingen lopen we nu 

tegenaan.’’ Niet alleen weten de initiatiefnemers naar eigen zeggen te weinig af van dit soort 

administratieve zaken, ook hebben ze daar niet altijd de tijd voor, omdat ze al een flink aantal uren 

besteden aan de stichting: ‘’buiten dit werk [de activiteiten] heb je je netwerkgesprekken ’s avonds en 

dan moet je je gezicht weer laten zien en je moet Groenpool weer promoten. Al met al ben je er wel 

vier of vijf dagen in de week mee bezig soms.’’ De initiatiefnemers krijgen hiervoor wel ondersteuning 

van de gemeente, maar zijn actief op zoek naar bestuursleden ‘’die daar iets meer van weten dan wij 

zelf.’’ 

Inbedding 

De initiatiefneemster heeft goede contacten met zowel de wijk als met de instanties en onderneemt, 

mede door deze goede contacten, vele initiatieven in de buitenruimte. In de uitvoering hiervan ervaart 

zij echter met regelmaat frustraties met betrekking tot de werkwijze van de gemeente. Deze frustraties 

lijken voort te komen uit een verschillende logica met betrekking tot de werkwijze.  

  Een duidelijk voorbeeld hiervan is de gehanteerde Rotterdamse stijl: de initiatiefneemster 

heeft het gevoel vaak toestemming te moeten vragen voor bepaalde zaken en hier een negatief 

antwoord op te krijgen, beargumenteerd op basis van wat lijkt op de regels rondom de Rotterdamse 

Stijl. Een voorbeeld is een stuk gras naast een snelwegoprit, waar de initiatiefneemster graag het 

beheer van zou willen doen, aangezien haar huidige initiatief daarnaast ligt. Haar is echter vertelt dat 

het de ‘’entree van Noord is’’ en ze daarom ‘’niet uit handen willen geven’’. Het gegeven dat dit het 

‘’aangezicht van Noord’’ is maakt het een lastige locatie om samen te werken volgens Padmos. Het zijn 

plekken als deze, maar ook andere plekken als het Eudokiaplein dit Padmos ‘’strategische plekken’’ 
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noemt en waarvan de gemeente ze zelf in beheer wil nemen. Dit is volgens haar echter duur en het 

beheer zou in samenwerking met bewoners veel goedkoper ‘’en dichter op de wijk’’ kunnen.  

  Een ander voorbeeld is het plaatsen van een compostbak naast haar bijenlint, waar (op kleine 

schaal) milieuvriendelijk gecomposteerd kan worden. Deze is neergezet met toestemming – ‘’iemand 

zat te slapen’’ –, maar deze had hier eigenlijk niet mogen staan. Ze wilde er een blikvanger naast zetten, 

omdat het een fietsroute is en er veel vuil in de berm gegooid wordt, maar hier is geen toestemming 

voor gegeven. In beide gevallen was het bezwaar dat in dit soort locaties (‘’entree van Noord’’) geen 

obstakels neergezet mogen worden. Zo nu en dan heeft Padmos het gevoel dat 

gemeentemedewerkers het zelf simpelweg niet mooi vinden: ‘’maar daar hebben ze dan een hele 

andere kijk op dan wij bewoners hebben’’. Van de compostbak is dan ook afgesproken dat deze 

verwijderd zou worden als er vanuit bewoners klachten zouden komen, maar deze zijn er vooralsnog 

niet. 

  Dit verschil in ‘denken over’ of ‘kijken naar’ de buitenruimte blijkt ook uit hele praktische zaken 

als het maaien van gras. Volgens Padmos maait Stadsbeheer te vaak en zou het er goed aan doen dit 

aan vrijwilligers over te laten, of aan mensen van de sociale dienst die dan de kans krijgen ‘’om zo’n 

werkje te doen in plaats van maar constant papier te prikken’’. Dit is niet alleen goedkoper, maar 

mensen krijgen ook een zinvollere dagbesteding. Dat dit niet gebeurt, is volgens Padmos het gevolg 

van het voor Stadsbeheer typische ‘hokjes denken’: ‘’Dat is echt dat hokjespatroon. Iedereen heeft zijn 

eigen hokje en als er een deurtje open staat is hij er verantwoordelijk voor.’’ Stadsbeheer zou er 

volgens de initiatiefneemster goed aan doen om die verantwoordelijkheid te pakken en meer op de 

wensen van de bewoners in te gaan, al is het maar tijdelijk, om te proberen. Maar ook hier lijkt de 

werkwijze van de gemeente in de weg te zitten: ‘’het moet allemaal een strak aangezicht zijn, allemaal 

gelijk zijn. Er mag geen verandering in gebracht worden en dat is wel heel stug, waar ik al wel gewoon 

dik drie of vier jaar in zit te roeren van ‘jongens, zet die deurtjes nou gewoon eens open!’’’   

  Het hokjes denken is aanwezig in meerdere lagen van de organisatie. Zo vindt Padmos de 

samenwerking met de manager moeizaam, omdat ze een ‘’stevig hokje’’ heeft: ‘’ze kan niet uit dat 

hokje, dat botst elke keer en dat is te stug.’’ Vaak valt ze daarom terug op de samenwerking met de 

gebiedsregisseur, wat ze als een soepelere samenwerking ervaart, omdat hij wat opener is. Desodanks 

speelt de kwestie ook in deze relatie: ‘’op een gegeven moment kan hij ook niet verder dan zijn hokje, 

of nets iets daarbuiten, maar daar gaat nog vier of vijf man overheen.’’ De initiatiefneemster zou liever 

‘’met zijn allen om de tafel gaan zitten’’ om zo de problematiek op te lossen, maar ervaart de 

organisatie als te bureaucratisch om dit als mogelijkheid te zien. 

Empathie 

De frustratie van de initiatiefneemster over de bureaucratische werkwijze heeft ook een reflectie in 

het contact. Hoewel het contact tegenwoordig persoonlijk is, ‘’komt het niet vanzelf’’. De 

initiatiefneemster legt uit dat ze constant klaagt bij het algemene nummer 14010, tot ze boos wordt 

en persoonlijk iemand aan de lijn krijgt: ‘’dan krijg je een nummer en dat sla je gelijk op in je telefoon’’. 

Op den duur wist de initiatiefneemster waar ze moest zijn en sloeg ze het algemene nummer over, 

maar dit was een project van de lange adem. Ze merkt dat andere bewoners dit hetzelfde ervaren en 

daarom bij haar terecht komen. Desondanks ervaart ze met regelmaat nog steeds de ‘’lange tijd’’ die 

nodig is om problemen op te lossen, zelfs al kent ze mensen.   

  Het contact met Stadsbeheer beoordeelt ze wisselend: van de manager heeft ze het idee dat 

het contact niet goed is vanwege een protestactie waar de manager last van heeft gekregen, waardoor 

de relatie tussen de initiatiefneemster en de manager verstoort is. De mensen waar ze contact mee 
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heeft ‘’zijn zeer toegewijd’’, maar ze heeft het gevoel dat de gemeente verder van de bewoners af is 

komen staan sinds de deelgemeenten zijn opgeheven en er ‘’onderaannemers komen uit Delft, Den 

Haag, Gouda en zelfs Nijmegen.’’ Voor deze ontwikkeling was er een gemeentemedewerker die de 

‘’voorgeschiedenis van het gebied kent’’ en waar dus een relatie mee opgebouwd kan worden. Dit 

gemis is enigszins opgevangen met het ontstaan van de wijktuinman, die erg gewaardeerd wordt: ‘’Wij 

zouden hem erg missen als hij weg is, het is een uitkomst voor ons allemaal.’’ Het is dan ook vooral 

bovenin de organisatie waar het volgens de initiatiefneemster schort aan de samenwerking.  

 De initiatiefneemster voelt zich zo nu en dan niet serieus genomen, zoals bij het willen 

uitbreiden van het initiatief naar een stuk grond wat als de ‘’entree van Noord’’ werd gezien. Een ander 

voorbeeld is een geval van rattenoverlast in de wijk, dat zij keer op keer meldde bij de gemeente, die 

vervolgens zei dat het via 14010 gemeld moest worden. Bij 14010 hield men echter vol dat het geen 

plaag was. Het zijn dit soort voorbeelden die de initiatiefneemster het gevoel geven over te moeten 

gaan tot ‘extremer’ gedrag, zoals het maken en op social media delen van foto’s van dode ratten tussen 

de dynamo van een kinderfiets. In een ander geval heeft de initiatiefneemster ‘’stiekem’’ een test 

gedaan op een stuk grond, omdat zij het idee had dat Stadsbeheer niet naar luisterde naar haar 

expertise over de grond en de manier waarop gemaaid moet worden. Na afloop van die test is ze met 

een volledig plan naar de gebiedscommissie gestapt en niet naar Stadsbeheer. In andere gevallen voelt 

ze zich wel serieus genomen, maar heeft ze het idee dat haar inbreng niet gewaardeerd wordt: ‘’Als ze 

op een gegeven moment zeggen: ‘we willen niet aan tafel, want het is mevrouw Padmos’, dan voel ik 

me wel serieus genomen, maar wil ik ze ook niet afschrikken.’’’  

‘’We wilden graag een zeisworkshop geven aan bewoners, dan vragen we dat aan Stadsbeheer en 

dan gaan ze gewoon grasmaaien. Dat is enorm zonde, want het is het verkeerde moment om te 

maaien, ondanks dat we dat zeggen. (…) Er zit veel stikstof in de bodem, dat weet je, dus moet je 

eigenlijk het maaisel er gelijk afhalen. Maar ''nee‘’ zegt Stadsbeheer dan, ‘’wij willen de zaadjes 

graag behouden en als je het een paar dagen laat liggen en de honden rausen eroverheen, dan 

hebben we wat zaad’’. Dus het allemaal een beetje dubbelop.’’ 
Initiatiefneemster Padmos (10 juli 2017) over niet gehoord worden door Stadsbeheer 

Dit gevoel niet serieus genomen te worden komt niet voort uit een gebrek aan (structureel) contact, 

maar het gevoel dat Stadsbeheer de initiatiefneemster niet hoort, of haar input niet waardeert. Uit 

voorbeelden die zij geeft over initiatieven, blijkt dat ze Stadsbeheer een aantal keren te weinig 

betrokken vindt, wat dit gevoel ook kan verklaren. Ze geeft aan dat bij de ontwikkeling van een park 

(wat eerst hondenuitlaatgebied was) ze graag had gezien dat een wijkregisseur of iemand van 

Handhaving aanwezig was geweest bij de opening. Ook met haar lopende initiatieven, zou ze een meer 

betrokken houding kunnen waarderen: ‘’Ik vraag wel eens gekscherend ‘Vind je het mooi?’, maar dan 

krijg je niet echt een antwoord. (…) Ik sta met mijn bijenlint in een boekje over stadsnatuur, dan wordt 

dit stukje ‘het mooiste stukje’ genoemd. Daar ben ik hartstikke trots op dan app ik dat naar Gerard van 

‘kijk eens’ en hij durft dan niet ‘goed gedaan Karin’ te zeggen. Maar intussen pikken ze wel de adviezen. 

Het zou mij heel goed doen als Frits, Gerard of Petra mij gewoon de complimenten geven voor het 

goede onderhoud, de uitstraling en het nut.’’  

Gewenste ondersteuning  

Uit de ACTIE-context van de initiatiefneemster zijn elementen te halen die de stelling dat Padmos een 

buurtbouwer is ondersteunen. Vooral de hechte interne en externe contacten vallen op en lijken een 

grote stempel te drukken op de context en de gewenste ondersteuning. De contacten maken namelijk 

dat in toerusting, de initiatiefnemer voldoende financiële middelen tot de beschikking heeft of weet 
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hoe ze hier beschikking over moet krijgen. Hiermee is niet gezegd dat er geen wens meer is financiële 

ondersteuning te ontvangen, maar dat deze hoogstwaarschijnlijk geboden wordt.  

  De uitgesproken wens is echter ‘ruimte’, waarvan de achterliggende gedachte te verklaren is 

vanuit een verschillende kijk op de buitenruimte. Opvallend is dat hoewel er sterk persoonlijk contact 

is, de initiatiefneemster zich niet altijd serieus genomen voelt. Het gevoel niet serieus genomen te 

worden, of zelfs niet gehoord te worden kan voortkomen uit gebrekkige empathie in de communicatie. 

De initiatiefneemster lijkt vooral op zoek te zijn naar een vorm van structurele samenwerking op basis 

van gelijkwaardigheid, maar heeft het gevoel dat dit (nog) niet geheel mogelijk is.   

 De gewenste ondersteuning sluit dus enigszins aan op de theoretisch verwachte 

ondersteuning voor een buurtbouwer, wat financiële ondersteuning is. Het gegeven dat deze 

financiële wens niet (expliciet) uitgesproken wordt, kan verklaard worden uit het mogelijk al leveren 

van deze ondersteuning (of het hebben van andere financiële bronnen), of een diepere wens om 

serieus genomen te worden. Deze diepere wens is dan (volgens de in de theorie behandelde 

behoeftepiramide (Hurenkamp e.a., 2006, p.60)) ‘crucialer’ dan de financiële wens. 

5.3.4 Conclusie   

De interviews met drie initiatiefnemers hebben de gelegenheid gegeven een diepere analyse uit te 

voeren. De bevindingen van de bestudering van de drie cases zijn weergegeven in Tabel 9. Net als bij 

de bestudering van de initiatieven als onderzocht door Bronsveld (2016) zijn de bevindingen 

weergegeven in de kolommen: typologie, gewenste ondersteuning, mate van levering van de 

gewenste ondersteuning en de theoretische aansluiting. De kolom ‘bijzonderheden’ is toegevoegd om 

in kernwoorden de diepere analyse weer te geven.  

 

Initiatiefnemer Typologie 
Gewenste 

ondersteuning 
Geleverd? 

Theoretische 

aansluiting 
Bijzonderheden 

I: Banus Projectentrekker 

Administratie 

& Organisatie; 

Mankracht 

Nee Ja 

Persoonlijker; 

directer; 

structureler 

II: Otterloo Buurtbouwer 

Financieel; 

Administratie 

& Organisatie 

Deels Ja 
Gelijkwaardiger; 

transparanter 

III: Padmos Buurtbouwer 

Administratie 

& Organisatie; 

Overig 

Deels Deels 

Gelijkwaardiger; 

structureler; 

minder 

bureaucratisch 

 

Ook op basis van deze bestudering zijn de initiatiefnemers te typeren als projectentrekker of 

buurtbouwer. Een kritische toevoeging is echter wel dat de projectentrekker een structurele inzet 

toont en de ambitie heeft dit vol te houden; dat kan invloed hebben op de gewenste ondersteuning. 

In de kolom ‘theoretische aansluiting’ is te zien dat de ACTIE-context en de gewenste ondersteuning 

empirisch aansluiten op de theoretische verwachtingen.   

  Deze aansluiting is zichtbaar in de gewenste ondersteuning. Voor de projectentrekker geldt 

dat de wens naar mankracht verklaarbaar is door tijdgebrek en de buurtbouwer heeft inderdaad een 

financiële wens. Omdat Padmos deze financiële wens niet (meer) heeft, is de aansluiting slechts deels 

aanwezig. Een opvallende gewenste ondersteuning is die in administratie & organisatie. Dat de drie 

Tabel 9: Overzicht bevindingen initiatieven interviews 
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initiatiefnemers deze verlangen is enerzijds verklaarbaar uit het gegeven dat het een brede categorie 

aan ondersteuning behelst (van transparantie en flexibiliteit tot persoonlijke begeleiding). Anderzijds 

is deze wens zichtbaar in de kolom ‘bijzonderheden’.   

  Voor Banus geldt dat zij als projectentrekker persoonlijker, structureler en directer contact 

wenst. Deze vorm lijkt zeer veel op een vorm van persoonlijke begeleiding of hoge mate van 

betrokkenheid. Een gevoeld gebrek aan deze begeleiding of betrokkenheid verklaart ook waarom de 

gewenste ondersteuning in mankracht en administratie & organisatie niet geleverd wordt in de ogen 

van de initiatiefnemer.   

  Van Otterloo is op zoek naar een gelijkwaardige samenwerking en verlangt meer transparantie 

van de kant van Stadsbeheer. Een gebrek aan duidelijkheid creëert een gevoel van onzekerheid en 

verklaart waarom er een onderscheid is tussen de geleverde en gewenste ondersteuning. Omdat de 

financiële wens wel (deels) wordt ingewilligd, is de gewenste ondersteuning deels geleverd.  

  Tot slot is Padmos naar een structurele, gelijkwaardige samenwerking. Een ervaren gebrek aan 

flexibiliteit in contact en mogelijkheden verklaart waarom deze samenwerking er in de ogen van 

initiatiefnemer onvoldoende is. Het verklaart tevens het gat tussen de gewenste en geboden 

ondersteuning. De wens in ondersteuning gecategoriseerd in ‘overig’ is dan ook vooral een wens naar 

ruimte om projecten te ondernemen. Omdat het contact er op andere momenten wel degelijk 

(succesvol) lijkt te zijn, is hier ook sprake van een deels geleverde gewenste ondersteuning.  

Concluderend kan worden gesteld dat de theoretische verwachtingen van toepassing zijn in deze 

context. De gewenste ondersteuning verschilt deels per initiatiefnemer, vanwege verschillende ACTIE-

contexten en types. De initiatiefnemers voelen echter alle drie een gebrek aan ondersteuning in 

administratie & organisatie.  

5.4 Conclusie  

In dit hoofdstuk is onderzocht in hoeverre de theoretische verwachtingen van toepassing zijn in de 

context waarbinnen Stadsbeheer geconfronteerd wordt met maatschappelijke initiatieven. Dit houdt 

in dat er onderzocht is of Stadsbeheer inderdaad te maken heeft projectentrekkers en buurtbouwers 

en of de context van deze initiatiefnemers en hun gewenste ondersteuning overeenkomt met de 

theoretische verwachting. 

Uit de interviews met medewerkers van Stadsbeheer blijkt dat initiatiefnemers en initiatieven in 

Rotterdam in verschillende vormen en maten komen. Zo zijn er actieve bewoners die structureel 

contact onderhouden met de gemeente, maar daarnaast zijn er ook initiatiefnemers die eenmaal een 

project ondernemen en vervolgens geen of weinig contact meer onderhouden. Initiatieven kunnen 

daarnaast kleinschalig of juist zeer grootschalig zijn. Gesteld wordt dat bepaalde mensen (jonge, 

hoogopgeleide gezinnen) vaker initiatieven ondernemen dan anderen en dat in de ene wijk meer 

activiteiten plaatsvinden dan in een andere.   

  Ondanks de diversiteit, blijkt uit het literatuuronderzoek en de interviews met de 

initiatiefnemers dat een ruime meerderheid te typeren is als projectentrekker of buurtbouwer. De in 

het theoretisch kader uitgesproken verwachting dat Stadsbeheer in haar context te maken heeft met 

deze twee types lijkt dan ook te kloppen. Deze typering wordt versterkt met het gegeven dat in een 

ruime meerderheid van de gevallen, de ACTIE-context (deels) overeenkomt met de theoretisch 

verwachte context. 

Wellicht meer van belang dan het kunnen typeren van deze initiatiefnemers is het in kaart brengen 

van de ondersteuning die zij verlangen van Stadsbeheer. Hiervoor zijn de volgende twee theoretische 

verwachtingen als leidraad gebruikt: 
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Buurtbouwers hebben behoefte aan een (financieel) faciliterende ondersteuning van de initiatieven 

met duidelijke randvoorwaarden. 

Projectentrekkers hebben behoefte aan een faciliterende ondersteuning van de initiatieven op maat 

met (persoonlijk) contact. 

De mate waarin deze theoretische concepten van toepassing zijn in deze context verschilt. 

Buurtbouwers hebben in veel gevallen een wens tot financiële ondersteuning. Dat deze er niet altijd 

is, kan worden verklaard uit de context: de financiële middelen zijn bijvoorbeeld al toereikend of een 

urgentere wens is nog niet vervuld. Deze urgentere wens kan bijvoorbeeld te maken hebben met het 

tweede deel van de theoretische verwachting: de duidelijkheid. Dit uit zich dan in een gewenste 

ondersteuning in administratie & organisatie.   

  Projectentrekkers uiten ook vaak een gewenste ondersteuning in administratie & organisatie: 

alle initiatiefnemers in dit onderzoek getypeerd als projectentrekker hebben een wens die in deze 

categorie te plaatsen is. Vaak wordt deze gewenste ondersteuning aangevuld met een andere 

(praktische) ondersteuningswens als mankracht of financiële middelen. Projectentrekkers hebben in 

deze context inderdaad behoefte aan persoonlijk contact in zeer veel gevallen. Hecht contact met 

Stadsbeheer of de gemeente bleek een succesfactor in enkele initiatieven van de literatuurstudie en 

op zijn minst erg gewaardeerd in minder succesvolle gevallen. Uit het interview met de 

projectentrekker blijkt persoonlijk contact erg van belang te zijn.  

  In het geval van de buurtbouwers blijkt uit de literatuurstudie dat de gewenste ondersteuning 

nooit volledig geleverd is. Dit kan bijvoorbeeld worden verklaard uit een gebrek aan duidelijkheid, 

waardoor de gewenste ondersteuning in administratie & organisatie ontbreekt. Het beeld uit de 

interviews sluit hierop aan: de buurtbouwers verlangen meer duidelijk, transparantie of flexibiliteit. 

De buurtbouwers van de interviews zijn bovendien op zoek naar een structurele vorm van 

samenwerking, maar hebben het gevoel dat dit gebrek dat in de weg staat. Hoewel de gewenste 

ondersteuning bij projectentrekkers vaker geleverd lijkt te worden, is een gebrek aan ondersteuning 

in administratie & organisatie in vele gevallen de oorzaak van een mismatch hierin. Dat houdt in dat in 

minder succesvolle gevallen, onduidelijkheid, bureaucratie of verstoord persoonlijk contact een rol 

hebben gespeeld.   

Op basis van deze bevindingen kan dus worden geconcludeerd dat Stadsbeheer inderdaad te maken 

heeft met buurtbouwers en projectentrekkers. Hun gewenste ondersteuning komt in het geval van 

buurtbouwers (op zijn minst) gedeeltelijk overeen met de theoretische verwachting. In het geval van 

projectentrekkers lijkt de theoretische verwachting in deze context van toepassing. Ondersteuning in 

administratie & organisatie is voor beide types van belang. Dit heeft vooral te maken met een wens 

naar duidelijkheid, flexibiliteit en persoonlijk contact. Uit de interviews blijkt dat ook buurtbouwers 

veel waarde hechten aan het (persoonlijk) contact. In veel gevallen is er sprake van onderscheid tussen 

gewenste en geleverde ondersteuning en vaak is dit dan ook terug te leiden naar een gebrek in 

factoren als persoonlijk contact, duidelijkheid, flexibiliteit of ruimte. 
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6. Ondersteuning 

6.1 Geboden ondersteuning   

Uit de vorige hoofdstukken is gebleken dat de gemeente Rotterdam en Stadsbeheer in het bijzonder 

verschillende vormen van ondersteuning bij het realiseren van een initiatief kunnen bieden. De 

gemeente Rotterdam (2015, pp.7-8) noemt op papier enkele voorbeelden van ondersteuning, zoals 

het verbinden van initiatiefnemers met andere partijen, het begeleiden van de initiatiefnemers in de 

omgang met bureaucratie en financiële ondersteuning in de vorm van subsidie. Initiatieven in relatie 

tot bijvoorbeeld zelfbeheer worden door Stadsbeheer getoetst op veiligheid, toegankelijkheid en 

inrichtingskwaliteit, maar het adviseert de initiatiefnemers ook op deze punten. Het uitgangspunt voor 

zelfbeheer is dat er geen structurele financiële ondersteuning plaatsvindt, maar Stadsbeheer 

ondersteunt wel met vaktechnisch advies, materialen en producten (waar subsidie voor aangevraagd 

kan worden). (Gemeente Rotterdam, z.j.)   

  De genoemde voorbeelden zijn geschreven en daarmee onderdeel van de papieren 

werkelijkheid. Om een advies te kunnen geven over de optimale ondersteuning van initiatieven is het 

relevanter om de in de praktijk geboden ondersteuning inzichtelijk te maken. Dit hoofdstuk is daarom 

gebaseerd op interviews met betrokkenen van Stadsbeheer. De informatie is geclusterd in categorieën 

die eerder al gebruikt zijn in het vorige hoofdstuk over initiatiefnemers om de gewenste ondersteuning 

systematisch weer te geven. De geboden vormen van ondersteuning in dit hoofdstuk richt zich niet 

specifiek op zelfbeheer, maar alle initiatieven waar de medewerkers van Stadsbeheer in het algemeen 

mee te maken hebben.  Dit houdt in dat er voorbeelden genoemd zijn, maar dat er geen selectie van 

specifieke initiatieven heeft plaatsgevonden.  

Financiële ondersteuning  

De mogelijkheden tot financiële ondersteuning zijn al aan bod gekomen in het hoofdstuk over 

financiële arrangementen. In enkele gevallen komt dit geld uit de begroting van Stadsbeheer. Een 

voorbeeld hiervan is het initiatief op de Afrikaandermarkt, waar Stadsbeheer een subsidiebedrag ter 

beschikking heeft gesteld tijdens de pilotfase. Het idee was hierbij dat dit op termijn kostenbesparing 

oplevert voor Stadsbeheer: er is dan minder inzet voor reiniging voor van de markt nodig. (Struik, 6 

juni 2017)   

  Deze vorm van rechtstreekse financiering lijkt echter eerder een uitzondering dan een regel. 

Want waar initiatiefnemers volgens wijkregisseur Berg-Van der Loo (27 juli 2017) vooral veel geld 

verlangen van Stadsbeheer, beschikt het cluster niet over financiële middelen voor deze specifieke 

doeleinden. Hierin is dan ook een belangrijke rol weggelegd voor de gebiedsorganisatie. Het is namelijk 

de gebiedscommissie die de financiële middelen voor bewonersparticipatie tot haar beschikking heeft 

(Schot, 15 juni 2017). De gebiedscommissie is dan ook degene die initiatieven al dan niet honoreert en 

daarmee deze middelen toewijst; Stadsbeheer heeft hier in principe vrijwel geen invloed op 

(Schunselaar, 27 juli 2017).    

  Initiatiefnemers die financiële ondersteuning wensten, geven dan ook aan de benodigde 

financiële middelen te hebben aangevraagd door middel van het bewonersinitiatief bij de 

gebiedscommissie. Met dit geld hebben ze dan zelf materiaal aangeschaft (Banus, 12 juli 2017) of een 

administratie aangelegd en vrijwilligers tegemoet gekomen (Padmos, 10 juli 2017).  

 Hoewel Stadsbeheer in principe geen rechtstreekse financiële ondersteuning biedt, 

ondersteunt het wel initiatiefnemers bij het vinden van de juiste weg om deze ondersteuning te 

kunnen verkrijgen. Ook levert Stadsbeheer materiaal en aangezien Stadsbeheer daar kosten voor 

maakt zou dit als een indirecte vorm van financiële ondersteuning kunnen worden gezien. (Ottevanger, 
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12 juni 2017) Er kan daarom geconcludeerd worden dat Stadsbeheer normaliter geen financiële 

ondersteuning biedt, maar initiatiefnemers wel faciliteert bij het verkrijgen van financiële middelen.  

‘’Ik denk ook wel, uiteindelijk is het – hoe ingewikkeld ook – Stadsbeheer die ervoor gezorgd heeft 

dat het geld hier komt. Ja, dat hebben we natuurlijk ook nodig.’’ 
Initiatiefneemster Van Otterloo (4 juli 2017) over het verkrijgen van financiële ondersteuning 

Materiaal 

Zoals genoemd biedt Stadsbeheer ook ondersteuning met de levering van materiaal. Dit kan op kosten 

van de initiatiefnemer zijn, zoals bij het voormalige arrangement de ‘Wensgids’7. Hierbij kon men bij 

de gemeente bijvoorbeeld een herdenkingsbankje bestellen en laten plaatsen (Schot, 15 juni 2017). 

Vaker dan dit is het echter op kosten van de gemeente, via een subsidie van de gebiedscommissie of 

door een directe levering van Stadsbeheer. Er zijn dan ook meerdere redenen om initiatiefnemers te 

ondersteunen met materiaal.   

  Eén van deze redenen is dat een initiatief niet uitgevoerd kan worden zonder dit materiaal, 

maar dat de kosten hiervan te hoog zijn voor de initiatiefnemer. Een voorbeeld hiervan zijn 

plantenschalen; deze kunnen in aanschaf erg duur zijn voor bewoners, maar Stadsbeheer heeft deze 

al in bezit en kan deze dus eenvoudig leveren. Zo was er in Hoogvliet een wens van ondernemers om 

plantenschalen te plaatsen als onderdeel van een vergroeningstraject van het winkelcentrum. Voor 

deze vergroening was een budget beschikbaar gesteld door de afdeling Economie (Stadsontwikkeling), 

maar deze was ontoereikend voor het plaatsen van 28 gevulde plantenschalen. Ook voor de 

ondernemers was dit een zware last. Om het desondanks toch mogelijk te maken heeft de 

wijkregisseur daarom (overbodige of verwaarloosde) plantenschalen uit de wijk verzameld en 

‘geschonken’ aan het initiatief. Stadsbeheer heeft hiermee de schalen en bakken geleverd en het 

onderhoud hiervan is contractueel vastgelegd. (Jonker, 18 juli 2017)   

  Het leveren van al dan niet gevulde plantenbakken en –schalen is geen uitzonderlijkheid. Ook 

wijkregisseur Schunselaar (11 juli 2017) zegt regelmatig in de wijk naar overbodige schalen te zoeken 

en deze te hergebruiken voor een initiatief. Stadsbeheer levert dan ook de aarde en voor de planten 

verwijst zij de initiatiefnemers naar de mogelijkheid om subsidie aan te vragen via een burgerinitiatief. 

Dit doet zij om te voorkomen dat initiatiefnemers hun eigen geld uitgeven voor planten, die een dag 

erna gestolen of vernield kunnen worden. 

‘’Maar we krijgen ook initiatieven met het verzoek voor de levering van twaalf zakken potgrond. 

Dan is het dus puur materiaal. Dan gaat het over een groenvaatje dat ze geadopteerd hebben, dan 

krijgen ze te horen dat die grond er al twintig jaar in zit dat zal niet zoveel meer doen. Nou toen 

hebben we iets unieks gedaan, we hebben twee pallets met zakken aarde aangekocht. Ik heb ze 

van de week twaalf van die zakken laten brengen en een uur later zat het er al in, werden de foto’s 

alweer gedeeld.’’  
Gebiedsregisseur Lohuis over materiele ondersteuning (12 juni 2017) 

De levering van materiaal in dit soort gevallen lijkt vaak een soort noodzakelijkheid, maar het ook 

voorkomen dat Stadsbeheer uit eigen beweging materiaal levert. Het idee is hierbij dat het de 

initiatiefnemer makkelijker wordt gemaakt om bijvoorbeeld een taak van Stadsbeheer over te nemen. 

Een voorbeeld hiervan is de containeradoptie, waarbij bewoners zorg dragen voor de staat van de 

container en de directe omgeving daaromheen. Bewoners die hieraan meedoen ontvangen een 

                                                           
7 De Wensgids was een idee van de gemeenteraad, maar is als arrangement stopgezet wegens een gebrek aan 
animo. 
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pakketje met kleine hulpmiddelen als een blik en veger, prikker, zakjes en sleutels (Berg-Van der Loo, 

27 juli 2017). Een ander voorbeeld is het project Kluskanjers, waar jongeren klusjes in de wijk uitvoeren 

voor Stadsbeheer. Om hen hierbij te helpen is Stadsbeheer elke zaterdag aanwezig met een wagen 

met materiaal (Ottevanger, 12 juni 2017). Ook goede persoonlijke banden van een initiatiefnemer met 

Stadsbeheer kan ertoe leiden dat er materiaal geleverd wordt: zo levert de wijktuinman in Rotterdam-

Noord overtollige planten aan initiatiefneemster Padmos (10 juli 2017) die ze vervolgens gebruikt in 

de wijk.   

  Naast de levering van materiaal uit noodzaak, levert Stadsbeheer dus ook als tegemoetkoming 

of als ‘extraatje’. Zo wordt er wel eens een bankje geplaatst bij een initiatief enkel om het wat ‘’op te 

leuken’’ (Lohuis, 12 juni 2017) of levert Stadsbeheer extra palen en touw bij een initiatief zodat hier 

creatief mee om kan worden gegaan (Ottevanger, 12 juni 2017). Bij de aanleg van een plantsoen 

mogen initiatiefnemers aangeven welke (extra) beplanting ze willen zien, in ruil voor een afspraak deze 

te zullen onderhouden (Rothengatter, 21 juni 2017). Een soortgelijke regeling is er bij verwaarloosde 

plantenbakken en –schalen: er wordt contact opgenomen om te bekijken of er animo is deze bakken 

en schalen in zelfbeheer te nemen. Hierbij wordt dan tuingereedschap en planten geleverd, al zal dat 

vaak wel weer via de gebiedscommissie moeten lopen (Schunselaar, 11 juli 2017).   

Concluderend levert Stadsbeheer ondersteuning met materiaal variërend van planten en aarde, tot 

plantenbakken en –schalen, tot tuin- en klusgereedschap. Dit kan zijn om een initiatief mogelijk te 

maken, maar kan ook een aanvullende handigheid zijn. De financiering van materiaal verloopt in vele 

gevallen middels bewonersinitiatieven bij de gebiedscommissie, maar er zijn ook mogelijkheden om 

materiaal te leveren dat al in bezit is. Het lijkt voor Stadsbeheer dan ook makkelijker om rechtstreeks 

materiele dan financiële ondersteuning te bieden.  

Mankracht 

Initiatiefnemers kunnen ambitieus zijn in het uitvoeren van hun initiatief en daarbij een tekort aan 

financiële middelen hebben of niet over het juiste materiaal beschikken. Het komt daarnaast ook voor 

dat initiatiefnemers te weinig tijd hebben om hun initiatief te kunnen ondernemen en daarom 

behoefte hebben aan ondersteuning in de vorm van ‘uren’ of ‘handen’.    

  Deze vorm van ondersteuning kan voortkomen uit een situatie waarin het voor Stadsbeheer 

een kleine moeite lijkt, terwijl het voor de initiatiefnemers een tijdrovende zaak is. Hierbij kan worden 

gedacht aan het langs laten rijden van een veegwagen na een door initiatiefnemers georganiseerd 

buurtfeest (Struik, 6 juni 2017). Hetzelfde geldt voor een relatief eenvoudige taak als het plaatsen van 

een bankje als onderdeel van een initiatief (Ottevanger, 12 juni 2017) of de wijktuinman die grovere 

vormen van groenbeheer uitvoert, zoals het werk met een kettingzaak of het afvoeren van (grote 

hoeveelheden) groenafval (Padmos, 10 juli 2017).   

  Uit dit laatste voorbeeld blijkt nog een reden om personele ondersteuning te bieden: niet elke 

burger is bevoegd om met zwaar materiaal als een kettingzaag in het openbaar te werken (Padmos, 

10 juli 2017). Een medewerker van Stadsbeheer is dan nodig om taken uit te voeren die noodzakelijk 

zijn voor het initiatief, maar die de initiatiefnemer niet kan of mag uitvoeren. Een voorbeeld zijn ook 

de werkzaamheden rondom een droomstraat, waarbij een groepje medewerkers de uitvoering 

ondersteunen door bijvoorbeeld paaltjes te verplaatsen (Lohuis, 12 juni 2017). Het gaat in deze 

gevallen vaak nog altijd wel om ondersteuning die betreft omvang en intensiteit behapbaar zijn: ‘’het 

zijn geen grote dingen’’ (Lohuis, 12 juni 2017) en ‘’op zich valt het allemaal wel mee hoor’’ (Struik, 6 

juni 2017).    

  Een intensievere vorm van personele ondersteuning blijkt uit een voorbeeld van wijkregisseur 
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Jonker (18 juli 2017) in Hoogvliet. Daar zijn acht oudere bewoners zeer actief betrokken bij de 

buitenruimte en lopen geregeld een schouw, rapen vuil en maken meldingen. Jonker loopt mee in de 

buurt en maakt aantekeningen en foto’s. Deze verwerkt ze tot een verslag waarin ze ook de stand van 

de melding bij Stadsbeheer aangeeft. Zij heeft deze taak overgenomen van één van de bewoners, die 

dat vanwege haar leeftijd niet meer kon. De intensieve samenwerking is echter een gevolg van het 

gegeven dat haar voorganger al nauw contact met de bewoners had.    

  Een vorm van personele samenwerking is ook gaande op de Afrikaandermarkt. Hier 

ondersteunen handhavers van Stadsbeheer het initiatief door marktkraamhouders erop aan te 

spreken als zij hun afval niet wegleggen op de voor het initiatief juiste wijze. Daarnaast voert 

Stadsbeheer het afval ook daadwerkelijk af, omdat de initiatiefnemers daar de juiste middelen 

(vrachtwagens) niet voor hebben. (Otterloo, 4 juli 2017) 

Stadsbeheer ondersteunt initiatieven nadrukkelijk met mankracht. Opvallend is hierbij dat het vaak 

taken betreft die aansluiten op de lopende werkzaamheden van de medewerkers. Een wijkregisseur 

loopt immers toch al een schouw en handhavers zien toch al toe op de naleving van regels op de markt. 

Personele ondersteuning vindt dan ook vaak plaats omdat het een kleine aanpassing en inspanning 

voor Stadsbeheer lijkt, terwijl het voor initiatiefnemers een groot verschil kan maken. Een andere 

mogelijkheid naast het meewerken, is het meedenken. Hierbij stelt Stadsbeheer medewerkers 

beschikbaar om samen met initiatiefnemers na te denken over bijvoorbeeld de inrichting van een 

straat (Lohuis, 12 juni 2017). Dit kost Stadsbeheer dan mankracht, maar de feitelijke ondersteuning 

bestaat uit het leveren van kennis.  

Kennis   

Initiatiefneemster Van Otterloo (4 juli 2017) waardeert de hele praktische vormen van ondersteuning 

geleverd door Stadsbeheer, maar zegt dat de ‘’kennis en ervaring is die belangrijk zijn’’. Het leveren 

van deze kennis en ervaring is dan ook een belangrijke vorm van ondersteuning en kan op twee 

manieren: vanuit de samenwerking of vanuit een persoonlijke begeleiding.   

  In het geval van een samenwerking is ondersteuning met kennis een vaak een gevolg van de 

wijze waarop gewerkt wordt. Zo is er bij het initiatief op de Afrikaandermarkt een voortdurende 

kennisuitwisseling doordat er in de uitvoering samengewerkt wordt met de handhavers (Otterloo, 4 

juli 2017). Daarnaast wordt er in soortgelijke contexten een minder ‘natuurlijke’ vorm van 

kennisondersteuning geleverd door trainingen. Op de Afrikaandermarkt zijn trainingen gegeven door 

medewerkers van Stadsbeheer, zodat de initiatiefnemers de juiste kennis en vaardigheden hebben om 

het initiatief uit te kunnen voeren (Gemert-Tenbult, 8 juni 2017). Beheerder gebied Koch (20 juni 2017) 

heeft een training ‘’snoeien zonder dat je het ziet’’ gegeven aan initiatiefnemers zodat men alvast 

activiteiten kon ondernemen op stuk grond dat nog in aanschaf was. De initiatiefnemers hebben hierbij 

ook de noodzakelijke kennis opgedaan om het gebied straks als park te kunnen onderhouden.   

Trainingen zijn wellicht de meest voor de hand liggende vorm van kennisoverdracht als ondersteuning. 

Het adviseren bij de uitvoer of het ontwerp van een initiatief is echter een vorm van ondersteuning die 

minstens zo van belang is. Deze vorm komt vaak tot uiting in persoonlijke begeleiding bij een initiatief. 

Gebiedsregisseur Lohuis (12 juni 2017) vertelt over een initiatief voor het plaatsen van een 

voetbalkooi. Het ontwerp was te abstract en vol fouten, waardoor het niet mogelijk was in de 

buitenruimte. In plaats van het initiatief af te keuren, wordt dan technisch advies gegeven: ‘’let op de 

bomen, let op de apparaten van nutsbedrijven, de afwatering van de straat’’. Daarnaast wordt op 

locatie gekeken naar de mogelijkheden en restricties, om advies op maat te kunnen geven en zo het 
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initiatief mogelijk te kunnen maken. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de toegankelijkheid voor 

nooddiensten. Ook wijkregisseur Jonker (18 juli 2017) adviseert over aspecten als het denken aan 

toegankelijkheid, bijvoorbeeld bij de plaatsing van plantenschalen.   

  Initiatiefnemers worden dus geadviseerd over de ruimtelijke aspecten van een initiatief, maar 

ook andere soorten gevolgen zijn van belang in dit advies. Zo was er een initiatiefnemer die een 

constructie om een boom wilde bouwen, zodat deze als bankje gebruikt kon worden. Wijkregisseur 

Schunselaar (11 juli 2017) adviseerde op basis van haar kennis van de wijk dat het goed mogelijk is dat 

dat tot overlast van drugsgebruikers zou kunnen leiden. Een soortgelijk advies gaf ook wijkregisseur 

Berg-Van der Loo (11 juli 2017) die wist dat het plaatsen van een bankje en bloembakken ertoe zou 

kunnen leiden dat de daklozen in de wijk er zouden gaan verblijven. Deze adviezen worden meer dan 

eens aangevuld met adviezen van specialisten. In het voorbeeld van de constructie om de boom is er 

advies gegeven door een bomenspecialist voor het onderhoudsaspect en van Stadsontwikkeling over 

de constructie zelf. Hierin is specialistische kennis als zeer persoonlijke vorm van ondersteuning 

geboden.   

  Persoonlijke begeleiding bevat vaak een element van advies en daarmee en vorm van kennis 

als ondersteuning. Een voorbeeld van een zeer persoonlijke, directe vorm van kennis als ondersteuning 

is ook de wijktuinman. Deze heeft inhoudelijke kennis van plantengroei en -onderhoud en kan 

initiatiefnemers dus met kennis ondersteunen bij bijvoorbeeld zelfbeheerprojecten, zoals geveltuinen. 

Daarnaast kan hij de wijkregisseur ondersteunen bij de periodieke afspraken die bij deze 

zelfbeheerinitiatieven horen. (Rothengatter, 21 juni 2017; Schot, 15 juni 2017).  

‘’Als ik iets moet weten, dan zoekt hij dat voor me op of hij weet dat gewoon uit zijn hoofd. Dat is 

een hele nauwe samenwerking en daar zijn we heel blij mee.’’ 
Initiatiefneemster Padmos (10 juli 2017) over de wijktuinman 

Concluderend is het ondersteunen van initiatiefnemers met kennis een belangrijke vorm van 

ondersteuning. Voor het mogelijk maken van initiatieven is specialistische kennis van het beheren van 

de buitenruimte nodig. Deze kennis is noodzakelijk voor het creëren van realistische verwachtingen 

van initiatiefnemers, voor een goed verloop van het initiatief en voor het realiseren van een initiatief 

passend binnen regels en kaders. (Koch, 20 juni 2017) 

Administratie & organisatie   

Bewoners kunnen de overheid een lastige, onbegrijpelijke organisatie vinden. Dit geldt ook bij het 

realiseren van maatschappelijke initiatieven: ‘’het is voor een burger ook gewoon lastig om te weten 

wie of wat’’ (Banus, 12 juli 2017). Uit de interviews blijkt dan ook dat medewerkers initiatiefnemers 

tegemoet willen komen door ondersteuning te bieden bij zowel de administratieve kant van het 

ondernemen van initiatieven, als bij het vinden van de juiste personen of paden binnen de organisatie.  

Allereerst zit er administratieve ondersteuning bij de aanvraag van het initiatief: ‘’dat zit bij het 

kantoorwerk, dit optimaal ondersteunen, tips en trucs geven en daar faciliterend in zijn.’’ (Schuring, 7 

juni 2017) Het überhaupt attent maken op de mogelijkheden van zelfbeheercontracten, deze 

zelfbeheercontracten of –convenanten afsluiten en aanbieden aan de initiatiefnemers wordt ook 

veelvuldig gedaan (Padmos, 10 juli 2017; Schot, 15 juni 2017; Schunselaar, 11 juli 2017; Lohuis, 12 juni 

2017) en kan als administratieve ondersteuning worden gezien. Deze contracten zijn van belang, want 

deze brengen zelfbeheer in kaart en voorkomen dat de gemeente groenonderhoud gaat plegen in de 

initiatieven, met het gevaar deze te ‘vernielen’ (Padmos, 10 juli 2017).   

  Ook verder in het proces wordt administratieve ondersteuning geboden. Zo had 

initiatiefneemster Van Otterloo (4 juli 2017) financieel-administratieve problemen; het te subsidiëren 
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bedrag kwam boven het aanbestedingsbedrag. Om het initiatief desondanks mogelijk te maken, is op 

aanraden van Stadsbeheer besloten tot een Right to Challenge arrangement als boekhoudkundige 

oplossing. Hierin ‘regelt’ Stadsbeheer de noodzakelijke administratieve zaken, zodat de 

initiatiefneemster zich daar niet teveel mee bezig hoeft te houden. (Gemert-Tenbult, 8 juni 2017; 

Otterloo, 4 juli 2017) 

Het vinden van de juiste ingang in de organisatie voor een initiatief kan voor bewoners lastig zijn 

(Speters, 27 juli 2017). Om initiatiefnemers hierin te helpen is het volgens wijkregisseurs Speters (27 

juli 2017) en Van den Berg-Van der Loo (27 juli 2017) van belang laagdrempelig te zijn en de 

initiatiefnemers naar de juiste collega’s te sturen. Ook wijkregisseur Schunselaar (11 juli 2017) zegt 

met regelmaat initiatiefnemers te bewegen tot het indienen van een burgerinitiatief bij de 

gebiedscommissie. Het begeleiden van de initiatiefnemers op deze manier kan als een vorm van 

organisationele ondersteuning worden beschouwd. 

‘’Ik probeer altijd wel de mensen zo goed te helpen dat ze niet van het kastje naar de muur 

flikkeren, want daar word je echt niet goed van. Dat vind ik zelf zo irritant, dus als iemand bij mij 

komt met een vraag probeer ik echt uit te zoeken bij wie je wel moet zijn als het niet bij ons is, en 

dan zorg ik dat die mensen ze terugbellen. En ik geef altijd mijn telefoonnummer of email van ‘’als 

het niet lukt, als ze niet bellen, geef mij een seintje, dan ga ik er nog een keertje achteraan’’. Dat 

probeer ik op die manier intern echt te regelen.’’ 
Van den Berg-Van der Loo (27 juli 2017) over organisationele ondersteuning  

Ook nadat de initiatiefnemers een ingang hebben gevonden, blijft organisationele ondersteuning van 

belang. Volgens beheerder gebied Koch (20 juni 2017) is het bij initiatieven van belang de 

mogelijkheden in te schatten door ‘’intern een soort voelsprieten los te laten’’. Het is volgens hem 

voor het verloop van het initiatief gunstiger als binnen bestaande beleidslijnen of wensen van de 

wethouder past, dan wanneer het een initiatief uit de protestkant betreft. Een voorbeeld hiervan is de 

ontwikkeling van het Essenburgpark. Op het gebied zou woningbouw plaatsvinden, maar door aan te 

sluiten op de wensen van de wethouder om meer parken aan te leggen zag Koch mogelijkheden tot 

het realiseren van het initiatief. Eén van de succesfactoren was de aansluiting op het bestaande 

natuurontwikkelingsbeleid.   

  Waar deze vorm van organisationele ondersteuning contextueel lijkt, blijkt uit een andere 

casus dat er ook sprake is van ondersteuning door interne netwerkactiviteiten. Zo is initiatiefneemster 

Van Otterloo (4 juli 2017) door het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling aangeraden om met 

‘’oliemannetje’’ Frank Kenselaar van Stadsbeheer te praten, om zo beweging in het initiatief te krijgen. 

Van Otterloo ziet dit contact als zeer waardevol, omdat hij ervoor kan zorgen dat het initiatief ‘’op de 

radar komt van de juiste mensen’’. Dit kan het proces versnellen, bijvoorbeeld als er uitgezocht moet 

worden of het initiatief een rol kan spelen in het grondbeheer of het legen van afvalbakken. Bovendien 

heeft Kenselaar volgens manager Van Gemert-Tenbult (8 juni 2017) ‘’hier en daar wat rimpeltjes 

gladgestreken om te zorgen dat zaken vlot getrokken werden.’’   

Het is een logische gedachte dat medewerkers van Stadsbeheer die een verbindende functie hebben, 

zoals de gebieds- en wijkregisseurs, initiatiefnemers ondersteuning bieden met het leggen van nuttige 

connecties. Zij worden immers geacht op de hoogte te zijn van lopende zaken binnen het cluster en de 

gemeente en zouden zo de mogelijkheden voor een initiatief moeten kunnen inschatten. Wijkregisseur 

Speters (27 juli 2017) vindt het leggen van deze connecties nadrukkelijk onderdeel van haar werk. Zo 

vertelt zij over een situatie waarin ze het idee had niet de juiste kennis paraat te hebben om een 

initiatiefnemer te kunnen ondersteunen. Om de initiatiefnemer desondanks te kunnen helpen, heeft 

ze deze persoon aan tafel gezet met een medewerker van Schone Stad en van de groenafdeling. Dit is 

van belang, zegt Speters, omdat het voor wil komen dat medewerkers zeggen dat een initiatief niet 
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mogelijk is, terwijl er oplossingen mogelijk zijn als men er vanuit een ander perspectief naar kijkt: ‘’het 

is goed daar overheen te stappen en het gewoon te doen.’’   

  Ook wijkregisseur Van den Berg-Van der Loo (27 juli 2017) toont het belang van deze 

connecties, als zij vertelt over een voorbeeld waarbij zij in de behandeling van een initiatief door 

collega’s is gewezen op andere collega’s die zich bezig houden met Right to Challenge. Zij heeft deze 

mogelijkheden geïnventariseerd en gecommuniceerd naar de initiatiefnemers.  Uit een voorbeeld van 

gebiedsregisseur Lohuis (12 juni 2017) blijkt hoe zijn positie bevorderend is voor de ondersteuning van 

een initiatief, door mogelijkheden te herkennen. In zijn gebied was een bedrag vrijgemaakt voor 

‘Spelen’, maar het project ging niet door. Lohuis zag vervolgens de kans om een deel van dit bedrag 

aan te wenden voor een droomstraat.  

Met het ondersteunen op het gebied van administratie en organisatie wordt ingespeeld op de 

complexe situatie en organisatie waar initiatiefnemers mee geconfronteerd worden. In het geval van 

administratieve ondersteuning worden initiatiefnemers gefaciliteerd bij de aanvraag en wordt 

duidelijkheid en zekerheid geboden (bijvoorbeeld met contracten). Omdat het vinden van de juiste 

ingangen lastig kan zijn voor initiatiefnemers worden zij hierin ondersteund. Deze organisationele 

ondersteuning is ook later in het proces van belang, daar het de ontwikkeling van een initiatief vooruit 

kan helpen. Hierin is het belangrijk de juiste connecties te kunnen leggen, mogelijkheden te zien in 

bestaand beleid (natuurontwikkeling) en ontwikkelingen in de organisatie (vrijgekomen budget) en 

deze aan te wenden ten gunste van de ontwikkeling van initiatieven. 

Draagkracht 

Uit de interviews komt naar voren dat het voor Stadbeheer belangrijk is dat initiatieven draagkracht 

hebben in de wijk. Over of het de taak van Stadsbeheer is om dit draagvlak te creëren is men 

eensgezind: officieel niet. Kwesties met betrekking tot draagvlak zijn toch vooral een taak voor de 

gebiedsorganisatie. (Berg- Van der Loo, 27 juli 2017; Koch, 20 juni 2017; Schuring, 7 juni 2017; Speters, 

27 juli 2017)   

  Schuring (7 juni 2017) vindt het echter te eenvoudig om dan te stellen dat Stadsbeheer zich 

hier niet mee moet bemoeien: ‘’de Gebiedsorganisatie is dus van de participatie, maar wij vinden dat 

onze organisatie dat ook al veel meer in de genen moeten hebben en dus ook moeten zorgen voor 

draagvlak. Dat doen we voor onze projecten. Daar zorgen we ook voor participatie en overleg, kijken 

we naar de wensen van de buurt en of we dat mee kunnen nemen. Dan kunnen we bijvoorbeeld iets 

meer parkeerplekken maken, of iets meer groen. Maar als er dus zelfbeheerverzoeken komen moet je 

ook de goede vragen stellen, van joh, is er draagvlak voor?’’  

  Draagvlak afwegen in de vraag of er ondersteuning geboden moet worden en in welke vorm, 

is anders dan het daadwerkelijk ondersteuning bieden in het verkrijgen van draagvlak. In enkele 

gevallen zijn medewerkers van Stadsbeheer bereid om aanwezig te zijn bij overleggen van 

initiatiefnemers met de wijkbewoners als zij er niet uitkomen (Groeneweg, 28 juni 2017; Speters, 27 

juli 2017) of om actiegroepen om hulp te vragen (Berg-Van der Loo, 27 juli 2017). Over het algemeen 

wordt ondersteuning bij het verkrijgen van draagvlak niet geboden door Stadsbeheer en lijkt men het 

betrekken van de gebiedsorganisatie om draagvlakkwesties op te lossen de voorkeur te geven. (Berg-

Van der Loo, 27 juli 2017; Groeneweg, 28 juni 2017; Koch, 20 juni 2017). 

Overig 

Enkele handelingen van medewerkers die verricht worden ter ondersteuning van initiatieven zijn niet 

te plaatsen in de genoemde vormen. In enkele gevallen betreft dit een soort externe netwerkende of 

bemiddelende rol tussen bijvoorbeeld bewoners die een initiatief willen ondernemen op een stuk 
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grond dat in bezit is van een woningcorporatie of van een partij als de NS (zoals bij het voorbeeld van 

Koch (20 juni 2017) over de parkontwikkeling). Ottevanger (12 juni 2017) noemt een voorbeeld waarbij 

initiatiefnemers graag een viaduct wilden beschilderen die in het bezig was van de NS. De NS was 

bereid om een overeenkomst over het onderhoud af te sluiten, maar wilde dit niet met bewoners 

doen. Om het desondanks mogelijk te maken heeft Stadsbeheer aangeboden de overeenkomst af te 

sluiten. Ook wanneer initiatiefnemers bijvoorbeeld een elektriciteitshuisje willen opknappen – die niet 

het bezit is van de gemeente – kan Stadsbeheer contact leggen met de eigenaar om de mogelijkheden 

te bespreken en deze te communiceren naar de initiatiefnemers.   

  Een andere vorm van ondersteuning is wat Schot (15 juni 2017) het ‘geven van ruimte om te 

werken’ noemt en wat volgens hem nog in de kinderschoenen staat. Hierbij zijn er groepen actieve 

burgers die bepaalde taken op zich nemen, zoals een groep in het Kralingse Bos die wilgen knotten. 

Om dit soort initiatieven te ondersteunen is het volgens Schot bovenal van belang de initiatiefnemers 

de ruimte te geven dit te kunnen doen.   

  Tot slot is het volgens Lohuis (12 juni 2017) en Schunselaar (11 juli 2017) van belang aanwezig 

en zichtbaar te zijn op de juiste momenten. Schunselaar vertelt dat zij met regelmaat tussentijds komt 

kijken bij projecten en Lohuis vertelt dat er vaak wat georganiseerd wordt (bijvoorbeeld de opening 

van een initiatief) en dat hij daar graag bij aanwezig bij is. Ook Ottevanger (12 juni 2017) geeft aan dat 

bijvoorbeeld het eerdergenoemde Kluskanjers ‘’feestelijk geopend is’’ met de aanwezigheid van 

Stadsbeheer.  

Conclusie 

In hoofdstuk 5 is behandeld hoe initiatiefnemers afhankelijk van de context verschillende vormen van 

ondersteuning verlangen. Welke vorm van ondersteuning dan ook het meest passend is, is volledig 

afhankelijk van die context. Aan de hand van de theoretische concepten zijn er wel patronen te 

ontdekken in de gewenste ondersteuning, die ook iets impliceren over de relevantie van de geboden 

ondersteuning. Zo hebben buurtbouwers vaak een financieel element in hun gewenste ondersteuning 

en kan van projectentrekkers verwacht worden dat zij behoefte hebben aan praktische vormen van 

ondersteuning als materiaal of mankracht. Voor beide typen initiatiefnemers lijkt de ondersteuning in 

administratie en organisatie van belang.   

  Met geboden ondersteuning in kennis, mankracht, materiaal en administratie en organisatie 

lijkt er aan de gewenste ondersteuning te kunnen worden voldaan. Hoewel een financiële 

ondersteuning in principe niet door Stadsbeheer geboden wordt, ondersteunt het initiatiefnemers wel 

in het verkrijgen van die financiële ondersteuning.  

Ondanks een ogenschijnlijke aansluiting tussen de gewenste en geboden ondersteuning, lijkt deze er 

in veel gevallen niet (volledig) te zijn. De vormen van ondersteuning lijken vaak een persoonlijk 

component te bevatten en worden geleverd naar inzicht van de betrokkenen aan de kant van 

Stadsbeheer. Zeker de aard van de gewenste (en geleverde) ondersteuning in administratie en 

organisatie geeft aanleiding tot het bestuderen van de afwegingen die medewerkers maken om te 

bepalen of en in welke vorm ondersteuning nodig is. Het bestuderen van deze afwegingen geeft 

immers inzicht in wanneer welke vorm van ondersteuning als meest passend wordt beschouwd, maar 

ook in redenen om geen ondersteuning te verlenen. Dit inzicht kan een verschil in gewenste en 

geleverde ondersteuning mede verklaren.  

6.2 Afwegingen  

Richtlijnen en regelgeving  

Bij het bieden van ondersteuning bij maatschappelijke initiatieven hebben medewerkers van 

Stadsbeheer te maken met verschillende soorten richtlijnen en regels. Veel van deze regels zijn op 

basis van wetgeving die stellen dat de gemeente verantwoordelijkheid draagt voor de veiligheid in de 
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openbare ruimte.   

  Een sprekend voorbeeld hierbij zijn speeltoestellen: deze elementen blijven de 

verantwoordelijkheid van de gemeente, ook als deze in beheer van anderen zijn. De gemeente moet 

er dan ook zorg voor dragen dat deze veilig zijn (Berg-Van der Loo, 27 juli 2017). In enkele gevallen 

leidt dat tot duidelijke situaties: zo worden speelplaatsen worden nooit in zelfbeheer gegeven 

(Rothengatter, 21 juni 2017). In andere gevallen is dit minder duidelijk: elementen in de openbare 

ruimte moeten bijvoorbeeld gecertificeerd worden (door een keuringsinstituut) en dit kan leiden tot 

ingewikkelde afwegingen in verband met maatschappelijke initiatieven. Zo was er op het Noordplein 

een initiatief waarbij trampolines in een platform zijn gebouwd. De trampolines zijn gecertificeerd, 

maar door de uitbouw moet het proces voorafgaand aan het verkrijgen van die status volledig opnieuw 

worden bekeken. (Lohuis, 12 juni 2017) Een ander voorbeeld is het plaatsen van zwembadjes of 

glijbaantjes op straat door bewoners; dit mag enkel onder bepaalde voorwaarden, zoals dat deze ’s 

nachts weer binnengehaald moeten worden (Groeneweg, 28 juni 2017).   

  Bepalen wanneer iets een speelelement is en welke regels er gelden in die situaties kan lastig 

zijn. Lohuis (12 juni 2017) zegt dit grotendeels op ervaring te doen, maar als hij het niet weet overlegt 

hij met collega’s (van bijvoorbeeld Stedelijk Beheer). Daarnaast heeft hij een overzicht met regels en 

voorwaarden, bijvoorbeeld over wanneer iets een speelelement is, maar deze heeft hij op eigen 

initiatief en uit persoonlijke interesse verkregen.  

‘’Ze willen ook nog wel eens speelaanleiding in zo’n tuin neerzetten, dat kan gewoon niet. Laatst 

hadden ze een wip gemaakt van hout, aan een prachtig mooie boom en de onderkant was ook van 

hout was ook van hout en daar kon je mooi op wipwappen. Maar op een gegeven moment stond 

het op een podium in het park en recht omhoog, nou dat ding is toch tweeënhalve meter, ja als dat 

ding valt is de gemeente weer aansprakelijk daarvoor. Die hebben we er wel uit laten halen.’’ 
  Wijkregisseur Speters (27 juli 2017) over een veiligheid en speelelementen in de buitenruimte  

Niet enkel veiligheid en aansprakelijkheid zijn een voedingsbodem voor regelgeving en richtlijnen, ook 

regelgeving om bijvoorbeeld ‘toe-eigening’ te voorkomen en openbaarheid te waarborgen zijn van 

belang. Een plantsoen mag bijvoorbeeld niet aan een tuin of woning grenzen, een geveltuin mag dat 

dan weer wel. Een geveltuin mag dan weer niet breder zijn dan een anderhalve stoeptegel. 

(Rothengatter, 21 juni 2017) Volgens Groeneweg (28 juni 2017) hebben wijkregisseurs te maken met 

‘’enorm veel randvoorwaarden’’ wanneer zij te maken hebben met zaken in de buitenruimte, zoals de 

plaatsing van een fietsnietje. Vaak hebben zij ook te maken met wetgeving (naast de veiligheid en 

aansprakelijkheid), zoals de verkeerswet. Een aantal wijkregisseurs hebben dan ook een cursus 

Algemene Bestuurswet gevolgd en de vele randvoorwaarden voor de buitenruimte gebundeld en 

opgeschreven per onderwerp.   

  Daarnaast is er een zogeheten ‘Handelingsperspectief Buitenruimte’ die op beleidsniveau 

enige zaken kadert over onder meer het omgaan met ‘ruimte geven’ en wat dat betekent. Dit heeft 

bijvoorbeeld geleid tot contractuele afspraken omtrent zelfbeheer en contact met burgers. (Schot, 15 

juni 2017) Daarnaast is er een ‘toolbox’ ontwikkeld: een soort kader over de regels rondom zelfbeheer 

zoals deze hierboven als voorbeeld genoemd zijn. Dit is in eerste instantie om de bewoners in te lichten 

over de mogelijkheden en welke lijnen in de organisatie ze moeten volgen (Schuring, 7 juni 2017). Tot 

slot is er volgens Schot (15 juni 2017) binnen arrangementen afgebakend wat wel en niet toegestaan 

is, maar ook wat de wijkregisseur kan doen als iets afwijkt van de Rotterdamse stijl. 

Landschap en Rotterdamse stijl  

Wanneer er initiatieven in de buitenruimte worden ondernomen, moeten medewerkers van 

Stadsbeheer in hun ondersteuning rekening houden met de gevolgen voor de buitenruimte. Dit kan 

fysiek of sociaaleconomisch zijn, maar kan ook te maken hebben met het straatbeeld. In het laatste 

geval is hierbij een nauwe samenwerking met Stadsontwikkeling vereist: ‘’Je kunt niet zomaar alles 
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doen, je hebt nou eenmaal mensen die er verstand van hebben en die moeten ook geconsulteerd 

worden’’ (Rothengatter, 21 juni 2018). Deze samenwerking is er omdat Stadsbeheer officieel over de 

beheerkant van het initiatief gaat en Stadsontwikkeling degene is die de ruimtelijke gevolgen 

beoordeelt (Lohuis, 12 juni 2017; Rothengatter, 21 juni 2017). Het is volgens Rothengatter (21 juni 

2017) een voorwaarde voor initiatieven dat het iets bijdraagt aan het straatbeeld, maar dat het 

initiatief er ook ‘’netjes blijft bij liggen’’. De nazorg, het aanspreken van initiatiefnemers op het 

straatbeeld, is een taak van de wijkregisseurs.   

  De Rotterdamse stijl is een pakket aan regels omtrent de inrichting van de buitenruimte en is 

daarmee van belang bij het ondersteunen van initiatieven. Dit kan leiden tot situaties waarin 

lantaarnpalen in een bepaalde kleur geschilderd worden volgens de Rotterdamse stijl, maar dat 

bewoners het niet met die kleur eens zijn. Het overschilderen in een gewenste kleur kan dan niet 

zonder toestemming van Stadsontwikkeling. Regisseurs moeten dus naast het advies van beheerders 

gebied over fysieke elementen en het beheeraspect, een ‘check’ doen bij Stadsontwikkeling. Deze 

check is dan gericht op de vraag of er geen landschappelijke bezwaren zijn en de Rotterdamse stijl is 

een handvat hiervoor. (Rothengatter, 21 juni 2018) Lohuis (12 juni 2017) stelt met regelmaat een 

initiatiefvoorstel te ontvangen, waarbij hij twijfelt in hoeverre het aan de Rotterdamse stijl voldoet. In 

een dergelijk geval moet bij ACOR van Stadsontwikkeling om een oordeel gevraagd worden. Als het 

niet aan de Rotterdamse stijl voldoet, is het dan afwegen in hoeverre de regisseur deze beoordeling 

opvolgt en het initiatief aanpast, of dat ‘’we drie ogen dicht doen, dat kan natuurlijk ook’’.  

Fysieke gevolgen   

Naast de wetgeving over aansprakelijkheid en veiligheid en de gevolgen voor het straatbeeld, moet er 

bij het ondersteunen van initiatieven rekening worden gehouden met de fysieke gevolgen. Dit kan zijn 

verankerd in regelgeving, maar het kan ook voortkomen uit beleid.   

  In een aantal gevallen zijn er duidelijke regels vastgesteld omtrent de fysieke gevolgen 

waaraan moet worden gehouden. Zo moet er bij het plaatsen van een bankje gekeken worden wat er 

in de grond ligt: ‘’Zet je dat bankje zomaar neer, dan kan het onder stroom staan of je hebt geen 

telefoon meer in de regio. Gas wil je helemaal niet bovenop zitten.’’ (Rothengatter, 21 juni 2017). Bij 

zowel verankering in de grond, als wanneer er voorwerpen op het oppervlak geplaatst worden, moet 

er rekening worden gehouden met bijvoorbeeld leidingen of kabels in de grond (Berg-Van der Loo, 27 

juli 2017; Jonker, 18 juli 2017; Lohuis, 12 juni 2017)   

  Het aanboren van kabels en leidingen kan tot ongewenste en gevaarlijke situaties leiden. Door 

objecten op het oppervlak te plaatsen kan de toegang belemmerd worden, wat eveneens tot 

onwenselijke of gevaarlijke situaties kan leiden. Niet enkel de toegankelijk in de grond, maar ook op 

het oppervlak is van belang. Dit is in de eerste plaats van belang voor de hulpdiensten, die niet 

gehinderd moeten worden in geval van nood. Daarom moet er worden gekeken naar de mate van 

toegankelijkheid als gevolg van het initiatief: zo worden er bijvoorbeeld niet zes fietstrommels 

geplaatst in een nauwe straat. (Berg-Van der Loo, 27 juli 2017; Jonker, 18 juli 2017; Roos, 11 juli 2017; 

Schunselaar, 11 juli 2017) 

‘’We moeten dus kijken of de schalen er passen, of er geen leidingen of wat dan ook onder liggen, 

of het makkelijk toegankelijk is. Ik heb zelfs de brandweer uitgenodigd om te kijken of als er een 

calamiteit zich voordoet, de auto’s de draai kunnen maken tussen de winkels door. Daar moet je 

dus allemaal wel rekening mee houden. Iedere draai – want er zitten woningen boven – moet 

kunnen, ze moeten er bij kunnen als er wat gebeurt. We hebben een hele ronde met de brandweer 

gelopen, van ‘kan dit, past dit?’’’ 
Wijkregisseur Jonker (18 juli 2017) over het afwegen van de fysieke gevolgen. 

Niet enkel voor hulpdiensten is de toegankelijkheid van belang, ook voor bewoners en andere 

gebruikers. Afwegingen omtrent de toegankelijkheid zijn al kort genoemd onder ‘regelgeving en 
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aansprakelijkheid’, maar niet in alle gevallen zijn deze afwegingen vastgelegd. In het geval van 

geveltuinen zijn er bijvoorbeeld richtlijnen over de afmetingen, maar verder bemoeien medewerkers 

zich hier niet mee: deze mogen zonder toestemming worden aangelegd. Wanneer de begroeiing naar 

inzicht van de (wijk)regisseur echter teveel overhelt (en daarmee de doorstroom van het pad 

belemmert, er moet immers ruimte zijn om te lopen) moet het dan gesnoeid worden of het wordt 

door Stadsbeheer weggehaald (Berg-Van der Loo, 27 juli 2017; Lohuis, 12 juni 2017). In een ander 

voorbeeld wilde men de straatverlichting vervangen door klassieke lantaarnpalen. Hierdoor zouden 

vrachtwagens echter niet meer door de straat kunnen rijden, waardoor dit initiatief geen toestemming 

heeft gekregen (Ottevanger, 12 juni 2017). Om een soortgelijke reden moet er bij de plaatsing van een 

obstakel ook worden gekeken naar zichtlijnen, hoewel dit ook voor een groot deel te maken heeft met 

de genoemde Rotterdamse stijl (Lohuis, 12 juni 2017).  

  Afwegingen in verband met de fysieke gevolgen kunnen ook gedreven zijn op beleidskeuzes of 

organisationele omstandigheden. Zo heeft wijkregisseur Roos (11 juli 2017) besloten om een initiatief 

voor boomspiegels niet te ondersteunen in de originele vorm, omdat er paaltjes geplaatst moesten 

worden en het beleid was om zo weinig mogelijk obstakels op straat te plaatsen. In het voorbeeld van 

de klassieke lantaarnpalen is er gekeken naar de optie om deze aan kabels op te hangen, maar dat had 

betekend dat er geboord moest worden in de klassieke woningen. De staat van de woningen kreeg de 

voorkeur boven het initiatief. (Ottevanger, 12 juni 2017) Een ander voorbeeld van initiatieven die 

botsen met beleid zijn bewoners die parkeerplaatsen willen opofferen voor fietstrommels, waar er in 

het gebied al te weinig parkeerplaatsen zijn of wanneer er gekozen wordt voor fietstrommels en 

nietjes, terwijl er in de straat vergroening plaats moet gaan vinden (Lohuis, 12 juni 2017). Ook met nog 

uit te voeren projecten of bestrating moet rekening gehouden worden; dit kan het initiatief op (korte) 

termijn aantasten of zelfs volledig onmogelijk maken en daarmee de initiatiefnemers teleurstellen. Het 

is aan de regisseur hiervan op de hoogte te zijn en dit af te wegen. (Berg-Van der Loo, 27 juli 2017)

  Als vertegenwoordiger van alle drie de sectoren van Stadsbeheer moeten regisseurs rekening 

houden met de fysieke gevolgen van een initiatief voor al deze sectoren. In de praktijk betekent dat 

bijvoorbeeld dat de regisseur bekijkt of het neerzetten van een object niet leidt tot afvalophoping of 

dat de bezemploeg er nog bij kan (Lohuis, 12 juni 2017). In andere gevallen kan bijvoorbeeld het 

neerzetten van een bankje leiden tot het aantrekken van jongeren of drugsgebruikers (Berg-Van der 

Loo, 27 juni 2017). De regisseurs moeten hier rekening mee houden, omdat in deze gevallen 

respectievelijk Schone Stad en Toezicht en Handhaving het niet met het initiatief eens zouden zijn, wat 

kan leiden tot (interne) problemen en spanningen.   

Kwaliteit 

Aansluitend op het straatbeeld en de fysieke gevolgen is ook de kwaliteit van belang. Dit geldt vooral 

voor zelfbeheerprojecten en is vooral van belang in de nazorg. In vele gevallen zijn voorwaarden 

contractueel vastgelegd in de zelfbeheerconvenanten en het is de taak van de wijkregisseur de 

naleving hiervan te controleren.   

  Wijkregisseur Jonker (18 juli 2017) vertelt dat zij in Hoogvliet vaak zelfbeheerprojecten ziet die 

kwalitatief niet van hoog niveau zijn: ‘’je hebt een basisniveau wat je mag verwachten, je hoeft van mij 

echt niet alles top te hebben, maar het moet er wel netjes en verzorgd uitzien.’’ In het voorbeeld van 

de 28 plantenschalen in het winkelcentrum stonden bijvoorbeeld planten droog, wat volgens Jonker 

ertoe leidde dat medewerkers van Stadsbeheer het onderhoud gingen doen. Dit was echter niet de 

afspraak en het paste ook niet in het budget, dus is er gedreigd het initiatief in te trekken als de 

initiatiefnemers geen oplossing zouden verzinnen.   

  Manager Van Gemert-Tenbult (8 juni 2017) noemt dit inschatten van de kwaliteit het afwegen 

van de afbreukrisico’s: het initiatief moet geen afbreuk doen aan de doelstellingen die het cluster wil 

behalen. Voor Schone Stad is dat bijvoorbeeld dat er afgewogen moet worden of het initiatief niet leidt 
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tot een verslechtert schoonbeeld. Beheerder gebied Koch (20 juni 2017) ziet initiatieven niet enkel als 

mogelijk kwaliteitsverlies, maar ook als mogelijkheid tot het verbeteren van de kwaliteit. Bij de 

ondersteuning van de initiatieven maakt hij dan ook de afweging op welke wijze een kwaliteitsslag 

gemaakt kan worden. Voorbeelden hiervan zijn het ‘’warm en gezellig’’ laten uitzien van een stenige 

straat door geveltuintjes of ‘’een stukje creativiteit’’ met de aankleding van een paddenpoel.  

Financiën   

De kwaliteitsslag in de buitenruimte die beheerder gebied Koch (20 juni 2017) ziet is van belang, want 

‘participatie’ is volgens hem niet goedkoper. Hoewel de gebieds- en wijkregisseurs volgens 

gebiedsregisseur Rothengatter (21 juni 2017) ‘’nooit één euro voorbij zien komen’’ als het om het 

aanvragen van een budget voor initiatieven gaat, blijken financiële afwegingen desondanks van belang 

voor regisseurs in de ondersteuning.  

  Initiatieven die aansluiten op de productencatalogus en daarmee binnen de basis op orde 

vallen zijn volgens manager Van Gemert-Tenbult (8 juni 2017) meer een kwestie van flexibiliteit, dan 

van kosten. Als het erbuiten valt, dan kost het normaliter geld en moet er budget voor gevonden 

worden. In veel gevallen kosten initiatieven geld, omdat er objecten geplaatst moeten worden; het 

budget daarvoor kan worden aangevraagd bij de gebiedscommissie. Wanneer het initiatief echter in 

uitvoering duurder blijkt te zijn dan dat de gebiedscommissie heeft toegezegd, is het lastig extra 

budget te krijgen (Rothengatter, 21 juni 2017). De wijk- of gebiedsregisseur moet dan ook een 

afweging maken of het uitvoeren van het initiatief mogelijk is binnen het gegeven budget.   

  Voor Stadsbeheer is het belangrijk wat de financiële gevolgen zijn als het op beheer aankomt. 

In het geval van groenprojecten in zelfbeheer kan dit erg eenvoudig zijn, maar bij het voorbeeld van 

de klassieke lantaarnpalen moet de wijk- of gebiedsregisseur bij de afdeling Stedelijk Beheer navragen 

of het beheer van deze klassieke lantaarnpalen financieel mogelijk is of niet. Het onderhouden van de 

klassieke lantaarnpalen kan logischerwijze duurder zijn dan standaard lantaarnpalen. (Rothengatter, 

21 juni 2017) Dit kijken naar de toekomst heeft ook te maken met het afwegen van de waarde van de 

investering: ‘’Over twee jaar breken we de boel weer open omdat het riool vervangen moet worden. 

Dat zijn dan dingen waar we binnen Stadsbeheer op moeten letten: het zoeken naar geld, het 

beoordelen van de plannen en het denken aan de toekomst – is de investering geen 

kapitaalvernietiging?’’ (Lohuis, 12 juni 2017).   

  Dat regisseurs de financiële afweging ook daadwerkelijk maken, blijkt uit enkele 

praktijkvoorbeelden van wijkregisseurs. Zo heeft Jonker (18 juli 2017) in Hoogvliet het verzoek van 

ouderen gekregen voor de plaatsing van enkele bankjes op hun dagelijkse wandelroute naar de 

supermarkt. In plaats van het aanvragen van financiële middelen, heeft zij ervoor gekozen om met te 

bekijken of er ergens in de wijk ongebruikte bankjes die verplaatst konden worden. Hetzelfde gebeurt 

met regelmaat met bij het verzoek om plantenschalen of bloembakken: om de kosten te beperken, 

worden ongebruikte of verwaarloosde bakken en schalen in de wijk gezocht (Jonker, Schunselaar, 11 

juli 2017).   

‘’Ze wilden heel graag plantenschalen en ze kwamen op zo’n 28 schalen totaal en gevuld en al 

spreek je over een aardig bedrag natuurlijk. Dan moesten er nog wat banken bij geplaatst worden, 

een hinkelspel, dat soort dingen allemaal. We kwamen gewoon geld tekort. Toen zei ik ‘weet je 

wat, ik ga kijken of ik vanuit de wijk via het schalenproject dat we al opgestart hadden, waarbij 

schalen die overbodig waren, ga ik kijken of ik die schalen allemaal bij elkaar kan krijgen, dan 

hebben we dat geld al gevonden.’’’ 
Wijkregisseur Jonker (18 juli 2017) over kostenoverweging bij een initiatief met plantenschalen. 

Continuïteit 

Uit het voorbeeld van gebiedsregisseur Lohuis (12 juni 2017) over de afweging of de investering geen 

kapitaalvernietiging is zit een element van continuïteit: de ‘looptijd’ van het initiatief. In dit voorbeeld 
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had dat niet zozeer met het initiatief zelf, maar met de omgeving te maken. Wellicht nog vaker heeft 

de continuïteit van het initiatief te maken met de initiatiefnemers zelf of de kwaliteit van het initiatief.  

  Als het aankomt op de initiatiefnemers zelf, dan gaat het om de onderhoudsgarantie; de 

zekerheid dat de afspraken die gemaakt worden, ook nageleefd worden. Om zekerheid in te bouwen, 

wordt er in de zelfbeheerconvenanten vastgelegd dat er minimaal drie tot vijf bewoners de 

verantwoordelijkheid nemen om onderhoud te plegen. Dit waarborgt dan ook weer de kwaliteit van 

het initiatief wanneer enkele mensen uitvallen. (Lohuis, 12 juni 2017; Rothengatter, 21 juni 2017; 

Schunselaar, 11 juli 2017) Hierbij is het van belang dat de regisseurs een afweging maken over de 

‘zwaarte’ van het project. Zo vertelt gebiedsregisseur Lohuis (12 juni 2017) over een zelfbeheerproject 

waarbij hij van tevoren het idee had dat enkel de bewonerskant van het groenstuk onderhouden zou 

worden en de zijde aan het stukje ‘niemandsland’ verwaarloosd zou worden. Dit vermoeden bleek 

terecht toen het aantal initiatiefnemers kromp van tien naar drie, waarmee de werkdruk te hoog werd 

en de kwaliteit en de continuïteit van het initiatief in gevaar kwam.   

  De continuïteit kan ook te maken hebben met het initiatief zelf, bijvoorbeeld door de kwaliteit 

van het object. Volgens hoofd Gebiedsbeheer Schuring (7 juni 2017) kwamen in Delfshaven bewoners 

met het idee om bloembakken van de IKEA te plaatsen. Deze zijn echter zeer kwetsbaar, waardoor op 

voorhand de afweging gemaakt kon worden dat deze het niet lang in de buitenruimte vol zouden 

houden. Ook wijkregisseur Schunselaar (11 juli 2017) laat de continuïteit van een initiatief meewegen 

in het ondersteunen van een initiatief; zo adviseerde zij de bewoners van een droomstraat om geen 

roze olifant in de straat te plaatsen omwille van de continuïteit (deze zou weer verwijderd moeten 

worden) en in plaats daarvan zijn speeltoestellen naar wens aangepast.   

  De levensloop verlengen van een initiatief lijkt echter geen doel op zich. Volgens adviseur Schot 

(15 juni 2017) is het ook geen probleem dat een initiatief op den duur stopt, maar moet dat afgewogen 

worden in verhouding tot de waarde dat het in een bepaalde periode heeft: ‘’geen negatief punt, maar 

gewoon een gegeven.’’ De continuïteit lijkt (ook op basis van de voorbeelden) dan ook voornamelijk 

van belang in de afweging in relatie tot kosten en de kwaliteit van een initiatief. 

Draagvlak 

Het vastleggen van een aantal initiatiefnemers in een zelfbeheerconvenant heeft naast de continuïteit 

nog een ander aspect: het controleren van draagvlak (Roos, 11 juli 2017; Schunselaar, 11 juli 2017). 

Gebiedsregisseur Lohuis (12 juni 2017) beargumenteerd dat veel initiatieven in Rotterdam Noord zijn 

geslaagd, omdat er veel bewoners voor waren en bijvoorbeeld bereid zijn om parkeerplaatsen op te 

geven voor groenprojecten. In andere gevallen is draagvlak van belang, omdat men uit ervaring weet 

dat bepaalde projecten veel tegenstand opleveren. Zo geeft wijkregisseur Jonker (18 juli 2017) het 

voorbeeld van een (natuur)speelplaats: ‘’die speelplaats zit echt tussen een blok woningen,. Als je dan 

weet hoeveel signalen er komen over overlast in speelplekken, dan weet je al: ‘daar gaan we weer!’’’.  

  Het belang van draagklacht ligt dan ook voornamelijk in het voorkomen dat mensen uit de wijk 

niet ontevreden zijn over de activiteiten die in de wijk ondernomen worden. Een voorbeeld is de 

geplaatste compostbak van initiatiefneemster Padmos (10 juli 2017): deze was geplaatst na 

onoplettendheid van een ambtenaar, maar had eigenlijk niet geplaatst mogen worden vanwege de 

Rotterdamse stijl en zichtlijnen langs het fietspad. Een middenweg is gevonden als oplossing: als 

bewoners klagen over de compostbak, wordt deze weer verwijderd. Ook een proef met fietsvlonders 

op parkeerplaatsen wordt uitgevoerd en mag worden uitgevoerd, totdat er klachten over ontstaan. Er 

is hierbij wel op voorhand al gevraagd naar draagvlak, om te voorkomen dat de proef op korte termijn 

al op moest houden en de geïnvesteerde middelen voor niets zijn geweest (Berg-Van der Loo, 27 juli 

2017). Omdat draagvlak een belangrijke factor is in de afweging over de ondersteuning van een 

initiatief, wordt hier nadrukkelijk naar gevraagd (Berg-Van der Loo, 27 juli 2017; Groeneweg, 28 juni 

2017; Roos, 11 juli 2017; Schunselaar, 11 juli 2017). Wijkregisseur Schunselaar noemt een voorbeeld 



  

97 
 

van een initiatiefneemster die ‘createdates’8 had geplaatst in haar straat en deze ook in andere straten 

wilde plaatsen: ‘’ik had gevraagd om voor alle mensen die om die createdates heen zouden wonen, 

persoonlijk een handtekening en een telefoonnummer te krijgen. Dan kon ik controleren of die het 

ermee eens zouden zijn.’’ Deze vraag leidde ertoe dat de initiatiefneemster het verzoek introk. Voor 

de createdate in de eigen straat was dat niet nodig, omdat Schunselaar op eigen inschatting 

vertrouwde dat dat wel klopte. Wijkregisseur Speters (27 juli 2017) geeft toe dat dit ook wel eens fout 

gaat. In die gevallen zijn er dan bijvoorbeeld de nodige namen opgegeven, maar dan blijkt na uitvoering 

dat anderen er niets van gehoord hebben. Hieruit blijkt dan ook dat er wat draagvlak betreft ruimte is 

voor afweging van de regisseurs.   

‘’Ik juich het eerste initiatief toe waarbij bewoners zeggen: ‘’Ik wil geen parkeerplaatsen meer, ik 

wil gewoon gras in de straat’’. Top, dat gaan we doen. Ik benieuwd of het gaan doen, maar dat wil 

ik wel uitstralen. Kijk wat de behoefte is van de wijk. Natuurlijk moet je dan breder kijken, want 

parkeerproblematiek is natuurlijk een issue. Je moet het ook wel breder zien dat alleen dat 

straatje, want dat is het ingewikkelde van participatie: tien bewoners zijn voor, twee zijn tegen, 

hoe ga je daarmee om? Dat is echt een dilemma, erg lastig, want diegene tegen zijn hebben ook 

vaak de grootste mond. Hoe zorg je voor commitment, hoe zorg je voor draagvlak in de wijk? En 

hoe zorg je ervoor dat je een richting kiest met tegengeluid? Dat is voor de collega’s die in de wijk 

bezig zijn een enorme uitdaging.’’ 
Schuring (21 juni 2017) over het afwegen van draagvlak bij initiatieven. 

Hoewel ondersteuning van initiatieven nadrukkelijk niet bestaat uit het helpen verkrijgen van 

draagvlak, lijkt het verkrijgen van draagvlak wel belangrijker te worden bij grotere projecten. Bij door 

Stadsbeheer ondernomen projecten wordt er gekeken naar wensen uit de wijk (Groeneweg, 28 juni 

2017; Schuring, 7 juni 2017) en voor enkele projecten wordt participatie actief georganiseerd 

(Schuring, 7 juni 2017). Wijkregisseur Schunselaar (11 juli 2017) benadrukt dat dat echter vooral het 

geval is bij grotere projecten; bij kleine zelfbeheerverzoeken is het vooral zaak ‘’de goede vragen te 

stellen (…) is er draagvlak voor?’’ 

Animo 

Voor een effectieve ondersteuning is het van belang het motief van de initiatiefnemer te achterhalen 

en hierop aan te sluiten. Het laatste blijkt uit een voorbeeld van wijkregisseur Schunselaar (11 juli 2017) 

die de aanvraag van objecten voorbij zag komen en opmerkte dat dezelfde initiatiefnemer dit al eerder 

aangevraagd had. Naast dat het financieel niet allemaal in orde leek, kwam ze tot de conclusie dat de 

initiatiefneemster ‘’gewoon haar eigen voortuin aan het creëren was’’. De wijkregisseur is van mening 

dat er veel initiatiefnemers zijn die vooral bezig zijn met het verkrijgen van ‘’mooie spullen’’, hoewel 

ze ook initiatieven tegenkomt die echt waarde hebben. In een ander voorbeeld noemt zij twee zeer 

actieve bewoners die altijd samen initiatieven ondernamen, maar door een ruzie nu ieder hun eigen 

wijk hadden en elkaar met het aanvragen van initiatieven wilden ‘aftroeven’.   

  Volgens adviseur Schot (15 juni 2017) moet Stadsbeheer dan ook voorkomen dat het in de rol 

van scheidsrechter terecht komt. Het niet willen ondersteunen van initiatieven met louter persoonlijke 

motieven is een dan ook een reden om de daadwerkelijke motieven van initiatiefnemers te 

achterhalen en een afweging te maken over het laten meespelen van dit motief. Vanuit een positievere 

insteek is het belangrijk het daadwerkelijke motief te achterhalen, om de juiste ondersteuning mogelijk 

te maken en ook om (in relatie tot draagvlak) meerdere bewoners tevreden te houden. Beheerder 

gebied Koch (20 juni 2017) noemt een voorbeeld waaruit het belang van het achterhalen van het 

motief blijkt: bewoners rondom een speelplaats wilden moestuintjes aanleggen rondom deze plaats. 

Na lang doorvragen bleek dat er ’s avonds jongeren verbleven en overlast veroorzaakten. Het 

                                                           
8 een houten constructie, met ruimte voor zitplaatsen en planten 
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daadwerkelijke motief was in dit geval ‘’dat pleintje terugveroveren’’. Koch is in gesprek gegaan met 

de jongeren en heeft op basis van hun behoefte een ‘’chillplek’’ bij een voetbalveldje laten inrichten. 

De jongeren schoven op naar deze plek en waren hier tevreden mee en de bewoners kregen de ruimte 

voor een moestuin. Deze moestuin is uitgegroeid tot een succesvol initiatief en alle betrokkenen lijken 

tevreden te zijn.   

Het doorvragen op het motief – ‘de vraag achter de vraag’ – wordt door meerderen binnen 

Stadsbeheer als een belangrijke afweging gezien om uiteenlopende redenen.(Groeneweg, 28 juni 

2017; Koch, 20 juni 2017; Rothengatter, 21 juni Rothengatter 2017; Schot, 15 juni 2017; Schuring, 7 

juni 2017; Speters, 27 juli 2017) Genoemd is al het voorkomen van het inwilligen van louter 

persoonlijke wensen en het effectief kunnen ondersteunen van initiatieven. In het voorbeeld van de 

jongeren en de moestuinen was het van belang om klachten te voorkomen. Dat dit een afweging van 

de direct betrokken Stadsbeheer-medewerker is, blijkt uit de reactie van wijkregisseur Schunselaar (11 

juli 2017) op dezelfde casus: ‘’geen slechte zet (…) de jongeren zijn weg en de saamhorigheid rondom 

die moestuin ontstaat. Zo zou ik hem bekijken.’’ Zij zou in dat geval het iniatief inwilligen ten gunste 

van de bewoners en minder rekening houden met de wensen van de jongeren.  

  Een andere reden kan zijn vanwege de gevolgen van het initiatief. Groeneweg (28 juni 2017) 

noemt een voorbeeld waarbij zwembadjes worden geplaatst, maar hierbij moet rekening worden 

gehouden met toezicht en een eventuele niet te overschrijden geluidsgrens in de avond. Hier moet 

dan gevraagd worden: ‘’wat zijn jullie nou eigenlijk van plan met die zwembaden ’s avonds?’’ Hetzelfde 

geldt voor de plaatsing van bankjes in (woon)straten. Vaak willen mensen deze plaatsen om bewoners 

met elkaar in gesprek te laten komen, maar zijn ze niet bewust van het eventuele zwerfvuil en 

nachtelijke overlast die het met zich mee kan brengen. Met het achterhalen van die wens tot 

ontmoeting en saamhorigheid als motief, kan er wellicht een oplossing gevonden worden die niet deze 

gevolgen met zich meebrengt. (Berg-Van der Loo, 27 juli 2017; Speters, 27 juli 2017)   

‘’Je moet doorvragen, LSD: Luisteren, Samenvatten, Doorvragen. Dat is heel belangrijk, het zoeken 

naar de achterliggende reden. Je moet echt goed doorvragen van ‘’wat is nu precies het probleem 

en wat is reden dat jullie dit willen veranderen’’. Ook omdat je dan misschien een andere oplossing 

kunnen bieden.’’   
Wijkregisseur Speters (27 juli 2017) over het achterhalen van het motief bij ondersteuning. 

Tot slot is het achterhalen van het motief van belang voor de continuïteit van het initiatief, maar ook 

voor de rol die Stadsbeheer in het initiatief speelt. Zo stelt gebiedsregisseur Rothengatter (21 juni 

2017) dat het voor kan komen dat mensen een initiatief ondernemen omdat Stadsbeheer het in hun 

ogen niet goed doet en dat kan van invloed zijn op de manier waarop het initiatief dan ondersteund 

moet worden. Daarnaast stelt hij dat in sommige projecten aan de motivatie kan worden gezien 

wanneer iets gedoemd is te mislukken, hoewel ‘’je dat dan natuurlijk niet hardop mag zeggen of iets 

mee mag doen’’. Met betrekking tot de rol van Stadsbeheer is het volgens manager Van Gemert-

Tenbult (8 juni 2017) vooral van belang dat de initiatiefnemers gemotiveerd blijven om zich in te blijven 

zetten. Om deze motivatie te kunnen blijven inschatten, is het volgens beheerder gebied Koch (20 juni 

2017) om goed te luisteren en een afweging te blijven maken tussen ‘’wat speelt er nu eigenlijk?’’ en 

‘’wat kun je daarmee?’’ en vanuit daar aan te voelen ‘’wat willen mensen nu eigenlijk?’’.  

Contact en empathie  

Het laatste element dat meespeelt in de afwegingen van medewerkers van Stadsbeheer is de 

initiatiefnemer zelf en de wijze waarop Stadsbeheer contact met deze initiatiefnemers heeft. Deze 

afweging richt zich vooral tot de mate waarin de medewerker ‘begrip’ heeft voor de situatie van de 

initiatiefnemer.  

  Over de frequentie van het contact is het normaliter zo dat deze tot stand komt en verloopt 
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naar behoefte van de initiatiefnemers via de wijkregisseurs. Gebiedsregisseur Lohuis (12 juni 2017) 

beaamt dat er pas contact is als er problemen of wensen zijn. Hij probeert het dan altijd wel erg 

persoonlijk op te lossen als nodig is, want dat geeft vertrouwen: ‘’laatst was er een meneer enorm 

boos en toen hebben we een afspraak met hem gemaakt, in plaats van een brief of telefonisch. Het 

gesprek is dan heel anders.’’ Inhoudelijke contactmomenten over bijvoorbeeld plantprocessen vinden 

regelmatiger en op vergaderbasis plaats (Koch, 20 juni 2017). Wijkregisseur Van den Berg-Van der Loo 

(27 juli 2017) geeft hierbij aan oog te hebben voor de beschikbaarheid van mensen en het op hun 

rooster aan te passen, bijvoorbeeld wanneer mensen containeradoptanten zijn en je hen een tasje 

met spullen wil afgeven. Om mensen in zelfbeheer tegemoet te komen, is er afgesproken dat de 

wijkregisseurs eenmaal per jaar contact opnemen met de initiatiefnemers om de voortgang te 

bespreken en eventuele additionele ondersteuning te leveren (Rothengatter, 21 juni 2017; Schot, 15 

juni 2017). Op deze manier wordt getracht op actieve manier de behoefte van de initiatiefnemers af 

te wegen en leidend te laten zijn. Het kan volgens adviseur Schot (15 juni 2017) zo zijn dat 

initiatiefnemers er geen zin of tijd meer voor hebben en dat daar ergernissen uit ontstaan: met het 

periodieke contact kan hier rekening mee gehouden worden.  

  De wijkregisseurs geven aan binnen dit contact oog te hebben voor de (mogelijke) frustraties 

van initiatiefnemers. Zo geeft Van den Berg-Van der Loo (27 juli 2017) aan initiatiefnemers altijd direct 

naar de goede persoon door te willen sturen en hierbij haar eigen contactgegevens mee te geven. 

Hiermee probeert ze te voorkomen dat de initiatiefnemers ‘’niet van het kastje naar de muur’’ worden 

gestuurd en zelf in te grijpen op het moment dat het contact niet snel of goed genoeg verloopt. Jonker 

(18 juli 2017) probeert ook te vermijden dat initiatiefnemers te maken krijgen met teveel verschillende 

personen. Als zij bijvoorbeeld het verzoek krijgt om een zelfbeheercontract te maken van een project 

waar ze zelf niet bij betrokken is, weigert ze contact op te nemen met de initiatiefnemers en spoort ze 

haar collega aan dat zelf te doen. Zij wil hierbij zoveel mogelijk duidelijkheid creëren voor de 

initiatiefnemers. 

  Deze duidelijkheid wordt initiatiefnemers in een vroege fase al geboden met het gegeven dat 

wijkregisseurs het aanspreekpunt in de wijk zijn. Hierin proberen de wijkregisseurs zo laagdrempelig 

mogelijk te zijn (Berg-Van der Loo, 27 juli 2017; Jonker, 18 juli 2017; Speters, 27 juli 2017). In Hoogvliet 

kennen de mensen in de wijk de wijkregisseur, maar als dat niet zo is, zijn haar contactgegevens 

eenvoudig te vinden (Jonker, 18 juli 2017). Vanuit deze rol hebben de wijkregisseurs dan ook oog voor 

de snelheid van het proces, die door initiatiefnemers doorgaans als niet snel genoeg wordt ervaren. 

Speters en Van den Berg-Van der Loo geven aan dat ze korte lijnen met zowel de organisatie als de 

initiatiefnemers belangrijk vinden, omdat dit duidelijkheid schept en de vertraging tegen gaat. Dit 

houdt ook in dat als er een bewonersoverleg is, anderen als de gebiedsnetwerker direct betrokken 

worden: ‘’dan kun je vaak even sneller spijkers met koppen slaan en ook de bewoners uitleggen wat 

wel en niet kan vanuit de gemeente’’.   

  Ook beheerder gebied Koch (20 juni 2017) is zich bewust van het gegeven dat de gemeente 

naar mening van vele initiatiefnemers te traag opereert en ziet het omgaan met deze perceptie ook 

als een kwestie van verwachtingsmanagement: ‘’dingen gaan ook niet zo snel als dat vaak gewenst 

wordt. Daar moet je ze bewust van maken (…) ze willen gewoon direct bereiken wat ze in hun hoofd 

hebben, maar het kan wel eens een jaar of twee duren.’’ De frustratie uiten de initiatiefnemers dan 

ook en volgens Koch is het belangrijk om ‘’ze warm te houden (…) actief met ze bezig te zijn en op 

bepaalde punten snel reageren en wat voor elkaar krijgen.’’ 

‘’Toen gaf ze aan: ‘bij het gebied kwam ik niet verder, dat duurde wat te lang’. Dus toen ik heb de 

informatie bij de gebiedsnetwerker gehaald. Het bleek ook wel zo te zijn dat ze ontzettend druk 

was en dat ze geen tijd had om het een en ander op poten te zetten. Toen ben ik met de bewoners 

in gesprek gegaan en daarna met de gebiedsnetwerker erbij en hebben we dus zo het een en ander 
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kunnen regelen. In ieder geval wat sneller. Dat loopt nu.’’ 
Wijkregisseur Speters (27 juli 2017) over anticiperen op frustraties over de snelheid van de gemeente. 

Naast begrip over frustraties omtrent het proces, geven medewerkers aan zich in te kunnen leven in 

de initiatiefnemers: ‘’ik ben zelf ook een burger’’ (Schunselaar, 11 juli 2017) en ‘’ik zou ook niet zo’n 

puinhoop voor de deur willen hebben’’ (Jonker, 18 juli 2017) Zij proberen dat in de ondersteuning mee 

te nemen. Gebiedsregisseur Lohuis (12 juni 2017) geeft bijvoorbeeld te kennen dat veel 

initiatiefnemers de zelfbeheercontracten te administratief en te ingewikkeld vinden en vindt daarom 

administratieve ondersteuning van belang. Wijkregisseur Jonker (18 juli 2017) loopt met regelmaat 

samen met een groep actieve bewoners door de Zalmplaat, waarbij zij de notuleertaken heeft 

overgenomen van een vrouw die dat vanwege haar leeftijd niet meer kan. Ook wijkregisseur Van den 

Berg-van der Loo (27 juli 2017) geeft aan begrip te hebben voor initiatiefnemers die bijvoorbeeld op 

leeftijd zijn, door te vertellen dat ze bewoners vaak doorstuurt naar de Beterbuiten-App of de digitale 

ingang, maar dat als het een ouder iemand betreft ze de melding zelf behandeld. Het begrip hebben 

voor de situatie blijk ook uit een voorbeeld van wijkregisseur Schunselaar (11 juli 2017), die zegt dat 

ze zich kan voorstellen dat initiatiefnemers zich laten afschrikken door andere, zeer actieve bewoners. 

Zij probeert af te wegen in hoeverre dat speelt en dit in de ondersteuning mee te laten spelen door 

initiatiefnemers dan bewust niet te koppelen.   

  Tot slot proberen de wijkregisseurs een afweging te maken tussen de gevolgen van een 

initiatief (zoals die in dit hoofdstuk behandeld zijn) en de mate waarin de initiatiefnemers in staat zijn 

daarmee om te gaan of deze in te kunnen schatten. De wijkregisseurs zijn van mening dat de 

initiatiefnemers die niet altijd door hebben, maar hier wel van bewust moeten zijn (Berg-Van der Loo, 

27 juli 2017; Schunselaar, 27 juli 2017; Speters, 27 juli 2017) In vele gevallen lijkt dit een stukje 

‘zelfbescherming’, maar de medewerkers proberen het initiatief niet uit handen te nemen: ‘’Dat 

betekent niet dat ik hun idee afschiet, maar dat ze er wel rekening mee kunnen houden’’ (Schunselaar, 

11 juli 2017) en ‘’dat ze weten waar ze aan beginnen (…) de gevolgen geven we door en dan is het aan 

de bewoners zelf of het het waard is of niet’’ (Berg-Van der Loo, 27 juli 2017).  

Conclusie  

Om te bepalen of een initiatiefnemer ondersteuning behoort te krijgen en welke vorm van 

ondersteuning dit dan zou moeten zijn, maakt een medewerker van Stadsbeheer afwegingen. Het 

maken van deze afwegingen zou in principe ook bij moeten dragen aan het passender maken van de 

geboden ondersteuning aan de gewenste ondersteuning. In bepaalde gevallen is dat dan ook zo: met 

het op de juiste manier afwegen van het motief (animo) van de initiatiefnemer kan een vorm van 

ondersteuning geboden worden die aansluit op de doelen van de initiatiefnemer. De afwegingen zijn 

ook van belang om ongewenste situaties voor zowel Stadsbeheer als de initiatiefnemer te voorkomen. 

Gedacht kan worden aan onveilige situaties, maar ook gevolgen van initiatieven die bewoners niet aan 

zien komen en die zij ook niet willen dragen.   

  Het is daarom van belang dat medewerkers de ruimte hebben om deze afwegingen zorgvuldig 

te kunnen maken. Het laten meespelen van deze afwegingen kan echter ook verklaren waarom de 

geboden en gewenste ondersteuning juist niet (volledig) op elkaar aansluiten. De oorzaken hiervoor 

liggen in elementen die initiatiefnemers als frustratie uiten bij het ontvangen van ondersteuning. Dit 

zijn elementen als onduidelijkheid, starheid, logheid of een verschillende perceptie over werkwijzen 

en inrichting van de buitenruimte. Deze elementen zijn samengevat als een gebrekkigheid in 

ondersteuning in administratie en organisatie.   

  Een sprekend voorbeeld hiervan zijn de grensgevallen als het aankomt op speeltoestellen. 

Voor ondersteuners zijn deze onduidelijk, waardoor zij dit eerst bij collega’s moeten navragen. Dit 

versterkt de perceptie van logheid bij initiatiefnemers en vergroot de onduidelijkheid in het proces. 

Afwegingen rondom de Rotterdamse stijl hebben een soortgelijk effect: bij onduidelijkheid moet dit 
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gecheckt worden bij de ACOR, wat voor vertraging en onduidelijkheid zorgt. Een aanpassing in het 

initiatief of zelfs het besluit deze niet te ondersteunen op basis van de Rotterdamse stijl kan daarnaast 

voor grote frustratie zorgen bij initiatiefnemers. Dit kan immers leiden tot een verschillende perceptie 

over de inrichting van de buitenruimte. Ook afwegingen rondom de kwaliteit en continuïteit kunnen 

bijdragen aan het verschil in perceptie.   

Het niet maken van de noodzakelijke afwegingen is uiteraard geen optie: nooddiensten moeten 

toegang kunnen blijven houden, voor een overheid is het van belang dat er draagvlak is en interne 

afspraken als de Rotterdamse stijl kunnen moeilijk genegeerd worden. Bovendien worden met 

zorgvuldige afwegingen ook de voor initiatiefnemers ongewenste situaties zoveel mogelijk vermeden. 

Door afwegingen te maken met betrekking tot contact en empathie proberen ondersteuners 

initiatiefnemers tegemoet te komen in hun frustraties. Persoonlijk contact, het creëren van 

duidelijkheid, begeleiding in processen en begrip voor de situatie worden genoemd en lijken overeen 

te komen met de gewenste ondersteuning.   

  Om dieper te duiken in de oorzaken van een onderscheid tussen gewenste en geboden 

ondersteuning is het daarom van belang te bestuderen wat ondersteuners als bemoeilijkende 

omstandigheden ervaren bij het maken van afwegingen en het bieden van ondersteuning. Deze 

factoren zouden ervoor kunnen zorgen dat ondersteuners de noodzakelijke afwegingen niet kunnen 

maken, maar zouden er ook voor kunnen zorgen dat de negatieve gevolgen van deze afwegingen (zoals 

onduidelijk of logheid) vergroten of veroorzaken.  

6.3 Moeilijkheden   

Gebiedsorganisatie   

Uit de hoofdstukken over de organisatie en geboden ondersteuning blijkt dat de gebiedsorganisatie 

een grote invloed heeft op het verloop van de initiatieven. De gebiedscommissie honoreert immers de 

initiatieven en bepaalt zo welke initiatieven wel of geen financiële ondersteuning krijgen. Voor het al 

dan niet honoreren moet de gebiedscommissie aan Stadsbeheer (en Stadsontwikkeling) advies vragen. 

Dit is dan ook het moment voor Stadsbeheer om de nodige afwegingen te maken.   

  Uit de interviews blijkt echter dat dit vragen om advies onvoldoende gedaan wordt. (Jonker, 

18 juli 2017; Lohuis, 12 juni 2017; Roos, 11 juli 2017; Rothengatter, 21 juni 2017; Schunselaar, 11 juli 

2017; Speters, 11 juli 2017). Gebiedsregisseurs Lohuis en Rothengatter geloven niet dat dit onwil, maar 

eerder onkunde is. Volgens hen staat de gebiedscommissie er simpelweg niet bij stil en weten zij niet 

wat het teweeg kan brengen als het initiatief na goedkeuring nog gecorrigeerd moet worden. 

Wijkregisseur Schunselaar (11 juli 2017) vermoedt echter dat Stadsbeheer bewust overgeslagen 

wordt, omdat de medewerkers van de gebiedsorganisatie zich moeten verantwoorden bij de 

commissie en dit zonder bezwaar van Stadsbeheer makkelijker is.   

  Ongeacht het motief leidt het ontbreken van deze ‘check’ tot situaties waarin de 

gebiedscommissie initiatieven honoreert, die volgens Stadsbeheer niet uitgevoerd kunnen of mogen 

worden. Zo had men in Zuidwest een initiatief gehonoreerd, waarbij men Victor Veilig 

Verkeersmaatjes9 in lichtmasten mocht hangen. De Verkeersmaatjes zijn echter van kunststof en zullen 

daardoor op den duur uit de lichtmasten vallen, wat kan leiden tot gevaarlijke situaties. (Rothengatter, 

21 juni 2017) Wijkregisseur Jonker (18 juli 2017) vertelt over een initiatief voor een natuurspeelplaats, 

waarbij Stadsbeheer onvoldoende geraadpleegd is. De speelplaats wordt aangelegd tussen 

woningblokken, een locatie waarvan Jonker weet dat dit tot klachten over geluidsoverlast zal leiden.

   

 Door het uitblijven van de check bij Stadsbeheer zijn in deze twee voorbeelden initiatieven 

                                                           
9 Victor Veilig Verkeersmaatjes zijn geelkleurige poppen die op straat geplaatst kunnen worden om de 
verkeerveiligheid voor kinderen te verhogen. 
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goedgekeurd, die normaliter niet in deze wijze goedgekeurd kunnen worden. De afwegingen omtrent 

veiligheid en aansprakelijkheid en de gevolgen (draagvlak) van het initiatief zijn uitgebleven. Dit leidt 

tot onwenselijke situaties op twee manieren. Allereerst leidt dit situaties in de buitenruimte die niet 

wenselijk zijn betreffende het beheer en het straatbeeld: ‘’Zoals je nu merkt in Pernis, dat er maar 

lukraak bankjes worden neergezet vanuit die initiatieven, zonder dat dat bij ons gecheckt wordt en 

dan heb je dus een soort van vervuiling van soorten en maten bankjes langs de waterkant. Dat slaat 

intussen nergens meer op, eigenlijk hadden we hier SO ook bij moeten betrekken, maar we krijgen zelf 

de kans niet eens om er wat van te vinden, dus laat staan dat SO die kans krijgt!’’ (Rothengatter, 21 

juni 2017). Daarnaast leidt het tot een onduidelijke communicatie met initiatiefnemers, die van ‘de 

gemeente’ hoort dat het initiatief gehonoreerd is en vervolgens van dezelfde gemeente hoort dat het 

toch niet kan.  

  Deze onduidelijke communicatie leidt ertoe dat Stadsbeheer vaak de brenger van het slechte 

nieuws is (Lohuis, 12 juni 2017). Enkele wijkregisseurs (Roos, 11 juli 2017; Schunselaar, 11 juli 2017; 

Speters, 27 juli 2017) geven aan het lastig te vinden dit te moeten uitleggen aan de bewoners, terwijl 

men dit in feite niet eens zou hoeven als de richtlijnen simpelweg gevolgd worden. Speters vult aan 

door te zeggen dat initiatiefnemers vaak wel begrip hebben voor de veiligheidsargumenten, maar dat 

dit wel vaak tot verbazing en verwarring leidt als de gebiedsorganisatie eerder goedkeuring gegeven 

heeft: ‘’jullie werken toch allebei bij de gemeente? Hoe zit dat dan?’’ Volgens beheerder gebied Koch 

(20 juni 2017) verstoord dit de relatie met initiatiefnemers en bemoeilijkt dat het effectief 

ondersteunen: gecreëerde verkeerde verwachtingen maken het moeilijk een afweging over het motief 

te kunnen maken. 

‘’Nee, dat gebeurt niet met regelmaat. Vaker niet, dan wel, laat ik het zo zeggen. Mijn ervaring is 

dat mensen al een initiatief hebben ingediend, iemand van het gebied ernaar gekeken heeft en 

goedkeuring heeft gegeven. Vervolgens moeten wij zeggen het niet kan of mag. De bewoners 

denken dan ‘weer de gemeente, die doet het weer niet’, dat willen wij natuurlijk voorkomen.’’ 
Wijkregisseur Speters (27 juli 2017) over het uitblijven van de check bij Stadsbeheer 

Medewerkers van Stadsbeheer vinden dan ook dat zij te laat in het proces van ondersteuning 

betrokken worden: wijk- of gebiedsregisseurs zouden al bij de aanvraag invloed moeten hebben 

(Jonker, 18 juli 2017; Koch, 20 juni 2017; Rothengatter, 21 juni 2017; Speters, 27 juli 2017). 

Wijkregisseur Jonker voelt zich namelijk een eindstation, waarbij zij het contract opstelt op basis van 

gesprekken tussen de gebiedsorganisatie en de initiatiefnemer: dit leidt tot een gebrek aan informatie 

en onduidelijkheid voor beiden. Gebiedsregisseur Rothengatter oppert om het eerste gesprek tussen 

een gebiedsmedewerker en de initiatiefnemer plaats te laten vinden, maar daarna snel een wijk- of 

gebiedsregisseur aan toe te voegen. Wijkregisseur Speters zou het zelfs beter vinden als een initiatief 

standaard eerst bij Stadsbeheer terechtkomt en dan met een compleet oordeel naar de 

gebiedsorganisatie gaat.   

  Welke oplossing ook geopperd wordt, de mening dat Stadsbeheer te laat betrokken wordt, 

wordt gedeeld. Deze late betrokkenheid maakt het voor Stadsbeheer onmogelijk om zorgvuldig de 

nodige afwegingen te maken en leidt mede daardoor tot onduidelijkheid en inconsistentie in de 

ondersteuning van de initiatiefnemer. 

Wijkregisseur   

De wijk- en gebiedsregie zijn als schakel tussen de bewoners en Stadsbeheer belangrijke functies voor 

de ondersteuning van initiatieven. Het zijn dan ook doorgaans de regisseurs die de afwegingen omtrent 

deze ondersteuning moeten maken. Deze regisseurs moeten dan ook voldoende vrijheid enerzijds en 

voldoende houvast anderzijds hebben om deze afwegingen te kunnen maken, maar hierin ook 

duidelijkheid te kunnen bieden naar de initiatiefnemers.    

  Managers Struik (6 juni 2017) en Ottevanger (12 juni 2016) denken dat de wijkregisseurs 
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voldoende vrijheid ervaren om de noodzakelijke afwegingen te kunnen maken, omdat de papieren 

hiërarchie niet zo gevoeld wordt. Volgens Struik is het hierbij wel van belang dat het geen structurele 

wijzigingen in de openbare ruimte betreft en dat men oog houdt voor de kosten en ruimtelijke 

gevolgen (overeenkomst met de noodzakelijke afwegingen). Ook gebiedsregisseur Rothengatter (21 

juni 2017) stelt dat Stadsbeheer niet zo hiërarchisch is in de praktijk. Er ligt in de organisatie 

tegenwoordig een focus op het pakken van de eigen verantwoordelijkheid en dat vinden sommige 

wijkregisseurs volgens hem wel lastig. Hij is van mening dat wijkregisseurs veel meer mogen en kunnen 

dan dat zij zelf denken en durven: ‘’zoek het op en daag jezelf uit. Maar dat doen ze niet allemaal, dan 

kijken ze naar mij, terwijl ze dat best zelf mogen beslissen. Dat durven ze dan niet aan.’’ Manager 

Groeneweg (28 juni 2017) deelt dat vermoeden en denkt dat wijkregisseurs soms moeite hebben met 

het nemen van de vrijheid, omdat dit ertoe leidt dat het maken van de afwegingen ook de 

verantwoordelijkheid van de wijkregisseur worden. Zij vertelt dat veel regisseurs vroeger beheerder 

waren of bij de gebiedsorganisatie werkten. Als beheerder was men altijd de ‘’leidende partij’’ en 

vanuit de gebiedsorganisatie de ‘’vragende partij’’, maar als wijkregisseur wordt men geacht samen te 

werken en zelf te organiseren.   

  Om deze houding meer te stimuleren is het volgens Groeneweg van belang om vertrouwen uit 

te spreken en ruimte voor fouten toe te staan: ze moeten ‘’gedragen worden’’. Dit laatste houdt ook 

in dat de wijkregisseurs iets hebben om op terug te kunnen vallen. Zowel wijkregisseurs (Berg-Van der 

Loo, 27 juli 2017; Jonker, 18 juli 2017; Schunselaar, Speters, 27 juli 2017) als anderen (Groeneweg, 28 

juni 2017; Lohuis, 12 juni 2017; Rothengatter, 21 juni 2017) geven aan dit ruimschoots kan door te 

overleggen met collega’s. Daarnaast bieden ook kaders en regelgeving, zoals de toolbox voor 

zelfbeheer (schuring, 7 juni 2017) die mogelijkheid. Die kaders zijn niet alleen praktisch nuttig volgens 

adviseur Schot (15 juni 2017), die denkt dat teveel vrijheid in de praktijk verlammend kan werken, 

maar kunnen volgens hem ook de nodige cultuuromslag teweeg brengen.   

Waar gesteld wordt dat wijkregisseurs de vrijheid wellicht niet altijd durven nemen om de 

noodzakelijke afwegingen voor effectieve ondersteuning te kunnen maken, zijn er ook bemoeilijkende 

(interne) omstandigheden die ervoor zorgen dat wijkregisseurs hier niet toe in staat zijn: ‘’er zijn heel 

veel aspecten, waardoor een wijkregisseur wel wil, maar het niet van de grond komt’’ (Groeneweg, 28 

juni 2017). Enkele van deze aspecten (zoals de Rotterdamse stijl) zijn moeilijkheden op zichzelf, 

onderdeel van een afweging of beide. Een opvallend aspect lijkt een hoge werkdruk te zijn: ‘’ze hebben 

ook andere taken, waardoor ze in tijdnood komen en niet voldoende rust hebben. We moeten 

proberen rust te creëren in hun werk, want ze hebben echt heel veel taken.’’   

  De verwachte taken van een wijkregisseur zijn reeds aan bod gekomen10 en zijn inderdaad zeer 

divers. Wijkregisseurs (Berg-Van der Loo, 27 juli 2017; Jonker, 18 juli 2017; Roos, 11 juli 2017; 

Schunselaar, 11 juli 2017; Speters, 27 juli 2017) geven aan naast initiatieven, ook 

klachtenafhandelingen, bewonersavonden, evenementen, productenschouw en andere taken te 

verrichten en het hier zeer druk mee te hebben. Dit leidt ertoe dat er keuzes gemaakt moeten worden: 

Van den Berg-van der Loo vindt bijvoorbeeld dat ze teveel tijd kwijt is aan evenementen, waardoor ze 

te weinig in de wijk aanwezig kan zijn. Jonker noemt als voorbeeld dat ze zolang bezig is geweest met 

het inventariseren van zelfbeheer in Hoogvliet (in de deelgemeentetijd werden convenanten 

nauwelijks gebruikt) dat ze zelfs onvoldoende aan klachtenafhandeling toe kwam, dat op zich al een 

zeer tijdrovende klus is: ‘’we hadden zo’n 350 klachten per jaar, dat is waanzinnig.’’    

  Het behandelen van klachten en evenementen zijn taken die veel tijd kosten. Daar komt nog 

eens bij dat de wijkregisseurs veel taken verrichten die niet tot hun takenpakket behoren, maar wel 

bij hen worden neergelegd. Dit ertoe leidt dat ‘’dingen die we wel moeten doen, niet gedaan worden’’ 

                                                           
10 Zie hoofdstuk 4 paragraaf 1 ‘Organisatie’ (p.39) 
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(Berg-Van der Loo, 27 juli 2017; Jonker, 18 juli 2017; Roos, 11 juli 2017; Schunselaar, 11 juli 2017; 

Speters, 27 juli 2017)   

  Er lijkt dan ook sprake te zijn van een situatie waarin wijkregisseurs (al dan niet door eigen 

inzet) taken toegeschoven gekregen krijgen die niet noodzakelijk voor hen bedoeld zijn. Van den Berg-

van der Loo noemt een voorbeeld van een initiatief die zij overnam, omdat de gebiedsnetwerker met 

vakantie was. Speters noemt de afhandeling van meldingen en klachten als voorbeeld: wanneer dit 

over een vakinhoudelijk onderwerp gaat, moet de vakinhoudelijke medewerker dit afhandelen. Maar 

omdat deze dan geen tijd heeft neemt zij het op haar. Dit kost enorm veel tijd, omdat ‘’ik voor één 

vraag, vijf terugkrijg en daar drie niet van kan beantwoorden. Dan moet ik weer terug.’’ Het zou in dit 

geval efficiënter zijn als de vakspecialist zelf met de bewoner communiceert.   

  Een wijkregisseur geeft aan zichzelf soms een ‘’afvoerputje’’ te voelen, omdat men taken 

afschuift op de wijkregie wanneer er iemand ziek is of het te druk heeft. Andersom is dat volgens deze 

persoon niet zo: enkel evenementen worden overgenomen vanwege de urgentie, maar al het andere 

blijft liggen. De persoon zegt hierover: ‘’wij mogen alles maar oppakken wat iedereen laat vallen, maar 

andersom is dat niet zo.’’   

  Het toch al zeer brede takenpakket en het toegeschoven krijgen van taken lijkt te drukken op 

de capaciteit van de wijkregie. De wijkregisseurs geven dan ook aan dat het ondersteunen van 

maatschappelijke initiatieven niet als prioriteit kan worden gezien en zij hebben het gevoel 

onvoldoende tijd aan deze ondersteuning te kunnen besteden. Ook anderen in de organisatie 

herkennen dit. Zo geeft gebiedsregisseur Lohuis (12 juni 2017) aan enkele initiatieven te hebben 

overgenomen, omdat wijkregisseurs hier niet meer aan toe kwamen en zegt Rothengatter (21 juni 

2017) dat wijkregisseurs vanwege de capaciteit niet aan de ondersteuning toe komen. Zij moeten 

namelijk één of tweemaal in het jaar contact opnemen met initiatiefnemers die zelfbeheerprojecten 

ondernemen, om de voortgang te bespreken. Hij weet dat dit in zijn wijken (en andere gebieden) niet 

altijd gebeurt, omdat de wijkregie andere prioriteiten heeft: hij vraagt hen eerst de belangrijke zaken 

op te pakken en maatschappelijke initiatieven zijn dan ‘’iets minder belangrijk’’. 

 ‘’We doen het er tussendoor. Het eerst je klachten die binnen komen, dan evenementen, die 

hebben allemaal prioriteit en dan tussendoor proberen we links en rechts van alles: een beetje 

hand en spandiensten te verrichten. Ik denk het dus wel, gewoon omdat er te weinig ruimte is, te 

weinig tijd. Wij werken allebei vier dagen, dus het houdt een keer op. Ik kan hier ook zeven dagen 

gaan zitten, dan zou ik misschien er aan toe komen. Dat was ik dan niet van plan, dan mis ik de 

wedstrijden van Feyenoord. Maar het is gewoon echt heel veel.’’ 
Wijkregisseur Van den Berg-Van der Loo (27 juli 2017) over onvoldoende aandacht aan initiatieven kunnen besteden. 

Tot slot speelt niet enkel de ruimte om afwegingen te kunnen maken een rol, ook heeft een groot deel 

van de wijkregisseurs het idee dat zij onvoldoende of op het verkeerde moment bij het proces 

betrokken worden. Hierdoor kunnen zij de noodzakelijke afwegingen niet of onvoldoende zorgvudlig 

maken. Behandeld is hoe dit speelt tussen Stadsbeheer en de gebiedsorganisatie, maar ook specifiek 

de wijkregisseur (ook binnen het cluster) heeft hier last van. Initiatiefnemers (zeker met structurele 

betrokkenheid) willen de stap ‘wijkregisseur’ nog wel eens overslaan: initiatiefneemster Padmos (1o 

juli 2017) geeft bijvoorbeeld aan direct naar de gebiedsregisseur of de manager te stappen. 

  Wijkregisseurs Schunselaar (27 juli 2017) en Roos (27 juli 2017) ervaren dit niet altijd als 

probleem, maar vinden het vervelend als de initiatiefnemer ‘hogerop’ gaat om een door hen afgekeurd 

initiatief alsnog goed te laten keuren door een manager of de gebiedsorganisatie. Volgens Schunselaar 

vinden gebiedsnetwerkers vaker initiatieven ‘’leuk’’ dan Stadsbeheer en ‘’overrulen’’ zij de wijkregie 

in zo’n geval.   

  Ook wanneer initiatieven volledig langs de wijkregie lopen en deze er op de wandelgangen 

achter komen, wordt dat als zeer vervelend ervaren (Berg-Van der Loo, 27 juli 2017; Jonker, 18 juli 
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2017; Roos, 11 juli 2017; Schunselaar, 11 juli 2017; Speters, 27 juli 2017). Dit is allereerst vervelend, 

omdat de wijkregisseurs veel plezier halen uit het contact met de bewoners en de ondersteuning van 

initiatieven (Jonker, 18 juli 2017; Schunselaar, 11 juli 2017; Speters, 27 juli 2017). Bovendien speelt dit 

volgens Schunselaar en Roos vooral bij de grote, complexe, maar daarmee ook interessante 

initiatieven, waar de gebiedsorganisatie mee wil scoren en waarvan de gebiedsregie (volgens hen ten 

onrechte) denkt dat deze wellicht te zwaar zijn voor de wijkregie. Daarnaast is het volgens Jonker ook 

onhandig, omdat zij er dan op het laatst als wijkregisseur bijgetrokken wordt om een convenant op te 

stellen, terwijl ze er niet bij betrokken is geweest. Zij moet dan details gaan bespreken, waar ze niets 

vanaf weet. Bovendien, zegt Jonker, verandert er meer dan eens nog een hoop in de eindfase en 

‘’accepteren ze meer van je als je er dan eerder bij betrokken was.’’ Dat maakt volgens haar de 

ondersteuning eenvoudiger en effectiever.   

  Waar Groeneweg (28 juni 2017) stelt dat de wijkregisseur het vertrouwen moet krijgen om 

afwegingen te kunnen maken en daarmee ondersteuning te kunnen bieden, lijkt het onvoldoende op 

tijd betrokken worden (of zelfs helemaal niet) tegen deze gedacht in te gaan. De wijkregisseur krijgt 

onvoldoende de kans krijgt om (grote) initiatieven te ondersteunen of wordt dusdanig laat betrokken 

dat afwegingen niet (volledig) gemaakt kunnen worden. De wens om meer en eerder betrokken te 

worden, lijkt echter wel haaks te staan op de mogelijkheden, vanwege het al zeer diverse takenpakket 

en de relatief hoge werkdruk. 

Vertegenwoordiging sectoren  

De wijk- en gebiedsregisseur zijn officieel onderdeel van de sector Openbare Werken. In het maken 

van de afwegingen komt het echter regelmatig voor dat de regisseurs ook namens Schone Stad of 

Toezicht en Handhaving spreken. Deze vertegenwoordigingen van de drie sectoren blijkt in enkele 

gevallen een moeilijkheid voor het kunnen maken van de afwegingen en het ondersteunen van de 

initiatieven. 

  Gebiedsregisseur Lohuis (12 juni 2017) noemt een voorbeeld van een initiatiefneemster die 

een blikvanger langs een fietsroute wilde plaatsen om het dumpen van afval in haar bijenlint te 

verminderen. Hij wist dat Schone Stad hier niet blij mee zou zijn, omdat het afvalophoping rondom de 

blikvanger zou veroorzaken. Dit was een voor hem eenvoudige afweging, maar soms zijn de belangen 

van de sectoren tegenstrijdig: ‘’dan tuigen we een initiatief op die Schone Stad goed uitkomt, maar 

dan moet het ook gehandhaafd worden. Bij Handhaving zijn ze dan niet bij machte om dat te doen, of 

ze hebben andere prioriteiten.’’   

  Waar volgens manager Van Gemert-Tenbult (8 juni 2017) het vertegenwoordigen van de 

sectoren enerzijds niet lastig is, omdat het veelvuldig gebeurt, wordt het volgens haar een lastig 

verhaal als een regisseur ‘’teveel ruimte pakt, of te makkelijk denkt over de consequenties voor een 

andere afdeling’’. Ze benadrukt dat het van belang is dat men in het contact met initiatiefnemers 

namens het gehele cluster spreekt en is van mening dat dat over het algemeen goed gaat. Als dit echter 

niet gebeurt, kan dat vervelende gevolgen hebben: het initiatief op de Afrikaandermarkt is om vele 

redenen complex, maar heeft ook hierdoor vertraging opgeleverd.    

  Een regisseur moet dan ook de capaciteit hebben om vanuit verschillende oogpunten naar een 

initiatief te kijken. Sommigen hebben daar volgens gebiedsregisseur Lohuis (12 juni 2017) veel moeite 

mee en de regisseurs hebben dan ook een volgens hem erg nuttige cursus ’’Integraal Adviseur 

Buitenruimte’’ gehad. Desondanks blijft het lastig, beaamt ook beheerder gebied Koch (20 juni 2017) 

die stelt dat het eigenlijk helemaal niet kan en dat hij daardoor niet enkel de collega’s van de andere 

twee sectoren (Schone Stad en Toezicht en Handhaving), maar ook die van de gebiedsorganisatie erbij 

betrekt.    

 De verbindingskwestie tussen de drie sectoren speelt niet enkel op regieniveau, ook het 

management heeft hiermee te maken. Manager Openbare Werken Groeneweg (28 juni 2017) 
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experimenteert met haar collega’s met het nemen van vrijheid om gebruik te maken van elkaars 

personeel zonder hier vooraf toestemming te vragen. Dit is echter een proces waar ook zij in moeten 

groeien, zegt Groeneweg, en ze kan zich daarom voorstellen dat zulke kwesties voor de regie zeer lastig 

zijn: ‘’Als wij dat al lastig vinden, zal dat naar beneden absoluut ook zo zijn.’’   

  Dat de regisseurs officieel onderdeel zijn van Openbare Werken, lijkt bij te dragen aan de 

verbindings- en vertegenwoordigingsmoeilijkheden. De aansluiting met deze sector is volgens 

gebiedsregisseurs Lohuis (12 juni 2017) en Rothengatter (21 juni 2017) beter dan met de andere twee. 

Rothengatter zegt dat de regie zich ‘’geen onderdeel van Toezicht en Handhaving, van Schone Stad wel 

aardig en van Openbare Werken volledig’’ voelt. Reden hiervoor zou zijn dat de werkwijzen van de 

sectoren: bij Openbare Werken zijn veel werkzaamheden die aansluiten op die van de regisseurs, zoals 

uitvoeringsplannen en projecten. Bij Schone Stad is veel cyclisch werk, maar is er ook ‘’incidentele 

ruimte’’, terwijl het werk van Toezicht en Handhaving ‘’ongrijpbaar’’ is. Dat het gevoel bovendien 

wederzijds is, blijkt volgens Rothengatter uit het voorbeeld dat hij als regisseur niet wordt uitgenodigd 

voor personeelsfeestjes van de andere twee sectoren: ‘’ik begrijp het echt wel, maar het zou niet zo 

moeten zijn dat we bij OW overal worden betrokken en bij die anderen niet, als je het hebt over 

gezamenlijke personeelsdingen’’. 

Afhankelijkheden  

Uit de vorige hoofdstukken is gebleken dat Stadsbeheer ook met de gebiedsorganisatie en 

Stadsontwikkeling te maken heeft. Deze relaties zijn afhankelijkheden en maken het voor 

medewerkers moeilijker om de noodzakelijke afwegingen te maken of om gepaste ondersteuning te 

bieden.    

  De relatie met de gebiedsorganisatie is op het moment zo, dat men van een afhankelijkheid 

kan spreken. Binnen Stadsbeheer zijn er volgens hoofd gebiedsbeheer Schuring (7 juni 2017) wel 

mogelijkheden om financiering rond te krijgen, maar is dat op het moment erg ingewikkeld geregeld. 

Managers Struik (6 juni 2017) en Van Gemert-Tenbult (8 juni 2017) zijn dan ook van mening dat kleine 

initiatieven in te passen zijn in het eigen budget, maar dat grotere initiatieven te zwaar op de begroting 

drukken. Bovendien wordt er gewerkt met jaarbudgetten. Dit kan ertoe leiden dat het onduidelijk is in 

welk jaar geld gereserveerd moet worden om bijvoorbeeld de kosten van het ophouden van een 

initiatief te dekken (Struik, 6 juni 2017), maar er ook toe leiden dat budgetten als gereserveerd zijn en 

dat een initiatief dan naar een ander jaar geschoven moet worden (Gemert-tenbult, 8 juni 2017). 

Andere mogelijkheden zijn de wegen via de gebiedsorganisatie, Stadsontwikkeling of stedelijke 

arrangementen; mogelijkheden waarbij men afhankelijk is van partijen buiten Stadsbeheer (Schuring, 

7 juni 2017).    

  In de praktijk betekent deze financiële afhankelijkheid dat de wijk- en gebiedsregisseurs 

afwegingen moeten maken die elementen bevatten buiten hun bereik of beslissingsbevoegdheid. Dit 

is bijvoorbeeld erg moeilijk wanneer een project in uitvoer duurder uitvalt, waardoor er aanvullend 

budget moet worden verkregen bij de gebiedsorganisatie (Rothengatter, 21 juni 2017). Wijkregisseur 

Jonker (18 juli 2017) is dan ook van mening dat het lastigste van ondersteuning geven is om te kijken 

hoe alles binnen het strakke budget past. De afhankelijkheid leidt ook tot praktische frustraties, zoals 

het gegeven dat het subsidiebedrag bij de initiatiefnemer gestort wordt: als er vervolgens een object 

geplaatst wordt, maar het geld belandt niet bij Stadsbeheer, moet het cluster dit met de gesloten 

begroting oplossen. Het zou volgens gebiedsregisseur Lohuis (12 juni 2017) dan ook beter zijn als een 

deel van dat subsidiebedrag bestemd voor bijvoorbeeld de plaatsing van objecten, rechtstreeks naar 

Stadsbeheer overgemaakt wordt. Daarnaast hebben de regisseurs door deze afhankelijkheid te maken 

met tegenstrijdigheden in de afwegingen. Enerzijds hoort men dat straatmeubilair verwijderd moet 

worden, omdat het onderhoud te duur is en anderzijds hoort men dat maatschappelijke initiatieven 
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ondersteund moeten worden: ‘’we moeten dus meegaan met de vraag van bewoners, maar we krijgen 

geen geld om te ondersteunen’’ (Rothengatter, 21 juni 2017).  

Naast financiële afhankelijkheid hebben de regisseurs te maken met een bepaalde mate van 

afhankelijkheid door de Rotterdamse stijl. Deze richtlijnen zijn een afweging op zichzelf, maar de 

relatie met Stadsontwikkeling maakt dat het moeilijk is om hier afwegingen over te maken. 

Medewerkers van Stadsbeheer zijn namelijk van mening dat deze richtlijnen door Stadsontwikkeling 

te strak gehanteerd worden, waardoor ondersteuning bemoeilijkt wordt (Groeneweg, 28 juni 2017; 

Schuring, 7 juni 2017; Struik, 6 juni 2017).    

  Waar Stadsbeheer in de ondersteuning probeert te kijken naar de ‘behoefte van de wijk’ is dit 

in enkele gevallen niet mogelijk door deze starheid.  Zo zou het volgens hoofd gebiedsbeheer Schuring 

(7 juni 2017) goed zijn om te experimenteren met bewoners die liever groen dan parkeerplaatsen 

hebben en zegt manager Groeneweg (28 juni 2017) dat initiatieven in woonstraten meer 

mogelijkheden moeten krijgen en dat vertelt ze haar collega’s van Stadsontwikkeling dan ook: ‘’Woon 

jij er dan? Wat kan jou dat schelen?’’ De laatste jaren is een lijn tot standaardiseren ingezet en volgens 

manager Struik (6 juni 2017) zit er bij Stadsontwikkeling een angst deze los te laten. In de praktijk leidt 

dit volgens hem tot situaties waarin medewerkers van Stadsbeheer bewoners de ruimte willen geven 

bij bijvoorbeeld een inrichtingsplan, maar waarbij Stadsontwikkeling dat alleen toe staat binnen 

bepaalde kaders. Dit leidt volgens hem tot frustratie en een verschil in perspectief, want 

initiatiefnemers hebben vaak hele andere ideeën en voorkeuren.   

  Het is dan ook vaak aan de regisseur van Stadsbeheer om te bepalen of Stadsontwikkeling 

akkoord zal gaan met, door in te schatten of iets binnen de Rotterdamse stijl past. Dit samenspel 

bemoeilijkt de ondersteuning, omdat dit tot onduidelijkheid bij de initiatiefnemer kan leiden. 

Gebiedsregisseur Lohuis (12 juni 2017) noemt het voorbeeld van een object dat eigenlijk niet geplaatst 

had mogen worden en nu dus weer verwijderd moet worden, ondanks dat ‘de gemeente’ toestemming 

heeft gegeven. Het is aan de regisseur om dat te communiceren naar de initiatiefnemer. Hij kan hierbij 

volgens Lohuis wel eens een oogje dichtknijpen, maar soms zijn de collega’s van Stadsontwikkeling 

zeer stug: ‘’het is vaak moeilijk, leg dat dan maar eens uit.’’  

Financiële afwegingen en afwegingen rondom de Rotterdamse stijl spelen een rol in de vraag of er 

ondersteuning verleend moet worden en in welke vorm. Deze afwegingen worden dus echter hevig 

beïnvloed door de afhankelijkheden die hiermee gepaard gaan, maar leidt ook tot frustraties en 

onduidelijkheid bij de initiatiefnemers, omdat deze lastig te communiceren zijn. Hoe lastig dit het 

bieden van gepaste ondersteuning maakt, blijkt uit een voorbeeld van gebiedsregisseur Rothengatter 

(21 juni, 2017): ‘’In Rozenburg staat een voetbalkooi en die maakt heel veel herrie (…) er was een 

budget gereserveerd om dat ding te vervangen en daarmee kon een kooi geplaatst worden die 

geluidsarm was. Maar hij voldeed niet aan de Rotterdamse stijl, dus hij kwam er niet. Die kooi volgens 

de Rotterdamse stijl was twee keer zo duur; niet binnen het budget dus. Dus nu gebeurt er niets en is 

er nog altijd overlast.’’  

Cultuur en flexibiliteit  

Uit bestudering van de initiatiefnemers en hun gewenste ondersteuning blijken zaken als duidelijkheid, 

flexibiliteit en persoonlijk contact belangrijk naast ‘inhoudelijke’ wensen om financiële middelen of 

mankracht. De tot dusver behandelde afwegingen en bemoeilijkende omstandigheden maken 

duidelijk waarom dit juist wel of niet geboden kan worden. Uit de interviews blijkt dat medewerkers 

van mening zijn dat naast deze moeilijken, ook de huidige cultuur binnen Stadsbeheer voorkomt dat 

medewerkers flexibel kunnen zijn in het maken van afwegingen, het omgaan met de moeilijkheden en 

het bieden van ondersteuning.   

  Stadsbeheer is grotendeels van oudsher een technisch-georiënteerd cluster. Dat is nog te 
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merken, zegt hoofd gebiedsbeheer Schuring (7 juni 2017) die zegt er nog een cultuuromslag nodig is 

om goed met participatievraagstukken om te kunnen gaan. Bewonerszaken in de buitenruimte, 

waaronder ook maatschappelijke initiatieven worden nog vaak te systematisch benaderd en de wens 

van de omgeving onvoldoende meegenomen. Stadsbeheer gaat nog altijd teveel uit van de technische 

onderhoudsbehoefte, terwijl deze vaak niet tegelijk loopt de behoefte van de bewoners. Deze cultuur 

beïnvloedt bijvoorbeeld de afwegingen rondom kwaliteit en continuïteit, die strenger worden 

benaderd dan nodig. Medewerkers van Stadsbeheer zouden de wensen van de omgeving een even 

grote plek als deze technische voorwaarden en veiligheidskader moeten geven. Daarnaast zou de 

organisatie moeten accepteren dat de buitenruimte er anders uit gaat zien, minder ‘’gladgeschoren en 

traditioneel’’ (Schot, 15 juni 2017; Schuring, 7 juni 2017; Ottevanger, 12 juni 2017)   

  De starre houding werkt ook door in de financiële kant van het verhaal. De tot dusver 

behandelde afwegingen en moeilijkheden hebben hun weerslag op de ondersteuning van initiatieven: 

Stadsbeheer heeft geen specifiek budget en werkt met gesloten budgetten en is tot op zekere hoogte 

afhankelijk van de gebiedsorganisatie en anderen. Desondanks zijn er wel (onbenutte) mogelijkheden 

tot financiële flexibiliteit. Een voorbeeld hiervan is het budget vrijgemaakt voor ‘gebiedsgerichte’ 

aanpak. Deze is volgens manager Groeneweg (28 juni 2017) ‘’best dichtgetikt’’, maar zij probeert dit 

ruimhartiger te interpreteren door te stellen dat geveltuinen en fietsnieten onder gebiedsgerichte 

aanpak kunnen vallen. Bovendien gaat het volgens hoofd gebiedsbeheer Schuring (7 juni 2017) om de 

marges in de begroting en is daar best ruimte voor flexibiliteit, als de basistaken maar uitgevoerd 

worden. Het integraler benaderen van de financiën zou bij kunnen dragen aan de oplossing. Een 

voorbeeld is het deels aanwenden van de ‘potjes’ bestemd voor wegen aan het aanleggen van groen. 

Dit flexibel en integraal benaderen van de financiën gebeurt echter te weinig. (Schot, 15 juni 2017; 

Schuring, 7 juni 2017)   

  De mate waarin dat wel gebeurt, lijkt afhankelijk van persoonlijke capaciteiten. Volgens 

Schuring (7 juni 2017) moeten managers daarover in gesprek gaan, omdat een aantal mensen te veel 

‘’op het potje zit’’ en het lukt de ene gebiedsregisseur om dit te doorbreken, maar de ander niet. Dit 

‘bovenop het potje zitten’ lijkt op meerdere manieren aanwezig in de organisatie; verschillende 

wijkregisseurs (Jonker, 18 juli 2017; Roos, 11 juli 2017; Schunselaar, 11 juli 2017) geven bijvoorbeeld 

aan geen plantenschalen tussen de gebieden uit te wisselen: ‘’die wil iedereen lekker in zijn eigen wijk 

houden natuurlijk (Schunselaar, 11 juli 2017).   

  Tot slot werkt de cultuur ook door in de wijze waarop medewerkers hun functie interpreteren 

en de wijze waarop zij contact met burgers onderhouden. Sommige medewerkers denken dat enkele 

van hun collega’s het lastig of onwenselijk vinden om met bewoners te praten en daarom geen 

proactieve houding hebben (Berg-van der Loo, 27 juli 2017; Groeneweg, 28 juni 2017; Koch, 20 juni 

2017; Ottevanger, 12 juni 2017; Speters, 27 juli 2017) Ook beheerder gebied Koch (20 juni 2017) vindt 

dat enkele anderen zich te afwachtend opstellen, zoals beheerders die hun rol als enkel adviserend en 

onvoldoende als ondersteunend beschouwen. Hij probeert zelf een proactieve houding houding in te 

nemen, maar zegt daarin gehinderd te worden door wat lijkt op verkokering. Hij geeft aan weinig 

‘’korte lijntjes’’ te hebben met bijvoorbeeld Maatschappelijke Ontwikkeling, maar ook moeit te 

hebben met de eerdergenoemde afhankelijkheden van de gebiedsorganisatie en Stadsontwikkeling. 

Conclusie 

Behandeld is welke afwegingen ondersteuners maken bij het bepalen of en welke vorm van 

ondersteuning geboden wordt bij maatschappelijke initiatieven. Deze afwegingen verklaren deels 

waarom er een onderscheid kan zijn tussen de gewenste en geboden ondersteuning. Op basis van 

interviews met medewerkers van Stadsbeheer kan er geconcludeerd worden dat er enkele factoren 

zijn die de context beïnvloeden. Deze factoren, de ‘moeilijkheden’ beïnvloeden enerzijds het maken 

van de afwegingen en creëren anderzijds een context waarin het bieden van een (passende) 
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ondersteuning lastiger wordt.  

  Enkele van deze moeilijkheden kunnen vanuit het perspectief van Stadsbeheer extern worden 

genoemd. Het gegeven dat de gebiedsorganisatie Stadsbeheer niet of te laat inschakelt voor advies bij 

het honoreren van een initiatief, zorgt ervoor dat de noodzakelijke afwegingen niet of te laat gemaakt 

worden. Dit kan ertoe leiden dat een initiatief goedgekeurd wordt, maar dat Stadsbeheer op basis van 

de afwegingen het initiatief aan moet passen of zelfs moet afkeuren. Voor de initiatiefnemer is dit een 

onduidelijke en inconsistente situatie en kan bijdragen aan frustraties in de ondersteuning.  

 Daarnaast wordt de context waarbinnen de afwegingen gemaakt moeten worden beïnvloed 

door de afhankelijkheden van Stadsbeheer ten opzichte van de gebiedsorganisatie en 

Stadsontwikkeling. In het eerste geval leidt het tot praktische frustraties in de werkwijze, maar ook 

tegenstrijdigheden en beperkte mogelijkheden die het maken van afwegingen en de geboden 

ondersteuning beïnvloeden. In het tweede geval kan er niet altijd worden voldaan aan de behoefte 

van de initiatiefnemer, ook wanneer de ondersteuner die wel herkent en onderschrijft. Dit beperkt de 

ondersteuner in het kunnen maken van de afwegingen, maar draagt ook vooral bij aan een verschil in 

perceptie over de inrichting van de buitenruimte, vertraging in het proces (extra check bij 

Stadsontwikkeling) en onduidelijkheid (als Stadsontwikkeling het er naderhand mee oneens is). 

Bovendien geven de regisseurs aan het moeilijk te vinden de gevolgen van deze afhankelijkheden te 

communiceren, wat de ondersteuning bemoeilijkt.   

  Andere aangegeven moeilijkheden lijken een meer intern karakter te hebben. Zo is het 

duidelijk dat de wijkregisseur essentieel is in de ondersteuning: hij is degene die in principe de 

ondersteuning verleent en de noodzakelijke afwegingen hierbij moet maken. De wijkregisseur heeft 

echter te maken met een te hoge werkdruk, waardoor hij de ondersteuning niet kan prioriteren. Dit 

element, tezamen met het gegeven dat wijkregisseurs het idee hebben te laat in het proces te worden 

betrokken zorgt ervoor dat afwegingen niet of onvoldoende gemaakt kunnen worden. Bovendien is er 

minder ruimte voor persoonlijk contact in de ondersteuning. Een andere factor is de gebrekkige 

verbinding tussen de drie sectoren. Regisseurs hebben het idee dat zij Openbare Werken beter kunnen 

vertegenwoordigen in contact met initiatiefnemers dan Schone Stad en Toezicht en Handhaving. 

Wanneer hier fouten in gemaakt worden, doordat de afwegingen bijvoorbeeld niet juist gemaakt 

worden, leidt dit tot (interne) frictie. Dit recht zetten kan leiden tot vertraging en onduidelijk in het 

proces van ondersteuning. Het initiatief moet dan immers aangepast worden en de frictie moet 

gecommuniceerd worden.   

  Tot slot lijkt de organisatiecultuur een onderliggende factor te zijn die de andere moeilijkheden 

versterkt en flexibiliteit tegenwerkt. Hierdoor is het bieden van passende ondersteuning lastig, 

bijvoorbeeld omdat afwegingen ‘strakker’ gemaakt worden dan nodig: de geboden ondersteuning 

staat in dat verder van de gewenste ondersteuning vandaan dan nodig of mogelijk. 

6.4 Conclusie   
Dit hoofdstuk heeft het doel de door Stadsbeheer geboden ondersteuning te bestuderen en daarbij 

verklaringen te vinden voor het gegeven dat deze niet altijd aansluit op de door initiatiefnemers 

gewenste ondersteuning. Uit hoofdstuk 5. blijkt dat een onderscheid vaak ligt in een gebrekkige 

ondersteuning in administratie en organisatie. Dat is deels verklaarbaar uit frustraties over 

onduidelijkheid in het proces, een gebrek aan flexibiliteit, een verschil in perceptie over hoe de 

buitenruimte ingericht moet worden en het gegeven dat persoonlijk contact van belang is.    

  Het verklaren van dit onderscheid in gewenste en geboden ondersteuning is niet te vinden in 

de vormen van geboden ondersteuning. Daarom is er gekeken naar de afwegingen die een 

ondersteuner maakt bij het bepalen of er ondersteuning geboden moet worden en in welke vorm. 

Deze afwegingen zouden immers inzicht kunnen geven in de oorzaken van een ‘mismatch’. Hieruit is 

geconcludeerd dat de afwegingen noodzakelijk om ongewenste situaties te voorkomen, maar ook om 
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in te kunnen schatten welke vorm van ondersteuning passend is en aansluit op de behoeften van de 

initiatiefnemer. Daarnaast kan er op basis van deze afwegingen besloten worden om de gewenste 

ondersteuning niet te leveren: wanneer een initiatief onveilig is, zal deze niet ondersteund worden. 

Het maken van de afwegingen op zichzelf kan echter ook leiden tot de genoemde frustraties, zoals 

onduidelijkheid of vertraging van het proces. Omdat de regisseurs zich hier bewust van zijn, nemen zij 

dit mee in hun afwegingen (‘contact en empathie’).   

  Wanneer ondersteuners niet in staat zijn tot het maken van deze afwegingen, kan het zijn dat 

de gewenste en geboden ondersteuning verder uit elkaar ligt. Daarnaast zal het onzorgvuldig maken 

van deze afwegingen (maar vooral het moeten recht zetten van de gevolgen) leiden tot 

onduidelijkheid, inconsistentie en frustraties in de ondersteuning. Er zijn contextuele moeilijkheden 

die ertoe leiden dat ondersteuners niet, nauwelijks of niet tijdig in staat zijn om de afwegingen 

zorgvuldig te kunnen maken. Deze moeilijkheden beïnvloeden het maken van de afwegingen, maar 

ook de context waarbinnen de afwegingen gemaakt worden.   

  De moeilijkheden dragen daardoor bij aan een onderscheid in geboden en gewenste 

ondersteuning. Daarnaast bemoeilijkt het de context van geboden ondersteuning en kunnen de 

factoren bijdragen aan onduidelijkheid, starheid, de verschillen in zienswijze over de buitenruimte en 

andere elementen die samen te vatten zijn als ondersteuning in administratie en organisatie. De 

onderstaande Tabel 10. somt de bevindingen op.   

 

Ondersteuning Afwegingen Moeilijkheden 

Financieel Richtlijnen en regelgeving Gebiedsorganisatie 

Materiaal Landschap en Rotterdamse stijl Wijkregisseur 

Mankracht Fysieke gevolgen Vertegenwoordiging sectoren 

Kennis Kwaliteit Afhankelijkheden 

Administratie en organisatie Financiën Cultuur en flexibiliteit 

 Continuïteit  

 Draagvlak  

 Animo  

 Contact en empathie  

 
Ter verduidelijking van de conclusies kan worden gedacht aan een initiatiefnemer die financiële 

ondersteuning verlangt voor de plaatsing van een bankje. De gebiedsorganisatie keurt dit goed, zonder 

bij Stadsbeheer om advies te vragen (moeilijkheid: ‘gebiedsorganisatie’). De wijkregisseur heeft 

hierdoor niet de juiste afwegingen kunnen maken, namelijk dat het plaatsen niet mogelijk is vanwege 

een kabel in de grond (afweging: ‘fysieke gevolgen’). Daarnaast is Stadsontwikkeling van mening dat 

het bankje niet in de Rotterdamse stijl past (moeilijkheid: ‘afhankelijkheid’). De initiatiefnemer krijgt 

na enkele omwegen financiering voor een bankje op een andere locatie, maar zal het idee hebben 

onvoldoende te zijn ondersteund op het gebied van administratie en organisatie, vanwege de 

onduidelijkheid, vertraging, verschil in perceptie over de buitenruimte en inconsistentie in 

berichtgeving van ‘de gemeente’. Deze frustraties hadden voorkomen kunnen worden als de 

wijkregisseur eerder betrokken was geweest, Stadsontwikkeling minder star om zou gaan met de 

Rotterdamse stijl en de wijkregisseur de gelegenheid had gehad duidelijker te kunnen zijn in de 

communicatie. Het is daarom van belang de moeilijkheden in de afwegingen en context zoveel 

mogelijk te beperken. 

  

Tabel 5: Bevindingen ondersteuning, afwegingen en moeilijkheden 
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7. Conclusie 

7.1 Beantwoording hoofdvraag   

Dit onderzoek is gericht op de vraag hoe Stadsbeheer maatschappelijke initiatieven optimaal kan 

ondersteunen. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is het allereerst van belang een inschatting 

te maken van de behoefte van de initiatiefnemers. De basis van deze inschatting ligt in twee 

theoretische verwachtingen:  

1) Buurtbouwers hebben behoefte aan een (financieel) faciliterende ondersteuning van de initiatieven 

met duidelijke randvoorwaarden;   

2) Projectentrekkers hebben behoefte aan een faciliterende ondersteuning van de initiatieven op 

maat met (persoonlijk) contact. 

Onderzocht is in hoeverre deze theoretische verwachtingen van toepassing zijn in de specifieke 

context van dit onderzoek. Uit bestudering van deze context blijkt dat dat gedeeltelijk het geval is. Een 

gewenste vorm van ondersteuning is afhankelijk van de specifieke context van het initiatief, maar 

geconcludeerd kan worden dat de elementen ‘duidelijke randvoorwaarden’ en ‘(persoonlijk) contact’ 

van essentieel belang zijn. Want waar de context bepaalt of gewenste ondersteuning bestaat uit 

bijvoorbeeld financiële middelen of inhoudelijke kennis, lijken factoren als duidelijkheid, flexibiliteit, 

transparantie en persoonlijk contact vrijwel altijd een rol te spelen. De ondersteuning in administratie 

en organisatie, waarin deze factoren worden samengevat, is dan ook een belangrijke vorm van 

ondersteuning. Op basis van deze bevindingen kan de hoofdvraag beantwoord worden. Deze luidt als 

volgt: 

Op welke wijze kan Stadsbeheer maatschappelijke initiatieven in het beheer van de buitenruimte 

optimaal ondersteunen? 

Ondersteuning van een initiatief is optimaal, als de initiatiefnemer en Stadsbeheer tevreden zijn over 

het proces en resultaat. Stadsbeheer kan deze optimale ondersteuning bieden, als het deze zo veel 

mogelijk aan laat sluiten op de gewenste ondersteuning van de initiatiefnemer. Omdat deze wens in 

feite contextafhankelijk is, is het niet mogelijk één vorm van ondersteuning aan te wijzen als de 

optimale vorm. Om optimale ondersteuning te kunnen verlenen, is het van belang dat de 

ondersteuner:  

- de context van het initiatief goed in kan schatten;  

- de gewenste ondersteuning goed in kan schatten;  

- deze gewenste ondersteuning zorgvuldig af kan wegen tegen de mogelijkheden;  

- de geboden ondersteuning zoveel mogelijk aan kan laten sluiten op de gewenste ondersteuning; 

- de ondersteuning kan bieden op een duidelijke, consistente, transparante en persoonlijke manier. 

Stadsbeheer zal in staat zijn maatschappelijke initiatieven optimaal te ondersteunen, als de 

medewerkers in staat zijn deze punten zorgvuldig uit te voeren. Uit dit onderzoek is gebleken dat 

Stadsbeheer de gewenste vormen van ondersteuning ook daadwerkelijk aanbiedt, maar dat er 

desondanks een onderscheid zit tussen de gewenste en geboden ondersteuning. Deze conclusies zijn 

waardevol op twee manieren: het zegt iets over de ondersteuning van initiatieven in zijn algemeen en 

over de context van Stadsbeheer. De beleidsadviezen zullen zijn gericht op deze context.   

Dit onderzoek toont dat de ondersteuning van initiatieven een samenspel van de ondersteuner, de 

organisatie en de context is. De geboden ondersteuning is immers afhankelijk van de inschatting van 

de ondersteuner, maar zowel deze inschattingen als de daadwerkelijke ondersteuning vinden plaats 
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in een kader van organisationele en contextuele factoren.   

  Uit dit samenspel kan dan ook geconcludeerd worden dat ondersteuning van initiatieven niet 

altijd wenselijk is: de context kan voorschrijven dat het initiatief bijvoorbeeld in strijd is met het 

algemeen belang. Het is dan aan de ondersteuner om dit in te schatten. Een conclusie zou ook kunnen 

zijn dat optimale ondersteuning niet altijd mogelijk is, bijvoorbeeld wanneer een initiatiefnemer een 

vorm van ondersteuning verlangt die niet geboden wordt. In een geval als deze kan men dan 

beargumenteren dat optimale ondersteuning bestaat uit een geboden ondersteuning die zo dicht 

mogelijk bij de gewenste ondersteuning ligt. Ook in dat geval is het aan de ondersteuner om dat in te 

schatten binnen een kader van organisationele en contextuele mogelijkheden.   

  Het belang van het samenspel komt tot slot tot uiting in een situatie waarin optimale 

ondersteuning mogelijk en gewenst is, maar deze niet geboden wordt. Hierin kan het zijn dat de 

ondersteuner geen goede inschatting heeft gemaakt, dat organisationele en contextuele factoren het 

maken van de inschatting belemmeren of dat deze organisationele en contextuele factoren de 

geboden ondersteuning in de weg staan. In dit laatste geval is er sprake van een gat tussen geboden 

en gewenste ondersteuning, dat gedicht kan worden door de belemmeringen weg te nemen.   

7.2 Beleidsadviezen   

In de vorige paragraaf is behandeld hoe een samenspel tussen de ondersteuner, de organisatie en de 

context kan leiden tot drie situaties bij het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven in zijn 

algemeenheid. Uit dit onderzoek is gebleken dat er in veel gevallen een onderscheid is tussen de 

geboden en gewenste ondersteuning. Voor Stadsbeheer is het van belang de veroorzakende 

belemmerende factoren weg te nemen om dichter bij een situatie van optimale ondersteuning te 

komen. De in dit onderzoek naar voren gekomen factoren zijn:  

1) het onvoldoende betrokken worden bij het honoreren van initiatieven door de gebiedsorganisatie;  

2) de afhankelijkheidsrelatie met de gebiedsorganisatie bij financiële ondersteuning;  

3) de afhankelijkheidsrelatie met Stadsontwikkeling omtrent de Rotterdamse stijl;  

4) de vertegenwoordiging van de drie sectoren van Stadsbeheer door de regisseurs;  

5) de onvoldoende flexibele en te technisch benaderende organisatiecultuur van Stadsbeheer;  

6) het onvoldoende kunnen prioriteren van de ondersteuning van maatschappelijke initiatieven door 

de wijkregisseur. 

Deze zes factoren belemmeren ondersteuners in het maken van de afwegingen en de geboden 

ondersteuning. Ze dragen zo bij een onderscheid tussen gewenste en geboden ondersteuning. Op drie 

van deze factoren zal geadviseerd worden hoe deze belemmering weggenomen of verminderd kan 

worden, zodat de gewenste en geboden ondersteuning dichter bij elkaar kan komen te liggen.  

I. Wijkregisseur  

De functie van wijkregisseur is op papier zo ingericht, dat hij in staat zou moeten zijn om de 

noodzakelijke afwegingen rondom ondersteuning kan maken. Daarnaast zou de wijkregisseur bij 

uitstek degene moeten zijn die persoonlijke begeleiding en duidelijkheid biedt. Het diverse 

takenpakket en het uitvoeren van taken die niet de zijne zijn leidt echter tot een zeer hoge werkdruk. 

  Door deze werkdruk kan de ondersteuning van initiatieven niet als prioriteit worden gezien, 

waardoor de noodzakelijke afwegingen onvoldoende worden gemaakt en onduidelijkheid en 

inconsistentie in de ondersteuning toeneemt. Dit draagt bij aan een onderscheid tussen de gewenste 

en geboden ondersteuning. Om dit gat te verkleinen, moeten ondersteuners de ruimte hebben om de 
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noodzakelijke aandacht aan de afwegingen en ondersteuning te kunnen geven.  Het advies aan de 

afdeling Gebiedsbeheer luidt daarom als volgt: 

- Evalueer de rol van wijkregisseur met als concrete vragen; 

- Waar de wijkregisseur concreet voor ingezet gaat worden; 

- Deze inzet duidelijk af te bakenen en deze afbakening te handhaven. 

Als men in deze evaluatie tot de conclusie komt dat de wijkregisseur de juiste functie is om 

maatschappelijke initiatieven te ondersteunen, moet de werkdruk van de wijkregisseur verlicht 

worden zodat ondersteuning prioriteit kan krijgen en wijkregisseurs afwegingen nauwkeuriger en 

steviger kunnen maken. Dit kan door: 

- Klachtenafhandeling feitelijk terug te leggen in de lijnorganisatie; 

- Teamleiders en gebiedsregisseurs de opdracht te geven te waken voor het ‘dumpen’ van taken 

bij de wijkregisseurs; 

- Wijkregisseurs te trainen in het maken van integrale keuzes en adviezen. 

Door wijkregisseurs een specifiekere taak te geven, te trainen in het maken van integrale keuzes en 

advies en ook anderen te laten waken op het kader waarbinnen wijkregisseurs werken, wordt hun 

positie versterkt. Met het versterken van deze positie zal ook de belemmering ‘Vertegenwoordiging 

sectoren (4)’ en ‘Cultuur en flexibiliteit (5)’ afnemen. In relatie tot de gewenste ondersteuning van 

initiatiefnemers heeft de wijkregisseur de ruimte om deze persoonlijker af te wegen en te 

ondersteunen, waarmee de flexibiliteit en duidelijkheid vergroot worden. 

II. Gebiedsorganisatie  

De verstoorde relatie tussen de gebiedsorganisatie en Stadsbeheer zorgt ervoor dat medewerkers van 

Stadsbeheer onvoldoende of te laat betrokken worden bij het proces van ondersteuning. Stadsbeheer 

moet voor het honoreren van een initiatief gevraagd worden om advies: dit is het moment voor 

ondersteuners om de noodzakelijke afwegingen te kunnen maken.  

  Het uitblijven van deze afwegingen leidt niet enkel tot een minder goede inschatting van de 

gewenste ondersteuning, ook kan het leiden tot onduidelijkheid, de perceptie van gebrek aan 

flexibiliteit en frustraties in de ondersteuning. Een duidelijk voorbeeld hiervan is wanneer Stadsbeheer 

een initiatief moet aanpassen, terwijl de initiatiefnemer al goedkeuring heeft. Het gat tussen de 

gewenste en geboden ondersteuning wordt hiermee vergroot.   

  Uit de interviews is gebleken dat medewerkers van Stadsbeheer ervan overtuigd zijn dat dit 

uitblijven van het opvragen van advies niet uit onwil, maar onkunde gebeurt. Daarom luidt het advies 

aan de afdeling Gebiedsbeheer tot het wegnemen van deze belemmering: 

- Organiseer per gebied overleggen tussen gebiedsregisseurs (als inhoudelijke teamleiders) en 

hun equivalent van de gebiedsorganisatie, de gebiedsnetwerker, om dit probleem aan te 

kaarten en hiermee;  

  - Enerzijds het bewustzijn bij de gebiedsorganisatie te vergroten; 

- Anderzijds ideeën over oplossingen op te halen. 

- Bundel de uitkomsten en leg deze aan de voorkant van het proces vast op eenvoudige wijze 

(bijvoorbeeld met een checklist); 

- Plan een structureel overleg tussen gebiedsregisseurs en gebiedsnetwerkers in om de 

algemene relatie te onderhouden en de voortgang op dit punt te evalueren – of sluit met dit 

punt aan op bestaande structurele overlegmomenten. 

Dit beleidsadvies richt zich in eerste instantie op het wegnemen van de concrete moeilijkheid ontstaan 

door het uitblijven van de adviesvraag. Daarnaast richt het zich op de versteviging van de relatie tussen 
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de gebieds- en wijkregie enerzijds en de gebiedsorganisatie anderzijds. De afhankelijkheid van de 

gebiedsorganisatie als moeilijkheid wordt hiermee ook verminderd: immers door een aan de voorkant 

betere afstemming te hebben over bijvoorbeeld de kosten van uitvoering van een initiatief of de 

gevolgen voor het beheer neemt de kans op de nadelige (financiële) gevolgen voor Stadsbeheer 

aanzienlijk af.   

III. Afhankelijkheid Stadsontwikkeling  

Ondersteuners zijn gebonden aan de interpretatie van collega’s van Stadsontwikkeling van de 

richtlijnen omtrent de Rotterdamse stijl. Zij zijn van mening dat deze door de collega’s te strak 

gehanteerd worden. Dit leidt enerzijds tot een belemmeringen van de afwegingen, waardoor de 

geboden ondersteuning verder van de gewenste ondersteuning ligt dan nodig zou zijn. Anderzijds leidt 

het tot onduidelijkheid, verschil in perceptie over inrichting van de buitenruimte en starheid in de 

ondersteuning. Om het gat tussen geboden en gewenste ondersteuning te verkleinen, is het daarom 

van belang dat Stadsontwikkeling de richtlijnen minder straks hanteert.  

  Het wegnemen van deze belemmering is te bewerkstelligen door een ‘cultuurverandering’ bij 

Stadsontwikkeling, maar Stadsbeheer heeft daar slechts beperkt invloed op. Het 

Handelingsperspectief in de Buitenruimte is een goed voorbeeld van een samenwerking tussen 

Stadsbeheer en Stadsontwikkeling die een flexibelere toepassing van de richtlijnen van de 

Rotterdamse stijl bevordert. Het advies aan de afdelingen Gebiedsbeheer en Stedelijk Beheer luidt 

daarom: 

- Blijf (in navolging van bijvoorbeeld het Handelingsperspectief in de Buitenruimte) zoeken naar 

personen binnen Stadsontwikkeling die ontvankelijk zijn voor samenwerking leidend tot een 

flexibelere toepassing van de richtlijnen van de Rotterdamse stijl; 

- Ontwikkel dergelijke handelingsperspectieven; 

- Deel (concrete) goede voorbeelden van het succes dat een flexibelere toepassing van de 

richtlijnen oplevert (in de vorm van maatschappelijke initiatieven) om het aantal personen dat 

ontvankelijk is hiervoor te vermeerderen. 

7.3 Reflectie  

In dit onderzoek zijn een aantal methodologische keuzes gemaakt die het verloop van het onderzoek 

beïnvloed hebben; een reflectie is daarom op zijn plaats.  

Allereerst is het theoretisch kader een aanzienlijk onderdeel van dit onderzoek gebleken. De keuze om 

niet de theorie, maar de empirie leidend te laten zijn heeft ervoor gezorgd dat er een mismatch is 

ontstaan tussen de suggesties gewekt in dit kader en de daadwerkelijk uitvoering. Het is moeilijk te 

verantwoorden hoe een specifiek product als die twee theoretische verwachtingen ‘slechts’ als 

sensitizing concepts gebruikt worden. Dit heeft geleid tot twee specifieke beperkingen.   

  Het gebruik van specifieke theoretische concepten op een behoorlijke hoeveelheid empirische 

informatie heeft geleid tot een wijze van filteren die enigszins lijkt op cherry picking. Door de theorie 

als aangrijppunten te gebruiken, in plaats van als te ontkrachten hypothesen, is vooral gezocht naar 

informatie die bevestigend is. Dit verklaart dan ook waarom initiatiefnemers doorgaans als één van de 

twee types te kwalificeren zijn. Om de kwalificering te verantwoorden, is er veel aandacht besteed aan 

het beschrijven van de context waarop deze kwalificering gebaseerd is. Dit heeft geleid tot een zeer 

lang document. Een strakker gebruik van de theorie had een systematischere en overzichtelijkere 

analyse opgeleverd.    

  De wil om de empirie een prominente plaats te geven heeft er bovendien voor gezorgd dat er 

zeer veel contextafhankelijke informatie is opgehaald in het empirische gedeelte van dit onderzoek. 
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Daarmee is het doel om de context uitvoerig te beschrijven en waardevolle bevindingen te produceren 

behaald. Het open karakter van de interviews heeft de gelegenheid gecreëerd op een valide manier 

de problematiek rondom de ondersteuning van initiatieven te identificeren. Deze problematiek is 

echter  ten eerste nauwelijks generaliseerbaar en ten tweede slechts een begin.    

  Het identificeren van de moeilijkheden is een begin, want de manier waarop deze in 

verhouding staan tot de specifieke afwegingen is nog enigszins onduidelijk. Er kan geconcludeerd 

worden dat dat deze moeilijkheden het afwegen en het bieden van ondersteuning bemoeilijkt (daar 

worden voorbeelden van gegeven), maar het is nog onduidelijk hoe zwaar deze afwegingen en 

moeilijkheden wegen en hoe deze tot elkaar in verhouding staan.   

  Het is tevens duidelijk dat er een gat is tussen de geboden en gewenste ondersteuning. De 

verklaring wordt vaak geclusterd onder termen als ‘onduidelijkheid’ en ‘starheid’, maar hieruit blijkt 

ook dat dit concept onvoldoende onderzocht is. Ook dit is het gevolg van de keuze om de empirie 

leidend te laten zijn en hieruit conclusies te trekken. Was deze bevinding namelijk eerder gevonden, 

dan zou hierop gereflecteerd kunnen worden in de interviews met medewerkers. Daarmee zou een 

stevigere verklaring voor dit gat gevonden kunnen worden.   

Al met al is deze scriptie een breed en empirisch rijk product geworden. Specifieke bevindingen zijn 

opgehaald en daarmee kunnen waardevolle bevindingen worden gedaan. Als het onderzoek echter 

een systematischer karakter had gehad, hadden de bevindingen wellicht meer uitgediept kunnen 

worden. De keerzijde daarvan is dat deze bevindingen wellicht minder gevonden zouden zijn, omdat 

de theorie dan leidend was geweest.   

  Voor Stadsbeheer is het van belang de bevindingen van dit onderzoek als startpunt te nemen, 

deze verder uit te diepen en te nuanceren, falsificeren of complementeren. Verder academisch 

onderzoek over de ondersteuning van initiatieven zou moeten gaan over het samenspel tussen 

ondersteuners en de context waarin zij werkzaam zijn. Er is uitgebreide literatuur over wat 

initiatiefnemers verlangen en hoe overheden hiermee om kunnen gaan, maar het minstens zo 

belangrijk te onderzoeken hoe de context ondersteuners beperkt of bevordert in het kunnen bieden 

van ondersteuning. Meer duidelijkheid over de relatie tussen contextuele factoren, de te maken 

afwegingen en de geboden ondersteuning geeft inzicht in hoe een optimale ondersteuning 

vormgegeven kan worden. 
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Bijlage 1: Sensitizing concepts 

 

Organisatie rondom initiatieven 

Arrangementen en regelingen 

Voorwaarden en richtlijnen 

 

Ondersteuning van initiatieven 

Soorten ondersteuning 1. Financieel 
2. Kennis en vaardigheden 
3. Mankracht 
4. Overige vormen 

Argumentatie ondersteuning 

Inschatting behoefte 

 

Moeilijkheden in ondersteuning 

Medewerker zelf 

Collega 

 

Afwegingen in ondersteuning 

Animo 1. Doorvragen op motief 
2. Ruimte bieden voor motief 

Contacten Verhoudingen in wijk/draagvlak 

Toerusting Zicht op middelen en vaardigheden 

Inbedding Bewustzijn verschil in werkwijze 

Empathie 1. Flexibiliteit  
2. Duidelijkheid 

Overige afwegingen - 

 

Initiatiefnemer  

Beeld van initiatiefnemers (vanuit Stadsbeheer) 1. Vaak dezelfde mensen 
2. Soort mensen zelfbeheer 
3. Soort mensen grotere projecten 
4. Verschil per gebied 
5. Waarom initiatieven 

 

 

 

 

Intensiteit betrokkenheid 1. Structureel 
2. Ad hoc 

Scope initiatief 1. Wijk (meerdere onderwerpen) 
2. Buurt of straat (specifiek onderwerp) 

Aandrijvers 1. Verbetering wijk (idealistisch) 
2. Verbondenheid directe leefomgeving 
(praktisch) 

Positie maatschappelijk initiatief 

Visie/lange termijn plannen 

Mening strategen 

Verbetering positie 
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Vindplaats 1. (In)formele netwerkorganisaties (federatief: 
intern en extern hecht) 
2. Projectteams (klein, doelgericht) 

Relatie bewoners 1. Anderen betrekken door eigen werk 
2. Tijdelijke samenwerking 

Relatie instanties 1. Persoonlijk netwerk 
2. Handigheid/noodzakelijkheid 

Uitgesproken wens - 

‘Werkelijke’ wens 1. Betrokkenheid 
2. Luisteren 
3. Subsidie 

Animo Motief 

Contacten Mede-initiatiefnemer(s) of alleen 

Toerusting 1. Middelen (geld, materiaal) 
2. Tijd (personeel) 
3. Vaardigheden (kennis, expertise) 

Inbedding 1. Mate van contact met gemeente 
2. Frustraties 

Empathie 1. Flexibiliteit 
2. Duidelijkheid 
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Bijlage 2: interviewschema I 

Interviewschema I: adviseurs en manager 

Doel: Het verkrijgen van inzicht in de wijze waarop men in het algemeen binnen Stadsbeheer tegen 

maatschappelijke initiatieven aankijkt en de wijze waarop het maatschappelijk initiatief in het beleid 

van de organisatie verankerd is.  

Respondenten: Zij die met een bredere blik naar het vraagstuk binnen Stadsbeheer als geheel kijken. 

Dat wil zeggen: (strategisch) adviseurs en managers/directie (leidinggevend op hoger niveau). 
  I. Roelof te Velde:  Adviseur Strategisch Bestuurlijk Advies 

  II. Frank Schuring:  Hoofd Gebiedsbeheer 

  III. Johan Schot: Adviseur Openbare Werken 

Topic- en vragenlijst 

Rol van maatschappelijke initiatieven in beleid, strategie en lange termijn visie 

  - Cluster breed beleid 

  - Aanjagers 

  - Weerstand 

1. Voert Stadsbeheer een cluster breed beleid rondom de ondersteuning van maatschappelijke 

initiatieven? 

2. Spelen maatschappelijke initiatieven een rol in de plannen van Stadsbeheer? 

3. Is er weerstand tegen het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven? 

4. Wat moet er gebeuren om het belang van de ondersteuning van maatschappelijke initiatieven bij 

Stadsbeheer te laten landen? 

Organisatie van initiatieven 

  - Arrangementen, richtlijnen en voorwaarden 

  - Betrokken medewerkers  

5. Welke medewerkers houden zich bezig met de aanvraag van initiatieven? 

6. Welke medewerkers houden zich bezig met de ondersteuning van initiatieven? 

7. Welke mogelijkheden zijn er tot het indienen van een initiatief? 

8. Op welke wijze komen initiatieven bij Stadsbeheer terecht? 

Initiatiefnemers  

  - beeld van de initiatiefnemers 

9. Welke mensen dienen initiatieven in? 

  a. Waarom doen zij dat? 

  b. Wat voor initiatieven dienen zij in? 

  c. Dienen ze vaker initiatieven in?  
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Bijlage 3: Interviewschema II 

Interviewschema II: managers in het gebied 

Doel: Het verkrijgen van inzicht in de organisatie van Stadsbeheer rondom maatschappelijke 

initiatieven, de reactie op initiatieven, ruimte voor ambtenaren. 

Respondenten: Zij die (direct) betrokken zijn bij de ambtenaren die te maken krijgen met 

maatschappelijke initiatieven: managers op gebiedsniveau van de afdelingen Schone Stad en 

Openbare Werken  
  I. Arno Struik:  Manager Reiniging Zuidoost 

  II. Pieke van Gemert: Manager Reiniging Centrum/Delfshaven 

  III. Monique Groeneweg: Manager Openbare Werken gebied Centrum en Delfshaven 

  IV. Michiel Ottevanger: Manager Openbare Werken gebied Kralingen-Crooswijk/Noord 

Topic- en vragenlijst 

Organisatie van initiatieven 

  - Arrangementen, richtlijnen en voorwaarden 

  - Betrokken medewerkers 

1. Op welke manieren kan een initiatiefnemer een initiatief indienen? 

  a. Op welke manier en bij welke medewerker komt dat terecht? 

2. Wat voor ondersteuning biedt Stadsbeheer?   

  a. Waarom worden deze vormen van ondersteuning geboden? 

Afwegingen   

  - gewenste ondersteuning 

  - mogelijkheden 

3. Wat vraagt een initiatiefnemer aan Stadsbeheer voor ondersteuning? 

  a. Waarom vraagt de initiatiefnemer deze ondersteuning? 

  b. Wordt deze ondersteuning altijd geboden? 

4. Waar moet rekening mee gehouden worden bij de ondersteuning van een initiatief? 

  a. Zijn er redenen om een initiatief niet te ondersteunen?   

  b. Welke factoren spelen bij het bepalen van de ondersteuning? 

Moeilijkheden 

   - collega’s 

5. Kunnen medewerkers van Stadsbeheer de initiatieven ondersteunen? 

  a. Sluit dit aan op wat de initiatiefnemer wil? 

  b. Zijn er dingen waar medewerkers tegenaan lopen?  

  c. Kunnen medewerkers ergens op terugvallen als zij iets niet zeker weten? 

Initiatiefnemers  

  - beeld van de initiatiefnemers 

6. Welke mensen dienen initiatieven in? 

  a. Waarom doen zij dat? 

  b. Wat voor initiatieven dienen zij in? 

  c. Dienen ze vaker initiatieven in?  
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Bijlage 4: Interviewschema III 

Interviewschema III: gebiedsregisseurs 

Doel: Het verkrijgen van inzicht in de manier waarop het contact tussen initiatiefnemers en 

ambtenaren verloopt, hoe de ambtenaren omgaan met initiatieven en welke knelpunten in deze 

situatie (kunnen) voor komen. 

Respondenten: Zij die (direct) betrokken zijn bij de ambtenaren die te maken krijgen met 

maatschappelijke initiatieven en de initiatiefnemers: gebiedsregisseurs die gelden als ‘verbinding’ 

tussen de ‘vakmensen’ en de burger.  
  I. Frits Lohuis:  Gebiedsregisseur Noord 

 II. Frank Rothengatter: Gebiedsregisseur Zuidwest   

Topic- en vragenlijst 

Organisatie van initiatieven 

  - Arrangementen, richtlijnen en voorwaarden 

  - Betrokken medewerkers 

1. Op welke manieren kan een initiatiefnemer een initiatief indienen? 

  a. Op welke manier en bij welke medewerker komt dat terecht? 

2. Wat voor ondersteuning biedt Stadsbeheer?   

  a. Waarom worden deze vormen van ondersteuning geboden? 

Afwegingen   

  - gewenste ondersteuning 

  - mogelijkheden 

3. Wat vraagt een initiatiefnemer aan Stadsbeheer voor ondersteuning? 

  a. Waarom vraagt de initiatiefnemer deze ondersteuning? 

  b. Wordt deze ondersteuning altijd geboden? 

  c. Waaruit ontstaat frustratie in de ondersteuning; is dit terecht? 

4. Waar moet rekening mee gehouden worden bij de ondersteuning van een initiatief? 

  a. Zijn er redenen om een initiatief niet te ondersteunen?   

  b. Welke factoren spelen bij het bepalen van de ondersteuning? 

  c. Wat doet de respondent als hij iets niet zeker weet? 

Moeilijkheden 

   - zelf 

  - collega’s 

5. Zijn er dingen die het ondersteunen van initiatieven moeilijk maakt? 

 

6. Kunnen de wijkregisseurs de initiatieven ondersteunen? 

  a. Sluit dit aan op wat de initiatiefnemer wil? 

  b. Zijn er dingen waar medewerkers tegenaan lopen?  

  c. Kunnen medewerkers ergens op terugvallen als zij iets niet zeker weten? 
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Initiatiefnemers  

  - contact met de initiatiefnemers 

  - beeld van de initiatiefnemers 

7. Hoe verloopt het contact met initiatiefnemers? 

  a. Wie heeft het contact met initiatiefnemers? 

  b. Wanneer is er contact? 

8. Welke mensen dienen initiatieven in? 

  a. Waarom doen zij dat? 

  b. Wat voor initiatieven dienen zij in? 

  c. Dienen ze vaker initiatieven in? 
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Bijlage 5: Interviewschema IV 

Interviewschema IV: beheerder 

Doel: Het verkrijgen van inzicht in een case waaruit een goede samenwerking tussen initiatiefnemers 

en ambtenaren blijkt en welke factoren deze samenwerking tot stand hebben gebracht. 

Respondenten: Zij waarvan bekend is dat er een succesvolle samenwerking tussen initiatiefnemers en 

ambtenaren loopt.  
  I. Remmert Koch:   Beheerder gebied Centrum/Delfshaven  

Topic- en vragenlijst 

Organisatie van initiatieven 

  - Arrangementen, richtlijnen en voorwaarden 

2. Wat voor ondersteuning biedt Stadsbeheer?   

  a. Waarom worden deze vormen van ondersteuning geboden? 

  b. Wat is de rol van de respondent in deze ondersteuning? 

Afwegingen   

  - gewenste ondersteuning 

  - mogelijkheden 

3. Wat vraagt een initiatiefnemer aan Stadsbeheer voor ondersteuning? 

  a. Waarom vraagt de initiatiefnemer deze ondersteuning? 

  b. Wordt deze ondersteuning altijd geboden? 

  c. Waaruit ontstaat frustratie in de ondersteuning; is dit terecht? 

4. Waar moet rekening mee gehouden worden bij de ondersteuning van een initiatief? 

  a. Zijn er redenen om een initiatief niet te ondersteunen?   

  b. Welke factoren spelen bij het bepalen van de ondersteuning? 

  c. Wat doet de respondent als hij iets niet zeker weet? 

Moeilijkheden 

  - zelf 

  - collega’s 

5. Zijn er dingen die het ondersteunen van initiatieven moeilijk maakt? 

6. Waar lopen andere beheerders gebied tegenaan? 

Initiatiefnemers  

  - contact met de initiatiefnemers 

  - beeld van de initiatiefnemers 

7. Hoe verloopt het contact met initiatiefnemers? 

  a. Wie heeft het contact met initiatiefnemers? 

  b. Wanneer is er contact? 

8. Welke mensen dienen initiatieven in? 

  a. Waarom doen zij dat? 

  b. Wat voor initiatieven dienen zij in? 

  c. Dienen ze vaker initiatieven in? 
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Overige 

9. Wat is belangrijk voor een succesvolle ondersteuning van initiatieven?   

  a. Hoe bereik je dat anderen bewust worden van deze succesfactoren?  
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Bijlage 6: Interviewschema V 

Interviewschema V: wijkregisseurs 

Doel: Het verkrijgen van inzicht in de wijze waarop een ambtenaar die direct contact heeft met 

burgers met maatschappelijke initiatieven omgaat, welke afwegingen hij maakt, tegen welke dingen 

hij aan loopt en hoe het contact met de initiatiefnemer verloopt. 

Respondenten: Zij die verantwoordelijk zijn voor het behandelen van het initiatief en het contact met 

de initiatiefnemer: de wijkregisseurs. 

Vragenlijst 

Organisatie van initiatieven 

  - Arrangementen, richtlijnen en voorwaarden 

1. Wat voor ondersteuning biedt de respondent?   

  a. Waarom worden deze vormen van ondersteuning geboden? 

Afwegingen   

  - gewenste ondersteuning 

  - mogelijkheden 

3. Wat vraagt een initiatiefnemer aan Stadsbeheer voor ondersteuning? 

  a. Waarom vraagt de initiatiefnemer deze ondersteuning? 

  b. Wordt deze ondersteuning altijd geboden? 

  c. Waaruit ontstaat frustratie in de ondersteuning; is dit terecht? 

4. Waar moet rekening mee gehouden worden bij de ondersteuning van een initiatief? 

  a. Zijn er redenen om een initiatief niet te ondersteunen?   

  b. Welke factoren spelen bij het bepalen van de ondersteuning? 

  c. Wat doet de respondent als hij iets niet zeker weet? 

Moeilijkheden 

   - zelf 

5. Zijn er dingen die het ondersteunen van initiatieven moeilijk maakt? 

Initiatiefnemers  

  - contact met de initiatiefnemers 

  - beeld van de initiatiefnemers 

7. Hoe verloopt het contact met initiatiefnemers? 

  a. Wie heeft het contact met initiatiefnemers? 

  b. Wanneer is er contact? 

  c. Zijn er frustraties in dit contact? 

8. Welke mensen dienen initiatieven in? 

  a. Waarom doen zij dat? 

  b. Wat voor initiatieven dienen zij in? 

  c. Dienen ze vaker initiatieven in? 
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Bijlage 7: Interviewschema VI 

Interviewschema VI: initiatiefnemers 

Doel: Het verkrijgen van inzicht in het soort maatschappelijke initiatieven, de initiatiefnemers en de 

behoeften van deze initiatiefnemers waarmee Stadsbeheer te maken krijgt. 

Respondenten: Initiatiefnemers van initiatieven in het beheer van de buitenruimte die op enige wijze 

ondersteuning van de gemeente Rotterdam verlangen en krijgen.  

Vragenlijst 

1. Wat houdt het initiatief in? 

  a. Waarom is deze ondernomen? 

  b. Met wie wordt deze ondernomen? 

  c. Worden er vaker initiatieven ondernomen? 

2. Waar is de ondersteuning van Stadsbeheer voor nodig? 

  a. Wordt deze ondersteuning geboden? 

  b. Waarom biedt Stadsbeheer niet de gewenste ondersteuning? 

  c. Wat maakt dit initiatief uniek en hoe reageert Stadsbeheer hierop?  

3. Hoe verloopt het contact met Stadsbeheer? 

  a. Met wie is er contact en hoe is dit contact tot stand gekomen? 

  b. Wanneer er is er contact?  

  c. Wat frustreert in het contact? 

  d. Wat kan Stadsbeheer beter doen? 
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Bijlage 8: Beschrijving initiatieven onderzocht door Bronsveld (2016) 

1. Rotterdamse Munt Feijenoord (Zuidoost)  

De Rotterdamse Munt is een kwekerij/tuin en wordt gerund als werkleerbedrijf. Het biedt de 

mogelijkheid voor een werkervaringsplek voor herintreders tussen de 40 en 65 jaar oud. Daarnaast 

organiseert het activiteiten rondom natuureducatie, workshops, festivals en lezingen, verkoopt het 

kruiden(producten) en wordt er een terras geëxploiteerd.  

2. Hefpark Feijenoord (Zuidoost)  

Vanwege nieuwbouwplannen in de wijk Feijenoord waren enkele bouwblokken gesloopt. Na de sloop 

zijn de plannen echter niet doorgezet. Op deze plaats is op initiatief van een drietal buurtbewoners 

het Hefpark ontstaan. Het park bestaat uit een tuin en een BMX-parcours. 

3. Hondenspeeltuin Bello Blijdorp (Noordoost)  

Begonnen als hondenspeelplaats, is de hondenspeeltuin Bello inmiddels uitgegroeid tot een plaats 

voor allerlei soorten honden gerelateerde zaken. Zo is er een verkooppunt voor hondenvoer, een 

hondenschool, een trimmer, uitlaatservice en trainingen voor mensen met een fobie voor honden. De 

speelplaats draait op vrijwilligers en biedt jongeren een zinvolle dagbesteding.  

4. Witte Bollen Ommoord (Prins Alexander)  

Het kunstwerk ‘’Cellen’’ – onder bewoners ook wel ‘’Witte Bollen’’ genoemd – stond voor het Medisch 

Centrum Ommoord voordat het MC uitbreidde. Het kunstwerk is daarna verplaatst naar een locatie 

waar het minder zichtbaar was en werd op die locatie meerdere malen het slachtoffer van vandalisme, 

waardoor de gemeente besloot het werk te verwijderen en op te slaan. Deze beslissing was de 

aanleiding voor een kunst liefhebbende bewoner zich te bekommeren om het werk. Samen met een 

aantal medebewoners van de buurt is een stichting opgericht om het beeld in eigenaarschap te nemen 

en deze te onderhouden. In navolg van de Witte Bollen heeft de gelijknamige stichting zich om nog 

drie werken ontfermd en geeft het advies aan ander initiatiefnemers met dezelfde intenties.  

5. Dorpstuin Rozenburg Rozenburg (Zuidwest)  

Op een stuk braakliggend terrein waar voorlopig nog niet gebouwd zou worden is op initiatief van een 

bewoner die eerder al landschapsontwerper bij de gemeente was een dorpstuin ontwikkeld. In de 

dorpstuin staan bomen beschikbaar ter adoptie, waarvan je letterlijk de vruchten kan plukken. Het 

idee is hierbij dat adoptanten onderling ruilen.  

6. Tuin op de Pier Lloydskwartier (Centrum-Delfshaven)   

Op een terrein op de Lloyd Pier zou gebouwd worden, maar de plannen zijn vanwege de kredietcrisis 

uitgesteld. De bewoners van het Lloydskwartier hebben het initiatief tot een buurttuin ondernomen. 

Er zijn 30 tot 40 mensen actief in de tuin, maar op enkele momenten in het jaar zijn er werkdagen waar 

al gauw 70 mensen op af komen. De initiatiefnemers – verenigd onder in een stichting – zijn zich 

bewust van het tijdelijke karakter maar hebben de wens de tuin te behouden. Zij worden hierin 

gesteund door niet actieve bewoners, die al dan niet lid zijn van de ‘’Vrienden van de Tuin’’.  

7. Dakpark Delfshaven (Centrum-Delfshaven)  

Op een voormalig rangeerterrein van de spoorwegen is een verhoogd park aangelegd. De wens kwam 

van bewoners van de wijk Bospolder-Tussendijken en de toenmalige deelgemeente willigde deze wens 

in. Omdat de eigenaar van de grond, het Havenbedrijf, er bedrijven wilde vestigen is tot deze 

verhoogde versie – het park op dak – besloten. De bewoners zijn betrokken geweest bij het 
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ontwerpproces en zijn hierbij gesteund door een professioneel bureau. Het beheer van het park ligt 

bij een samenwerking van een hoveniersbedrijf en de actieve bewoners.  

8. Voedselbos Kralingen  Kralingen (Noordoost)  

In het Kralingse Nieuwe Plantage Park is ‘’het eerste stedelijke voedselbos van Nederland’’ gecreëerd.  

Het initiatief is ontstaan uit een cursus gegeven bij een ander project: de moestuin in Kralingen-West. 

Het bos wordt gedragen door twaalf vrijwilligers en het onderhoud wordt gedaan door een ploeg die 

ook bij andere projecten het onderhoud verricht.  

9. Wijktuin De Esch Kralinger Esch (Noordoost)  

De wijktuin was jarenlang een succesvol bewonersinitiatief tot het succes stokte. Op initiatief van de 

toenmalige deelgemeente is het onderhoud en beheer van de tuin in handen gegeven van een 

stichting, die de opdracht hebben het over te dragen aan bewoners. Er is op het moment een mix van 

bewoners en professionals die de verschillende taken verrichten.  

10. Tussentuin Oude Westen (Centrum-Delfshaven)  

De Tussentuin was een tijdelijke tuin op een stuk grond waar enkele jaren door bewoners getuinierd 

werd. Het was altijd duidelijk dat het een tijdelijk karakter zou hebben en de grond is inmiddels 

bebouwd. 

11. Buurttuin Wilgenhagen IJsselmonde (Zuidoost)  

In de wijk zijn bejaardenwoningen gesloopt om plaats te maken voor de bouw van een school. Na de 

sloop gingen de bouwplannen echter niet door, waarna de corporatie Woonbron besloot bewoners 

van de wijk te benaderen voor een moestuin. Een kleine groep toonde interesse en gezamenlijk met 

de gemeente is een crossbaan en tuin ontstaan op grond van de wooncorporatie.  

12. Laurens Delfshaven Delfshaven (Centrum-Delfshaven)  

De bewonersvereniging rondom de Mathenesserlaan en de locatiemanager van woonzorgcentrum 

Delfshaven waren het eens over dat de voorzijde een groener en vriendelijker karakter kon gebruiken. 

Na inventarisatie bij andere bewoners van de wijk hebben initiatiefnemers kunstenaars benaderd om 

bankjes te ontwerpen en het woonzorgcentrum zelf verwierf fondsen om de entree van het centrum 

van mozaïek te voorzien. Het project is niet volledig van de grond gekomen door onenigheid over de 

inrichting tussen de gemeente en de bewoners.  

13. Natuurspeeltuin Ruige Plaat Hoogvliet (Zuidwest)  

Na verbreding van de naast de buurtgelegen snelweg A15 is ter compensatie hiervan de Heerlijkheid 

Hoogvliet aangelegd. Onderdeel hiervan op initiatief van een bureau voor de natuurontwikkeling – dat 

bij de ontwikkeling van de Heerlijkheid betrokken was – een natuurspeelplaats opgericht. Het bureau 

trok zich op den duur terug in de overtuiging dat het beheer kon worden overgenomen door de 

toenmalige deelgemeente, ook juist omdat bij het beheer een groep actieve bewoners betrokken was. 

Na overdracht bleek er bij de deelgemeente echter geen budget, ondanks toezeggingen van hun kant. 

De speelplaats is daarom gesloten voor de overdracht.  

14. Wollefoppengroen & co Zevenkamp (Prins Alexander)  

Een groep bewoners in de wijk Zevenkamp waren tegen plannen van de gemeente om te bouwen in 

en rondom het Wollefoppenpark. Vanuit dit bezwaar is een initiatief ontstaan dat is uitgegroeid tot 

een groot stadslandbouwproject: het Eetbare Park. De tuin heeft de ambitie een sociale tuin te zijn en 

houdt zich daarom niet bezig met verdienmodellen.  
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15. Gandhituin Noord (Noordoost)  

De buurttuin in Rotterdam-Noord heeft een sociaal-politieke doelstelling en een breed 

maatschappelijke ambitie om ‘’aan de vrede bij te dragen’’. Op de tuin wordt als collectief groente 

verbouwd. De stichting huurt de grond van de gemeente en huurt tevens een lokaal. Dat lokaal wordt 

weer verhuurd aan mensen die bijvoorbeeld yogalessen geven. 

16. Blokkentuin Noord (Noordoost)  

De blokkentuin is een door de gemeente aangelegde moestuin. In eerste instantie konden bewoners 

individueel tuintjes onderhouden waar ze groenten konden verbouwen. Dit was overeenkomstig met 

de wensen van de bewoners. Omdat er ruzie ontstond is het beheer overgedragen aan professionals 

en wordt er collectief groente verbouwd. Ook een sociaal wijkteam is betrokken, waar mensen uit 

verschillende organisaties deel van uit maken. Op termijn moet het beheer bij de bewoners komen te 

liggen.  

17. Geveltuin Snelfilterweg Kralinger Esch (Noordoost)  

Twee bewoonsters van de Kralingse wijk hadden de wens om twee geveltuinen aan te leggen bij de 

stadsvilla torens. Na het aanleveren van de benodigde hoeveelheid handtekeningen is via Opzoomer 

een budget vrijgesteld en zijn de tuintjes gerealiseerd. De bewoners planten en onderhouden zelf 

boompjes en plantjes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


